Vsako æivljenje se zapisuje skozi tisoËe zgodb … in prav toliko razliËnih zgodb obstaja. Lepo
je, kadar je konec dober. Takrat obËutimo veselje in navdih. Pa tudi zgodbe z manj dobrim
koncem so za nekaj … dobre. Da pa so vaπe zgodbe sploh lahko resniËne, potrebujete
varnost in podporo. IπËite ju pri tistih, ki so vam pripravljeni prisluhniti in jim zaupate. V
Novi KBM je to naπe vodilo. Vsaka zgodba je za nas nov svet in nov izziv, kako jo pripeljati do
sreËnega konca. Usmerja nas vizija sodobne, celovite in donosne banke, ki zna prisluhniti
vizijam posameznikov, podjetij, zaposlenih in okolja, v katerem delujemo. Zastavljene
cilje uresniËujemo z znanjem, izkuπnjami, strategijo, strokovnostjo in pravim odnosom.
Tako skupaj razvijamo uspeπna partnerstva, zgodbe o uspehu in ne nazadnje prijateljstva.
Vi zgodbe piπete, mi vam jih pomagamo uresniËevati.
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Marjan Kolar
Poslovnež s posluhom
za naravo
“VSAK DAN JE DAN
ZEMLJE.”
Moja vez z naravo je æe od majhnih nog zelo tesna. Naπa
druæina se je vedno ukvarjala s kmetovanjem in narava
je bila tako vedno moja prijateljica, saj mi je kot otroku
zagotavljala veliko zabave. SkrivaliπËa ob gozdu, najviπje
veje v kroπnjah, potoki in neπteto æivali … To je bilo nekaj!
Z leti je moj odnos do narave ostal prijateljski in spoπtljiv,
obenem pa se je razvil πe v partnerskega. Æe pred
desetletjem sem spoznal, da je ena najboljπih naloæb za
prihodnost naloæba v proizvodnjo ”zelene“ energije. Sam
sem se najbolj navduπil nad bioplinskimi elektrarnami in
sledilo je nekaj let, ki sem jih namenil raziskovanju tega
”zelenega“ trga. Kmalu sem s ponudniki ene od sosednjih
dræav postavil prvo bioplinsko elektrarno v Sloveniji, toda
hitro so se zaËele pojavljati teæave, ki jim ponudnik ni bil
kos. Tako sem tehnoloπke pomanjkljivosti zaËel odpravljati
sam in s tem pridobivati veliko znanja, optimiziral pa
sem tudi bioloπke procese. Celoten sistem je postal tako
napreden, da sem se s pomoËjo svojih partnerjev odloËil
postaviti drugo bioplinsko elektrarno, tokrat resniËno
svojo. Tukaj nam je veliko podporo nudila naπa banka, ki
je dokazala, da ima velik posluh za okolje. Opravili smo
πtevilna testiranja naprave in jo po zadovoljitvi najviπjih
standardov ponudili trgu. Poimenovali smo jo Keter
Organica, saj je tesno povezana z naravo — vsaka takπna
naprava je posebno darilo naravi. ©e vedno sem prepriËan,
da je odnos ljudi do narave premalo odgovoren, in æelim
si, da bi se zaËeli vesti, kot da vsak dan praznujemo dan
Zemlje.
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Pojasnila k postavkam izkaza finan»nega poloæaja

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida

178

20

178

20.1 	Denarna sredstva in denarni ustrezniki

178

21

Finan»na sredstva, namenjena trgovanju

178

21.1

Gibanja finanËnih sredstev, namenjenih trgovanju

179

22

Finan»na sredstva, pripoznana po po©teni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

Denar v blagajni in stanje na
ra»unih pri centralni banki

170

6

Prihodki iz obresti in odhodki za obresti

170

6.1

Obresti po vrstah

170

6.2

Obresti po sektorjih

179

22.1

Gibanja finanËnih sredstev, pripoznanih po poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

170

6.3

Prihodki iz obresti in odhodki za obresti glede na vrsto sredstev in obveznosti

179

23

Finan»na sredstva, razpoloæljiva za prodajo

170

6.4

»iste obresti

23.1

Po vrstah in sektorjih

171

7

179

Prihodki iz dividend

180

23.2

Pregled sprememb stanj finanËnih sredstev razpoloæljivih za prodajo

171

8

Prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine

180

24

Krediti bankam

171

8.1

Opravnine po vrstah

180

24.1

Gibanja oslabitev kreditov bankam

172

8.2

Opravnine po sektorjih

180

25

Krediti strankam, ki niso banke

172

8.3

Prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine iz poslovanja s strankami

25.1

Gibanje oslabitev kreditov strankam, ki niso banke

172

9

180

Realizirani dobi»ki iz finan»nih sredstev
in obveznosti, ki niso merjeni po po©teni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

181

26

Finan»na sredstva v posesti do zapadlosti

181

26.1

Gibanje finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti

181

27

Opredmetena osnovna sredstva

182

28

Naloæbene nepremi»nine

182

29

Neopredmetena sredstva

173

173

10
11

»isti dobi»ki/izgube iz finan»nih sredstev
in obveznosti, namenjenih trgovanju
»isti dobi»ki iz te»ajnih razlik
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183

30

Dolgoro»ne naloæbe v kapital odvisnih,
pridruæenih in skupaj obvladovanih druæb

192

46

Poslovanje po pooblastilu

192

47

Posredni©ko poslovanje iz naslova
poslovanja s strankami

193

48

Pomembnej©e povezave banke s povezanimi osebami

193

48.1

Izkaz finanËnega poloæaja in zunajbilanËne postavke

183

30.1

Gibanje dolgoroËnih naloæb v kapital odvisnih, pridruæenih in skupaj obvladovanih druæb

184

30.2

Podatki o druæbah, kjer je banka udeleæena z najmanj 20 odstotki

185

31

Terjatve in obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

185

31.1

Terjatve za davek

193

48.2

Izkaz poslovnega izida

185

31.2

Obveznosti za davek

193

48.3

Krediti in dana poroπtva

185

31.3

Odloæeni davki

193

49

185

32

Druga sredstva

Izpostavljenosti do Banke Slovenije, Republike
Slovenije in do druæb v dræavni lasti

186

32.1

Gibanje oslabitev drugih sredstev

194

50

Gibanje zapadlih nepla»anih terjatev

186

33

Nekratkoro»na sredstva v posesti za
prodajo in ustavljeno poslovanje

194

51

Prejemki

194

52

Dogodki po datumu izkaza finan»nega poloæaja

186

34

Finan»ne obveznosti, namenjene trgovanju

186

35

Finan»ne obveznosti, merjene po odpla»ni vrednosti

186

35.1

Vloge po strankah in roËnosti

187

35.2

Krediti po strankah in roËnosti

187

35.3

Vloge in krediti po sektorjih

187

35.4 	Dolæniπki vrednostni papirji po vrstah in roËnosti

187

35.5

Podrejene obveznosti

187

36

Rezervacije

188

37

Druge obveznosti

188

38

Osnovni kapital

188

39

Kapitalske rezerve

188

40

Preseæek iz prevrednotenja

189

40.1

Gibanje preseæka iz prevrednotenja

189

41

Rezerve iz dobi»ka

189

41.1

Gibanje rezerv iz dobiËka

189

42

Zadræani dobi»ek (vklju»no s »istim
dobi»kom poslovnega leta)

Ostala pojasnila
191

43

Bilan»ni dobi»ek

191

44

Potencialne in prevzete obveznosti po vrstah

191

45

Izvedeni finan»ni instrumenti

192

45.1

Izvedeni finanËni instrumenti po vrstah
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Matej Leljak
Mlad teniπki up
“FILOZOFIJA … NE POMAGA.“
Moj dan se zaËne ob 7. uri zjutraj — na igriπËu, v polni
teniπki opremi, da ne bo pomote. Moja budilka nori æe veliko
prej. In vËasih so jutra tako ledena in temna, da me prime,
da bi zakriËal, toda ne morem, ker mi zobje πklepetajo.
Pomislim na vrstnike, ki bodo πe vsaj kakπno urico pod
odejo … Toda to je pot, ki sem jo izbral, in njeno osnovno
pravilo je disciplina. Glava se mora med treningom hitro
vklopiti, saj je ob vaji, ki jo izvajaπ, potrebna 100-odstotna
zbranost, sicer lahko pozabiπ na uËinek in napredek. Ob
8.30 obiËajno zakljuËim jutranji trening in grem v πolo,
nato ob 14.00 ponovno sledi trening, ki traja do tri ure.
Sledi poËitek, kaj dobrega za pod zob, zvezki in knjige ter
veËerni trening z vajami za kondicijo in moË. Vsak dan
tako premagujem psihiËne in fiziËne napore, ki pa me
krepijo, mi dajejo veliko samozavesti in zaupanja vase. Vse
to najbolj potrebujem v kljuËnih trenutkih med tekmami
ali takrat, kadar mi ne gre preveË dobro. K zmagam me
ponovno vrne vztrajnost, trdo delo in seveda podpora ljudi,
ki me spremljajo. Med napori vrhunskega πporta pa so
tudi finanËni, zato sem vesel, da imam banko, s katero se
razumeva. »e Ëesa ne razumem, se kar oglasim pri okencu
in takoj uredimo. Upam, da me bo vse to pripeljalo πe
daleË. Lepo bi bilo dvigovati pokale na najveËjih svetovnih
tekmovanjih.
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1

KLJU»NI PODATKI O
POSLOVANJU

1.2
Pomembnejπi podatki in kazalniki poslovanja Nove KBM1

1.1
Pomembnejπi podatki in kazalniki poslovanja Skupine Nove KBM
VSEBINA
1
Izkaz finanËnega poloæaja (v tisoË EUR)

2009

2008

2007*

Indeks

2

3

4

5=2/3

31. 12.

31. 12.

31. 12.

VSEBINA

2009

2008

2007**

Indeks

2

3

4

5 = 2/3

31. 12.

31. 12.

31. 12.

BilanËna vsota

4.789.377

4.564.756

4.218.792

105

Skupni znesek vlog nebanËnega sektorja

2.946.371

2.663.107

2.490.037

111

a) pravnih in drugih oseb

1.015.381

787.914

776.971

129

b) prebivalstva

1.930.990

1.875.193

1.713.066

103

Skupni znesek kreditov nebanËnemu sektorju

3.335.635

3.281.744

2.760.413

102

2.513.509

2.510.983

2.100.348

100

1
Izkaz finanËnega poloæaja (v tisoË EUR)

BilanËna vsota

5.785.637

5.489.947

5.098.058

105

Skupni znesek vlog nebanËnega sektorja

3.507.626

3.185.216

2.978.062

110

Skupni znesek kreditov nebanËnemu sektorju

3.844.138

3.799.091

3.156.160

101

Celotni kapital

431.274

394.344

370.435

109

a) pravnim in drugim osebam

Oslabitve finanËnih sredstev, merjenih
po odplaËni vrednosti, in rezervacije

302.667

260.429

291.072

116

b) prebivalstvu

822.126

770.761

660.065

107

Obseg zunajbilanËnega poslovanja

884.913

864.795

854.177

102

Celotni kapital

367.886

333.846

296.026

110

1. 1. − 31. 12.

1. 1. − 31. 12.

1. 1. − 31. 12.

Oslabitve finanËnih sredstev, merjenih
po odplaËni vrednosti, in rezervacije

224.979

183.290

227.482

123

136.489

134.962

116.431

101

105

»isti neobrestni prihodki

71.301

53.934

98.049

132

Stroπki dela, sploπni in administrativni stroπki

99.296

100.958

100.177

98

Izkaz poslovnega izida (v tisoË EUR)
»iste obresti

Obseg zunajbilanËnega poslovanja
Izkaz poslovnega izida (v tisoË EUR)
»iste obresti

811.180

775.417

767.018

1. 1. − 31. 12.

1. 1. − 31. 12.

1. 1. − 31. 12.

106.012

109.313

95.822

97

»isti neobrestni prihodki

50.886

33.076

74.390

154
99

Amortizacija

14.079

13.967

11.697

101

Stroπki dela, sploπni in administrativni stroπki

75.247

76.364

77.946

Oslabitve in rezervacije

76.811

52.194

31.142

147

Amortizacija

10.813

10.947

9.430

99

Oslabitve in rezervacije

55.689

35.694

29.290

156

Poslovni izid pred obdavËitvijo iz
rednega in ustavljenega poslovanja

15.149

19.384

53.546

78

Davek iz dohodka pravnih oseb iz
rednega in ustavljenega poslovanja

3.002

3.134

11.141

96

31. 12.

31. 12.

31. 12.

1.456

1.505

1.497

102.514

102.531

107.034

100

26.082

26.082

23.358

100

1,04

1,04

1,04

100

14,10

12,80

12,67

110

Poslovni izid pred obdavËitvijo iz
rednega in ustavljenega poslovanja

17.604

21.777

71.464

81

Davek iz dohodka pravnih oseb iz
rednega in ustavljenega poslovanja

4.718

4.359

15.752

108

31. 12.

31. 12.

31. 12.

2.725

2.776

2.735

©tevilo zaposlenih

98

Delnice
©tevilo delniËarjev
©tevilo delnic (v tisoËih)
PripadajoËi znesek kosovne delnice v
osnovnem kapitalu (vrednost v evrih)
Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v evrih)

102.531

107.034

100

©tevilo delniËarjev

26.082

26.082

23.358

100

©tevilo delnic (v tisoËih)

1,04

1,04

1,04

100

PripadajoËi znesek kosovne delnice v
osnovnem kapitalu (vrednost v evrih)

15,00

13,72

14,44

109

Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v evrih)

** Neusklajenost nekaterih podatkov v tabeli v primerjavi z raËunovodskimi izkazi banke izhaja iz
prenosa obresti med finanËne instrumente v letu 2008, ki v tej tabeli niso upoπtevani.

a) Kapital
11,72

11,69

9,98

2,42

2,55

2,49

b) Profitabilnost
- obrestna maræa
- maræa finanËnega posredniπtva

3,69

3,57

4,58

- donos na aktivo pred obdavËitvijo

0,31

0,41

1,53

- donos na kapital pred obdavËitvijo

4,26

5,69

20,64

- donos na kapital po obdavËitvi

3,12

4,56

16,09

2,01

2,17

2,39

- stroπki / prihodki

54,56

60,84

52,16

d) Neto krediti / depoziti strank, ki niso banke

109,6

119,3

106,0

c) Stroπki poslovanja
- operativni stroπki / povpreËna aktiva

* Neusklajenost nekaterih podatkov v tabeli v primerjavi z raËunovodskimi izkazi Skupine izhaja iz prenosa obresti med
finanËne instrumente v letu 2008, ki v tej tabeli niso upoπtevani.
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97

Delnice

102.514

Kazalniki v odstotkih
- kapitalska ustreznost

©tevilo zaposlenih

1.2
Nadaljevanje tabele Pomembnejπi podatki in kazalniki poslovanja Nove KBM1
VSEBINA

2009

2008

2007**

Indeks

2

3

4

5 = 2/3

10,59

11,26

10,14

- oslabitve finanËnih sredstev, merjenih po
odplaËni vrednosti, in rezervacije za prevzete
obveznosti/razvrπËene aktivne bilanËne
in razvrπËene zunajbilanËne postavke

5,27

4,40

6,19

- premija za tveganje2

1,63

0,78

0,93

- deleæ nedonosnih terjatev3 v
bruto kreditnem portfelju

5,89

2,22

3,53

89,46

198,37

175,43

1
Kazalniki v odstotkih
a) Kapital
- kapitalska ustreznost
b) Kvaliteta aktive bilance stanja
in prevzetih obveznosti

- pokritost nedonosnih terjatev
s celotnimi oslabitvami
c) Profitabilnost
- obrestna maræa

2,23

2,49

2,47

- maræa finanËnega posredniπtva

3,29

3,24

4,39

- donos na aktivo pred obdavËitvijo

0,32

0,44

1,38

- donos na kapital pred obdavËitvijo

4,31

6,27

18,60

- donos na kapital po obdavËitvi

3,45

5,25

14,73

d) Stroπki poslovanja
- operativni stroπki/povpreËna aktiva

1,81

1,99

2,25

54,85

61,32

51,34

113,21

123,23

110,80

- likvidna sredstva/kratkoroËne
vloge do nebanËnega sektorja

35,75

4,19

4,36

- likvidna sredstva/povpreËna aktiva

16,36

2,18

2,25

- stroπki/prihodki
e) Neto krediti/depoziti strank, ki niso banke
f) Likvidnost4

** Neusklajenost nekaterih podatkov v tabeli v primerjavi z raËunovodskimi izkazi banke izhaja iz
prenosa obresti med finanËne instrumente v letu 2008, ki v tej tabeli niso upoπtevani.
1
Po metodologiji Banke Slovenije.
2
Razmerje med neto oslabitvami za kredite in neto vrednostjo kreditov strankam, ki niso banke.
3
Nedonosne terjatve so terjatve bonitetne skupine D in E.
4
Zaradi nove metodologije (Ur. l. 21/2009) kazalnika nista primerljiva s preteklimi leti.
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NAGOVOR UPRAVE
NOVE KBM
Spoπtovani delniËarji in poslovni partnerji!
Leto 2009 je bilo na gospodarskem podroËju zelo teæko in zahtevno. V prvem
kvartalu je globalna finanËna kriza dosegla dno na kapitalskih trgih. Recesija
v realnem gospodarstvu se je stopnjevala πe v drugem kvartalu. V tretjem in
Ëetrtem kvartalu smo opazili prve znake izboljπevanja globalne gospodarske
slike. Kljub temu je ekonomska situacija πe vedno zelo nepredvidljiva in
vsaka negativna informacija lahko povzroËi poveËanje negotovosti in padec
teËajev na delniπkih trgih. To je v mesecu novembru 2009 dokazala novica
o krizi in nezmoænosti vraËila dolga v Dubaju, ki je ponovno zamajala
globalne trge. Tudi brezposelnost se πe naprej poveËuje v veËini velikih
gospodarstev in v Sloveniji. Potroπnja prebivalstva je zaradi negotovosti na
trgu in poveËevanja brezposelnosti veliko niæja v primerjavi z obdobji pred
krizo. Zaradi posledic gospodarske in finanËne krize smo v Sloveniji priËa
7,8-odstotnemu padcu bruto domaËega proizvoda v letu 2009.
Rezultati Skupine Nove KBM nakazujejo, da smo sposobni kljub najhujπi
krizi v zadnjih 50-tih letih poslovati z dobiËkom in ustvarjati dodano vrednost
za naπe delniËarje. Skupina Nove KBM je poslovala pozitivno ter leto 2009
zakljuËila s Ëistim dobiËkom v viπini 12,9 milijona evrov ali 0,40 evra na
delnico. »isti dobiËek je niæji za 26,0 odstotka v primerjavi z letom 2008.
Negativen vpliv na dobiËek so imele predvsem oblikovane oslabitve in
rezervacije v viπini 76,8 milijona evrov. Prav tako smo v letu 2009 poveËali
bilanËno vsoto za 295,7 milijona evrov ali 5,4 odstotka na 5,8 milijarde evrov.
Kapitalska ustreznost Skupine Nove KBM je znaπala 11,72 odstotka. Nova
KBM je prav tako poslovala s Ëistim dobiËkom v viπini 12,1 milijona evrov ali
0,47 evra na delnico. Del dobiËka v viπini 9,3 milijona evrov smo æe razporedili
v rezerve. SkupπËini bomo predlagali, da se tudi bilanËni dobiËek v viπini 2,9
milijona evrov prenese v rezerve, s Ëimer bi okrepili kapitalsko ustreznost
banke.
Na podroËju stroπkov poslovanja je Skupina poslovala zelo gospodarno in
primerno kriznim Ëasom, saj so se stroπki poslovanja na povpreËno aktivo
zniæali z 2,17 v letu 2008 na 2,01 v letu 2009. ©tevilo zaposlenih se je v Skupini
Nove KBM in pridruæenih druæbah zniæalo z 2.776 na dan 31. 12. 2008 na
2.725 konec leta 2009. V Novi KBM se je πtevilo zaposlenih zniæalo s 1.505 na
dan 31. 12. 2008 na 1.456 zaposlenih na dan 31. 12. 2009.
Nova KBM je imela 102.514 delniËarjev na dan 31. 12. 2009, kar je najveË v
Sloveniji. ©tevilo delniËarjev je bilo v letu 2009 zelo konstantno, kajti 31. 12.
2008 je imela Nova KBM 102.531 delniËarjev. Delnica je v letu 2009 pridobila
21,3 odstotka vrednosti, in sicer z 9,43 evra na dan 31. 12. 2008 na 11,44 evra
na dan 31. 12. 2009.

Matjaæ KovaËiË
Predsednik uprave
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Pomembnejπi koraki v letu 2009
Na podroËju poslovanja banke smo kljub krizi v letu 2009 naredili pomembne
korake. Delnice Nove KBM so se dne 11.6.2009 uvrstile v prvo borzno
kotacijo in se tako uvrπËajo med 8 najperspektivnejπih slovenskih delnic,
ki izpolnjujejo najstroæje kriterije Ljubljanske borze. Glede na stopnjo
likvidnosti lahko delnice Nove KBM uvrπËamo med tri najbolj likvidne
v Sloveniji. Nadalje se je delnica Nove KBM uvrstila v indeks CEESEG
Composite Index, ki povezuje podjetja iz Avstrije, Madæarske, »eπke in
Slovenije. Delnica Nove KBM se je uvrstila tudi v indeks trajnostnega razvoja
za srednjo in vzhodno Evropo CEERIUS, ki kotira na dunajski borzi. Delnica
je uvrπËena tudi v druge indekse, kot so: South-East Europe Traded Index,
CECE Banking, CECE Extended Index. Trgovanje s produkti, ki so vezani na
omenjene indekse, poveËuje likvidnost delnice in prepoznavnost banke.
Pri uresniËevanju in izvajanju Strategije Skupine Nove KBM na podroËju
πiritve na nove trge smo v letu 2009 naredili prvi korak z odprtjem
predstavniπtva v Beogradu. Januarja 2010 so Ëlani nadzornega sveta potrdili
naπ predlog za kapitalski vstop Nove KBM v srbsko Credy banko. Zadolæili so
nas, da zakljuËimo pogajanja z veËinskim lastnikom Credy banke in izvedemo
vsa potrebna opravila za kapitalski vstop Nove KBM v Credy banko, s ciljem
pridobiti veËinski deleæ. Hkrati raziskujemo druga potencialna træiπËa za
πiritev naπega delovanja in preuËujemo banke, s katerimi bi lahko poglobili
sodelovanje po poslovni poti ali s kapitalskim vstopom. Realizirali smo
izdajo obveznice z lastnostmi inovativnih instrumentov v viπini 26 milijonov
evrov. S tem smo poviπali kapitalsko ustreznost (TIER1) ter omogoËili ali
olajπali izvedbo mnogih naËrtov in projektov v letu 2010. Prav tako smo
dokapitalizirali odvisne druæbe (KBM Invest in lizing druæbe) in pridruæeno
druæbo Zavarovalnico Maribor. PoveËali smo tudi πtevilo podjetij, ki podpirajo
sodobni plaËilni sistem − Moneto, in dodali Si.mobil d.d. ter Petrol d.d.
Prenovili smo etiËni kodeks, ki je povzetek usmeritev etiËnih in moralnih
ravnanj, ki jih banËnice in banËniki upoπtevamo v naπih medsebojnih odnosih
ter v odnosu do vseh preostalih interesnih skupin, ki na razliËne naËine
sodelujejo in prihajajo v stik z banko.
V letu 2009 je na redni letni skupπËini priπlo do nekaterih sprememb v
zasedbi nadzornega sveta. Kljub spremembam sodelovanje med upravo in
nadzornim svetom poteka nemoteno in na visoki ravni. Spremembe so se
dogajale tudi v upravi, ki smo jo razπirili z novim Ëlanom mag. Andrejem
Plosom.
Z optimizmom zremo v prihodnost
Na podlagi dobrega in razËlenjenega poslovnega modela, jasne strategije
razvoja in osredotoËenosti na temeljno dejavnost je Skupina Nove KBM
teæavno poslovno leto 2009 zakljuËila z dobiËkom. Omenjeno leto je
najverjetneje predstavljalo dno globalnega ekonomskega cikla. V prihodnjih
kvartalih vidimo v naπem poslovnem okolju veliko izzivov, pa tudi priloænosti.
Napovedi glede prihodnjih gibanj v globalni ekonomiji so negotove in
napovedujejo teæko leto 2010, a vendar so priËakovanja bolj pozitivna, kot
so bila pred letom dni. Mnogi kazalniki æe nakazujejo vzpon gospodarske

Manja Skerniπak
»lanica uprave
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aktivnosti, kar se odraæa tudi na borznih teËajih, ki so æe vkljuËili priËakovano
rast gospodarstva v cene delnic. Opazno je tudi izboljπanje likvidnosti in
laæje pridobivanje finanËnih virov. Nekatere finanËne institucije in tudi
podjetja so se æe opogumila in na trgu pridobila dodatna sredstva za razvoj.
Dejavnejπe je postalo tudi podroËje prevzemov in zdruæitev, kjer so mnoga
podjetja zaznala priloænost za rast s prevzemanjem konkurentov ob nizkih
vrednotenjih na borzah. FinanËna dejavnost bo v letu 2010 imela pomemben
vpliv na ponoven zagon globalne ekonomije.
Naπi naËrti za leto 2010 so ambiciozni. V obdobju po krizi vidimo veliko
izzivov in priloænosti. Imamo dobre predpostavke za nadaljnjo rast in
razvoj. NaËrtovanje poslovne politike in finanËnega naËrta za leto 2010 je
potekalo na podlagi izhodiπË, ki temeljijo na jesenskih napovedih Urada
za makroekonomske analize, Evrostata in ECB. NaËrtovana bilanËna
vsota Skupine Nove KBM za leto 2010 znaπa 5.953,7 milijona evrov in bo v
primerjavi z bilanËno vsoto Skupine Nove KBM po stanju na dan 31. 12. 2009
veËja za 2,9 odstotka. Skupina Nove KBM naËrtuje v letu 2010 dobiËek iz
rednega poslovanja v viπini 41,7 milijona evrov in Ëisti dobiËek v viπini 34,8
milijona evrov.
Kljub teæavnim ekonomskim razmeram in nizkemu javnemu zaupanju
v banËno dejavnost poskuπamo pridobivati nove stranke v naπih ciljnih
segmentih. Prav tako smo obdræali naπo moËno bazo depozitov prebivalstva
in tudi konstantno stali ob strani podjetjem ter jih v teh teækih Ëasih podprli s
posojili.
Dovolite, da se zahvalimo vsem, ki ste pripomogli k temu, da Skupina Nove
KBM kljub izredno teækim razmeram za naπe gospodarstvo in globalno
ekonomijo ostaja spoπtovan poslovni partner.

Uprava Nove KBM d.d

mag. Andrej Plos
»lan uprave
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mag. Andrej Plos

Manja Skerniπak

Matjaæ KovaËiË

Ëlan

Ëlanica

predsednik

3

PORO»ILO
NADZORNEGA
SVETA NOVE KBM
Uvod
Nadzorni svet banke je v letu 2009 deloval v dveh razliËnih sestavah. V prvi
polovici leta je nadzorni svet deloval v sestavi: mag. Franc ©kufca, predsednik,
Andrej Svetina, namestnik predsednika, ter mag. Daniel Blejc, dr. Anton
Jurgetz, Anton Guzej, Ivan Vizjak, dr. Aljoπa ValentinËiË, dr. Egon Æiæmond in
Boπtjan Kramberger kot Ëlani nadzornega sveta.
Dne 8.7.2009 je skupπËina banke na podlagi odstopne izjave z dne 7.4.2009
razreπila Ëlana nadzornega sveta dr. Aljoπo ValentinËiËa in namesto njega
izvolila novega Ëlana mag. Janeza Koπaka za mandatno obdobje, ki je
priËelo teËi dne 25.7.2009. Na isti seji je skupπËina namesto razreπenih
Ëlanov nadzornega sveta, mag. Daniela Blejca, dr. Antona Jurgetza, Boπtjana
Krambergerja in odpoklicanega Ëlana dr. Egona Æiæmonda, izvolila nove Ëlane
nadzornega sveta, in sicer: mag. Danila Topleka, mag. Alenko Bratuπek,
Marka Jazbeca in dr. Duπana JovanoviËa. Nadzorni svet v novi sestavi, v kateri
so ostali πtirje dotedanji Ëlani nadzornega sveta, s Ëimer je bila zagotovljena
kontinuiteta njegovega delovanja, je deloval v naslednji sestavi: mag. Danilo
Toplek, mag. Franc ©kufca, Andrej Svetina, Anton Guzej, Ivan Vizjak, mag.
Alenka Bratuπek, Marko Jazbec, dr. Duπan JovanoviË in mag. Janez Koπak.
Mandat novoizvoljenih Ëlanov nadzornega sveta traja do dneva, ko bi se iztekel
πtiriletni mandat dotedanjim Ëlanom nadzornega sveta.
Nadzorni svet je za predsednika izvolil mag. Danila Topleka, za namestnika
predsednika pa mag. Franca ©kufco.
DevetËlanski nadzorni svet je deloval do dne 4.11.2009, ko je na podlagi
odstopne izjave prenehal opravljati funkcijo Ëlan nadzornega sveta Marko
Jazbec.
Nadzorni svet banke v obeh sestavah je opravljal svojo funkcijo zagotavljanja
uËinkovitega nadzora nad vodenjem banke in Skupine in dolænost skrbnega in
vestnega ravnanja na podlagi pristojnosti, ki so doloËene v zakonu ter drugih
predpisih in v aktih Nove KBM d.d. Pri svojem delu je nadzorni svet upoπteval
tudi doloËila Kodeksa upravljanja javnih delniπkih druæb.
Iz pregleda delovanja predhodnega nadzornega sveta ter delovanja nadzornega
sveta v novi sestavi ocenjujemo, da je nadzorni svet v skladu s svojimi
pristojnostmi na ustrezen naËin zagotavljal nadzorovanje dela uprave in
poslovanja banke ter Skupine.

mag. Danilo Toplek
Predsednik nadzornega sveta
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NaËin in obseg nadzora vodenja banke in Skupine Nove KBM

Preverjanje poslovanja banke in obravnava najpomembnejπih
vpraπanj s podroËja poslovanja banke

Delo nadzornega sveta je bilo ustrezno organizirano in je potekalo v skladu s Poslovnikom o delu
nadzornega sveta. »lani nadzornega sveta so prejemali strokovno pripravljena gradiva, kar je
omogoËalo, da so bili Ëlani nadzornega sveta informirani o zadevi, o kateri so odloËali.
Ocenjujemo, da je imel nadzorni svet dovolj poroËil in informacij ter po potrebi tudi dodatnih pojasnil
in obrazloæitev, da je lahko med letom odgovorno spremljal poslovanje banke in delo notranje revizije
ter nadziral vodenje banke.
»lani nadzornega sveta so izvajali vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili nasprotju interesov, ki
bi lahko vplivali na njihovo presojo. V primeru obstoja nasprotja interesov so Ëlani nadzornega sveta
ravnali v skladu z zakonom in Kodeksom upravljanja javnih delniπkih druæb. NatanËnejπe kriterije za
presojo obstoja interesov ter postopke ravnanja so Ëlani nadzornega sveta opredelili tudi v Poslovniku
o delu nadzornega sveta.
Primeri obstoja nasprotja interesov so bili pri posameznih Ëlanih nadzornega sveta zgolj zaËasne
narave in niso pomenili razloga za prenehanje njihovega mandata.
Predsednik nadzornega sveta je opravljal svojo nalogo v skladu s pooblastili in Poslovnikom o delu
nadzornega sveta ter je z upravo banke sodeloval tudi med sejami nadzornega sveta. Predsednik
je Ëlane nadzornega sveta spodbujal k uËinkovitemu in aktivnemu opravljanju funkcije. Seje je
vodil na naËin, da je zagotavljal odgovorno sprejemanje odloËitev nadzornega sveta. Komuniciranje
nadzornega sveta z javnostjo je potekalo preko predsednika nadzornega sveta.
Sestava nadzornega sveta, katerega Ëlani razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem, izkuπnjami
in veπËinami, ki se med posameznimi Ëlani nadzornega sveta med seboj dopolnjujejo, in pri katerih
je zagotovljena ustrezna osebna integriteta in poslovna etiËnost, zagotavlja odgovoren nadzor in
sprejemanje odloËitev v korist banke. ©tevilËnost Ëlanov nadzornega sveta zagotavlja in omogoËa
uËinkovito razpravo in sprejem kvalitetnih odloËitev na podlagi njihovih raznovrstnih izkuπenj in veπËin.
»lani nadzornega sveta so se redno udeleæevali sej nadzornega sveta ter so se nanje tudi ustrezno
pripravili. Seje nadzornega sveta so potekale ob visoki stopnji udeleæbe Ëlanov. »lani nadzornega
sveta so se na obravnavane teme pripravili, podajali konstruktivne predloge ter na podlagi strokovno
pripravljenih in celovitih informacij, ki so jih prejeli od uprave banke, sprejemali odloËitve v skladu s
poslovnikom in pooblastili. Poslovnik delovanja nadzornega sveta je usklajen s Kodeksom upravljanja
javnih delniπkih druæb. Na vse seje nadzornega sveta je bila vabljena tudi uprava banke.
Nadzorni svet ocenjuje, da so njegovi Ëlani opravljali svojo funkcijo odgovorno in dovolj angaæirano. V
letu 2009 so se nekateri Ëlani izobraæevali v programu usposabljanja Ëlanov nadzornega sveta, za kar
so prejeli tudi ustrezno potrdilo.
Uprava je poleg izËrpnih gradiv nadzornemu svetu dajala tudi vsa potrebna dodatna pojasnila k
posameznim temam. Poleg podrobnejπih utemeljitev gradiv neposredno na sejah je obstajala
pripravljenost izËrpnega odgovarjanja Ëlanov uprave na posamiËna vpraπanja Ëlanov nadzornega
sveta. Komuniciranje in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom je bilo ustrezno in korektno.
Na podlagi opravljene samoocenitve dela nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 2009 izhaja,
da so Ëlani nadzornega sveta, glede na pripravo, udeleæbo in aktivnost na sejah ter prispevek k
oblikovanju posameznih odloËitev nadzornega sveta, uËinkovito, aktivno in uspeπno opravljali
nadzorno funkcijo v letu 2009, kar je prispevalo k uspeπnemu sistemu korporativnega upravljanja
banke in Skupine, zaπËiti interesov delniËarjev in upnikov banke ter v celoti izpolnilo priËakovanja,
zahteve in priporoËila nadzornih institucij.
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Nadzorni svet se je v letu 2009 (skupaj v obeh sestavah) sestal na 12 rednih in 5 korespondenËnih
sejah. Najpomembnejπe teme sej nadzornega sveta v letu 2009 so bile povezane s spremljanjem
tekoËega poslovanja banke, prilagojenega spremenjenim razmeram na trgu zaradi posledic finanËne
in gospodarske krize, ter obravnavo in dajanjem soglasja v zvezi z rebalansom k poslovni politiki in
finanËnemu naËrtu banke in Skupine za leto 2009 ter poslovno politiko in finanËnim naËrtom banke
in Skupine za leto 2010. Poleg teh kljuËnih tem je nadzorni svet obravnaval in potrdil letno poroËilo
banke in Skupine za leto 2008 in druga gradiva, ki jih je predlagal v sprejem skupπËini banke. Poleg
teh je obravnaval πe druga pomembna vpraπanja.
Nadzorni svet je v letu 2009 obravnaval naslednje kljuËne teme oz. vpraπanja:
• V zaËetku leta je obravnaval nerevidirano poroËilo o poslovanju banke in Skupine za leto 2008.
• V okviru spremljave poslovanja banke je redno obravnaval in se seznanjal s trimeseËnimi poroËili
o poslovanju banke in poslovanju Skupine ter trimeseËnimi poroËili o notranjem revidiranju v banki.
• Obravnaval in potrdil je Letno poroËilo Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2008.
• Seznanil se je s poroËilom revizijske druæbe KPMG Slovenija d.o.o., o financiranju menedæerskih
odkupov v druæbah Istrabenz d.d., Pivovarna Laπko d.d. in Merkur d.d. ter njihovih povezanih
druæbah v obdobju 2006 do 2008 in ustreznosti nagrajevanja Ëlanov uprave Nove KBM d.d. v
variabilnem delu plaËe za obdobje 2006 do 2008.
• Obravnaval je gradiva za 18. skupπËino banke in jih predlagal skupπËini v sprejem, in sicer uporabo
bilanËnega dobiËka, podelitev razreπnice upravi in nadzornemu svetu, imenovanje revizorja, izdajo
pooblastila skupπËine upravi banke za pridobivanje lastnih delnic ter spremembe statuta banke. V
zvezi s spremembami statuta je skupπËina obravnavala prilagoditev dejavnosti banke noveli Zakona
o banËniπtvu, poveËanje osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala in nekatere redakcijske
spremembe. Nadzorni svet je skupπËini tudi predlagal doloËitev nove viπine sejnin in drugih prejemkov
za Ëlane nadzornega sveta in Ëlane komisij nadzornega sveta. SkupπËina pa je tudi sprejela sklep o
razreπitvi in odpoklicu petih dotedanjih Ëlanov nadzornega sveta in o izvolitvi novih Ëlanov nadzornega
sveta za mandatno obdobje do izteka mandata dotedanjim Ëlanom nadzornega sveta. Na predlog
nadzornega sveta se je skupπËina seznanila z informacijo o poslih opravljanja dogovorjenih
postopkov revizijske druæbe KPMG Slovenija d.o.o., v zvezi s financiranjem menedæerskih odkupov v
druæbah Istrabenz d.d., Pivovarna Laπko d.d. in Merkur d.d.
• Obravnaval in podal je soglasje k Rebalansu Poslovne politike in finanËnega naËrta Nove KBM d.d.
in Skupine Nove KBM za leto 2009.
• Obravnaval in podal je soglasje k Poslovni politiki in finanËnemu naËrtu Nove KBM d.d. in Skupine
Nove KBM za leto 2010.
• Podal je soglasje upravi banke k doloËitvi sistema notranjih kontrol banke. Redno je tudi spremljal
in ocenjeval ustreznost strategij in politik prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji.
• Oblikoval je predlog za skupπËino banke za imenovanje revizorja za leto 2009.
• Obravnaval je predlog uprave banke glede kapitalskega vstopa Nove KBM d.d. v Credy banko AD,
Kragujevac, h kateremu je v mesecu januarju 2010 podal svoje soglasje.
• Na predlog komisije za imenovanja je dne 21.10.2009 imenoval mag. Andreja Plosa za tretjega
Ëlana uprave, kateremu je mandatna doba priËela teËi dne 1.12.2009.
• Na predlog komisije za imenovanja je dne 23.12.2009 za predsednika uprave banke z mandatno
dobo 5 let, ki zaËne teËi dne 22.5.2010, imenoval Matjaæa KovaËiËa.

Poleg navedenih kljuËnih tem je nadzorni svet obravnaval πe naslednje pomembne zadeve:

Nominacijski odbor je nudil nadzornemu svetu strokovno podporo pri:

•
•
•
•
•
•

• izvedbi postopka izbire kandidatov za Ëlane nadzornega sveta in pripravi predlogov nadzornemu
svetu, katere kandidate naj nominira skupπËini;
• preverjanju sestave nadzornega sveta v luËi priporoËil dobre prakse in sprejetih kodeksov ter pri
poroËanju o tem nadzornemu svetu.

•
•
•
•
•

poroËilo o izpostavljenosti banke do najveËjih kreditojemalcev vkljuËno z izvedenimi zavarovanji;
podal je soglasje k doloËitvi zgornje meje dolgoroËne zadolæitve banke za leto 2009;
podal je soglasje k sprejemu letnega naËrta notranje revizije za leto 2009;
seznanil se je s PoroËilom o notranjem revidiranju za leto 2008;
sprejel je Izjavo o upravljanju banke;
seznanil se je s Pismom Banke Slovenije upravi in nadzornemu svetu ter z OdloËbami, sklepi in
priporoËili Banke Slovenije ter s pojasnili uprave v zvezi z navedenimi dokumenti;
seznanil se je s poroËili posameznih komisij in odborov nadzornega sveta;
podal je soglasje k dokapitalizaciji Zavarovalnice Maribor d.d.;
podal je soglasje k izdaji inovativnega finanËnega instrumenta;
seznanil se je s poroËilom o Projektu uvajanja novega kapitalskega sporazuma v Skupini Nove
KBM;
nadzorni svet je na rednih in korespondenËnih sejah dajal soglasja k izpostavljenosti banke do
komitentov v skladu z ZBan-1 in soglasja k izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko.

Nadzorni svet se je tudi seznanil z ugotovitvami Centra za notranjo revizijo Nove KBM d.d., ki je konec
leta 2009 in v zaËetku leta 2010 izvedel notranjo revizijo korporativnega upravljanja banke. Namen
revizije je bil podati zagotovilo, da ima banka vpeljan sistem upravljanja, ki je skladen z dolgoroËnimi
cilji druæbe. Na podlagi ugotovitev notranjih revizorjev je nadzorni svet podal predloge za izboljπavo
korporativnega upravljanja banke.
Na podlagi zgoraj navedenih obravnav poslovanja nadzorni svet ocenjuje in ugotavlja, da je v skladu z
272. Ëlenom in 281. Ëlenom ZGD-1 in v okviru svojih pristojnosti redno in dovolj poglobljeno preverjal
poslovanje banke in Skupine v letu 2009 in na ta naËin ustrezno nadzoroval vodenje in poslovanje
banke in Skupine Nove KBM ter delovanje notranje revizije.

Pregled in potrditev letnega poroËila ter preveritev predloga uporabe bilanËnega dobiËka
Uprava banke je v zakonskem roku predloæila nadzornemu svetu revidirano Letno poroËilo Nove KBM
d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2009 skupaj z revizorjevim poroËilom. Prav tako je predloæila tudi
Letno poroËilo o notranjem revidiranju za leto 2009.
Nadzorni svet je ob prisotnosti zunanjega revizorja obravnaval revidirano Letno poroËilo Nove KBM
d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2009. Ugotovil je, da letni poroËili predstavljata celostno vsebino o
poslovanju banke in Skupine za leto 2009. Nadzorni svet se je seznanil tudi z mnenjem pooblaπËene
revizijske druæbe Ernst & Young d.o.o., v skladu s katerim so raËunovodski izkazi banke in skupinski
raËunovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poπtena predstavitev finanËnega stanja Nove KBM
d.d. in Skupine Nove KBM na dan 31. decembra 2009 ter njunega poslovnega izida in denarnih tokov
za tedaj konËano leto v skladu z mednarodnimi standardi raËunovodskega poroËanja, kot jih je sprejela
EU. Zunanji revizor meni, da je tudi poslovno poroËilo skladno z revidiranimi raËunovodskimi izkazi.
Nadzorni svet je Letno poroËilo Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2009 potrdil na svoji seji
dne 23. aprila 2010.
Nadzorni svet je preveril tudi predlog uporabe bilanËnega dobiËka za leto 2009, o katerem odloËa
skupπËina banke. Ugotovil je, da je predlog uporabe bilanËnega dobiËka v celoti namenjen za druge
rezerve iz dobiËka. Nadzorni svet soglaπa s predlogom uprave o uporabi bilanËnega dobiËka.

Komisije nadzornega sveta
Maribor, 23.4.2010

V poslovnem letu 2009 so v skladu z Zakonom o gospodarskih druæbah (ZGD-1) in Zakonom o
banËniπtvu (ZBan-1) svoje delo opravljale: revizijska komisija, komisija za prejemke, komisija za
imenovanja in komisija za informacijsko tehnologijo. Nadzorni svet pa je v letu 2009 ustanovil tudi
nominacijski odbor.
Po izvedeni skupπËini dne 8.7.2009 je Ëlanom nadzornega sveta, ki so bili hkrati tudi Ëlani komisije za
informacijsko tehnologijo, zaradi razreπitve prenehala funkcija Ëlana nadzornega sveta in komisije.
Nadzorni svet v novi sestavi komisije za informacijsko tehnologijo, glede na potrebe po zagotavljanju
strokovne in tehniËne pomoËi ter svetovanju pri obravnavi gradiv in pripravi predlogov sklepov za
seje nadzornega sveta s podroËja informacijske tehnologije ter nadzoru nad njihovim izvajanjem, ni
imenoval.

Predsednik nadzornega sveta
Nove KBM d.d.
mag. Danilo Toplek

Komisije nadzornega sveta so delovale v skladu s programi dela komisij ali v skladu z nalogami in v
skladu z odloËitvami, ki jih je sprejel nadzorni svet. Komisije nadzornega sveta so nudile nadzornemu
svetu strokovno podporo pri nadziranju poslovodenja banke in druæb v Skupini. Komisije so opravljale
svoje naloge na podlagi zakona, statuta banke in poslovnika o delu komisij, v katerem je bilo
opredeljeno podroËje in naËin delovanja komisij. Komisije so sestavljene iz Ëlanov nadzornega sveta
ter enega ali veË zunanjih strokovnjakov s πirπim znanjem s podroËja, ki ga zajema delo posamezne
komisije.
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Bo©tjan Matja©i»
Osvajalec vrhov
“VARNOST JE
©TEVILKA ENA.”
Pred vsakim vzponom se pojavi napetost. Ne morem reËi,
da gre za nervozo ali strah, le nekakπno napetost. Morda
izjemna spoπtljivost do izziva, ki je pred mano. Toda glava se
ob prvih gibih povsem umiri. Takrat je Ëista, osredotoËena
samo na to, kam greπ in kako. Varnost je pri plezanju
πtevilka ena. V steni si vesel vsake uporabne razpoke, Ëetudi
je prostora le za nekaj blazinic prstov. In ko si zgoraj, veπ,
da si zmagovalec. »e premagaπ krajπo πportno smer, pride
ob vpetju vrvi v sidriπËe na vrhu do eksplozije Ëustev in
energije. Ko pa je za teboj kakπnih 6000 metrov, evforije ni.
Preprosto sreËen si in obËudujeπ razgled, Ëe ti ga razmere
naklonijo. Energijo potrebujeπ za varen sestop. Mnogi
mislijo, da je to beæanje pred teæavami in odgovornostjo, ki
so spodaj, toda sam jih veliko bolje reπujem, ko se vrnem
z osvojenega vrha. Takrat si moËen in vse naloge so videti
preprostejπe. Ljudem je to teæko razloæiti, sam pa vem, da
v tem neizmerno uæivam. NekoË si æelim stati na strehi
sveta. To mi bo uspelo s pomoËjo prijateljev alpinistov, ki jim
najbolj zaupam, in s podporo moje banke.
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4

4.2
Pomembnejπi dogodki v letu 2009 in mejniki po letih

PREDSTAVITEV
SKUPINE NOVE KBM
IN NOVE KBM

Januar

4.1
Kratka predstavitev
Skupino Nove KBM sestavljajo obvladujoËa druæba in 10 odvisnih
druæb. Poslovanje Skupine zaokroæujeta πe dve pridruæeni druæbi.
Druæbe v Skupini in pridruæeni druæbi delujejo na razliËnih podroËjih:
banËniπtvo (Nova KBM d.d.,5 PBS d.d. in Adria Bank AG), zavarovalniπtvo
(Zavarovalnica Maribor d.d.), skladi in pokojninsko varËevanje (Moja
naloæba d.d. in KBM Infond d.o.o.), lizing (KBM Leasing d.o.o., Gorica
Leasing d.o.o. in Multiconsult Leasing d.o.o.), nepremiËnine (KBM
Fineko d.o.o., KBM Invest d.o.o. in Multiconsult d.o.o.) in druæba
M-PAY d.o.o. s ponudbo Monete in inovativnih elektronskih plaËilnih
kanalov. Od februarja 2009 deluje tudi predstavniπtvo Nove KBM v
Beogradu. Posredno je Skupina prisotna tudi na Slovaπkem, »eπkem,
Madæarskem, v »rni gori in v Makedoniji.
Skupina je podrobneje predstavljena v poglavju Poslovanje Skupine in
banke.
Ime obvladujoËega podjetja
Kratko ime podjetja
Sedeæ
BIC KODA (SWIFT)
Reuters
IBAN
©tevilka raËuna pri Banki Slovenije
MatiËna πtevilka
Vpis v sodni register
DavËna πtevilka

Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
KBMASI2X
KBMS
SI56 0100 0000 0400 014
01000-0000400014
5860580
Okroæno sodiπËe v Mariboru, πtevilka
registracije vpisa 062/10924200
94314527

Predsednik uprave banke

Matjaæ KovaËiË

Osnovni dokument banke

Statut banke (objavljen na spletni
strani banke www.nkbm.si)

5 Naziv Nova KBM d.d. se v letnem poroËilu uporablja kot Nova KBM ali banka, naziv
Skupina Nove KBM pa kot Skupina.
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• Zavarovalnica Maribor d.d. je prejela priznanje za ”Naj veliko
mariborsko podjetje“ v mestu Maribor. Nagrado ”Naj mariborski
direktor“ je prejel predsednik uprave Drago Cotar.
• DelniËarji Moje naloæbe d.d. so imenovali nov nadzorni svet v sestavi:
dr. Mejra FestiÊ, mag. Igor MariniË, Duπan ©uligoj, mag. Andrej Plos,
Stanko Brglez, Marko Planinπec, Uroπ LorenËiË, Mojca Androjna in
Hermina Kastelic.
• Nova KBM je razπirila veljavnost certifikata kakovosti poslovanja s
prebivalstvom tudi na podroËje Nove Gorice in tako prejela certifikat
ISO 9001:2000 za celotno podroËje poslovanja s prebivalstvom.
• Nova KBM in nekatere druæbe v Skupini so sponzorsko podprle
tradicionalno tekmovanje za svetovni pokal v smuËanju − 45. Zlato
lisico.
Februar
• Nova KBM je odprla predstavniπtvo banke v Beogradu.
Marec

• Zavarovalnica Maribor d.d. je prejela najviπje slovensko priznanje
za inovacijsko komunikacijsko strategijo za projekt Zojini zeleni
zemljevidi.
Maj
• Nova KBM se je udeleæila predstavitve banke in Skupine na
investitorski konferenci v Beogradu, ki jo je organiziral sklad East
Capital.
• Nova KBM se je udeleæila predstavitve banke in Skupine na
investitorski konferenci v Beogradu, ki so jo organizirale Ljubljanska
borza, Beograjska borza in skupina Raiffeisen.
• Nova KBM je na podroËju storitev za prebivalstvo uvedla paket za
osnovnoπolce in dijake − Skul paket, paket za πtudente − Indeks
paket, paket za mlade zaposlene − Kariera paket, paket za
upokojence − Upokojenci paket in paket sodobnih banËnih storitev −
24/7 p@ket.
• Nova KBM je na podroËju sodobnih banËnih poti poslovanja uvedla
mobilno banko mBank@Net.
• Nova KBM je razπirila funkcionalnost Bank@Neta z moænostjo
sklepanja depozitov in vpogleda v sklenjene depozite ter vpogleda v
stanje na trgovalnem raËunu.
Junij

• Nova KBM je odprla prenovljene prostore Poslovalnice Lendava.
• KBM Infond d.o.o. je zaËel upravljati s poslovanjem krovnega sklada
Infond. V podsklade so bili preoblikovani dotedanji vzajemni skladi
Infond BRIC, Infond Delniπki, Infond Uravnoteæeni, Infond Energy,
Infond €uropa, Infond Hrast, Infond Life in Infond PanAmerica.
• KBM Infond d.o.o. je priËel z elektronskim poslovanjem krovnega
sklada Infond − Infondnet.
• Nova KBM je razπirila funkcionalnost Bank@Neta z uvedbo plaËilnih
nalogov SEPA.
• Nova KBM je uvedla novo storitev za pravne osebe − svetovanje
IMP3prove za izboljπanje inovacijske uËinkovitosti v podjetju.
• Nova KBM je uvedla zavarovanje okvirnih kreditov za zasebnike
preko zavarovalnice.
April
• Nova KBM se je udeleæila predstavitve banke in Skupine na Dnevih
slovenskega kapitalskega trga v Ljubljani.
• Nova KBM se je udeleæila investitorske konference v Zuersu, ene
izmed najveËjih investitorskih konferenc za JV Evropo.
• Nova KBM je na podroËju kreditiranja za prebivalstvo uvedla Paket
za poËitnice z mini kreditom.
• Nova KBM je na podroËju novih trænih poti uvedla mobilne banËnike
na terenu.
• Iz nadzornega sveta Nove KBM je odstopil Ëlan nadzornega sveta dr.
Aljoπa ValentinËiË.
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• Nova KBM je prejela listino o uvrstitvi delnic Nove KBM v prvo
kotacijo na Ljubljanski borzi.
• Nova KBM je skladno s strategijo πiritve poslovanja na Gorenjsko
odprla novo podruænico v Kranju.
• Iz nadzornega sveta Nove KBM so odstopili Ëlani nadzornega sveta
dr. Anton Egon Jurgetz, Boπtjan Kramberger in mag. Daniel Blejc.
• Nova KBM je dokapitalizirala KBM Leasing d.o.o. v viπini 3,3 milijona
evrov.
• V sistem Moneta sta poleg Nove KBM in Mobitela vstopila nov
izdajatelj − Si.mobil d.d. in nov ponudnik − Petrol d.d.
• SkupπËina Poπtne banke Slovenije d.d. je z mesta Ëlana nadzornega
sveta odpoklicala Igorja ©ujico in za Ëlana nadzornega sveta
imenovala Simona Hvalca.
• Nova KBM in nekatere ostale druæbe v Skupini Nove KBM so
sponzorsko podprle 17. Festival Lent.
Julij
• Nova KBM je odprla prenovljene prostore Poslovalnice KidriËevo.
• DelniËarji Nove KBM so na 18. skupπËini za obdobje πtirih let
imenovali nove Ëlane nadzornega sveta Nove KBM: mag. Danila
Topleka, mag. Alenko Bratuπek, dr. Duπana JovanoviËa, mag. Janeza
Koπaka in Marka Jazbeca.
• Nova KBM je dokapitalizirala Gorico Leasing d.o.o. v viπini 2,8
milijona evrov in Multiconsult Leasing d.o.o. v viπini 1,9 milijona
evrov.

September
• Nova KBM se je udeleæila mednarodne investitorske konference v
Opatiji in predstavila banko in Skupino.
• Mednarodna ocenjevalna hiπa Morningstar je KBM Infondu d.o.o.
podelila najviπjo oceno 5 zvezdic za rezultate poslovanja v mesecu
avgustu. Prejel jo je delniπki podsklad Infond BRIC. Infond Bric
je edini v tej kategoriji prejel nagrado. V kategoriji je bilo 66 BRIC
skladov upravljalcev z vsega sveta. Infond BRIC je prvi sklad
kateregakoli slovenskega upravljalca, ki je prejel 5 Morningstarjevih
zvezdic.
• Nova KBM in nekatere ostale druæbe v Skupini so sponzorsko
podprle delovanje Slovenskega narodnega gledaliπËa Maribor.

•

•

•
•

Oktober
• Nova KBM je prejela certifikat ISO 9001:2008 za podroËje poslovanja
s prebivalstvom.
• Nova KBM se je uvrstila v oæji izbor tekmovanja Ljubljanske borze za
najbolj odprto delniπko druæbo Portal.
• Nova KBM je dokapitalizirala KBM Invest d.o.o. v viπini 3 milijone
evrov.
• Nova KBM in nekatere ostale druæbe v Skupini so sponzorsko
podprle 44. Borπtnikovo sreËanje.

•
•

predstavljajo glede na druæbeno in ekoloπko kakovost vodilna
podjetja regije.
Okroæno sodiπËe v Mariboru je 7.12.2009 vpisalo poveËanje
osnovnega kapitala Zavarovalnice Maribor na podlagi
dokapitalizacije z dne 30.10.2009. V dokapitalizaciji je sodelovala tudi
Nova KBM in vpisala 1,7 milijona delnic v znesku 7,1 milijona evrov.
Svet Banke Slovenije je dne 1. 12. 2009 mag. Andreju Plosu,
dosedanjemu izvrπilnemu direktorju za podroËje spremljave in
kontrole poslovanja banke, podelil dovoljenje za opravljanje funkcije
Ëlana uprave.
»lani nadzornega sveta Nove KBM so 23.12.2009 potrdili poslovni
naËrt za leto 2010.
Nadzorni svet Nove KBM je 23.12.2009 podaljπal mandat
dosedanjemu predsedniku uprave Matjaæu KovaËiËu in ga imenoval
za predsednika uprave Nove KBM za naslednje petletno obdobje.
Nova KBM je 29.12.2009 izdala obveznice z lastnostmi inovativnih
instrumentov.
KBM Leasing d.o.o. je obeleæil 20. obletnico ustanovitve KBM
Leasinga d.o.o. − najstarejπe lizing hiπe v Sloveniji.

November
• Iz nadzornega sveta Nove KBM je odstopil Ëlan nadzornega sveta
Marko Jazbec.
• Nova KBM je prejela nagrado za najboljπe letno poroËilo za zadnjih
desetih let med finanËnimi ustanovami v Sloveniji.
• Nova KBM se je udeleæila mednarodne investitorske konference na
Dunaju in predstavila banko in Skupino.
• Zavarovalnica Maribor d.d. je uspeπno zakljuËila prvi krog
dokapitalizacije.
• Poπtna banka Slovenije d.d. je odprla prenovljene prostore
predstavniπtva v Celju.
• Nova KBM je na podroËju varËevanj za prebivalstvo uvedla novo
storitev − kratkoroËno fleksibilno varËevanje ZA-TO! in razπirila
funkcionalnost Bank@Neta z moænostjo sklepanja ZA-TO! varËevanja
in pregledovanja sklenjenih varËevanj.
December
• Nova KBM je uvedla plaËilno kartico z odloæenim plaËilom Karanta
in posojilno plaËilno kartico Karanta ter razπirila funkcionalnost
Banka@Neta z moænostjo naroËila Monete.
• Delnica Nove KBM se je 21. 12. 2009 uvrstila v indeks trajnostnega
razvoja CEERIUS, ki kotira na dunajski borzi. Indeks trajnostnega
razvoja za srednjo in vzhodno Evropo sestavljajo podjetja, ki

2009 LETNO PORO»ILO

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

POSLOVNO PORO»ILO SKUPINE
NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.

23

Pomembnejπi mejniki po letih
1862

• ZaËetek delovanje Mestne hranilnice Maribor.

1948

• Ukinitev Mestne hranilnice Maribor.

1952

• Ponovna ustanovitev Mestne hranilnice
Maribor s sedeæem v Mariboru.

1955

• Ustanovitev Komunalne banke Maribor − isto
leto preimenovana v Okrajno banko.

1962

1998

• Druæbi Nova KBM d.d. in KBM Fineko d.o.o.
ustanovita KBM Invest d.o.o.
• Vpis vseh delnic Nove KBM d.d. z oznako KBMR v centralni
register pri KDD; 100-odstotni lastnik je Republika Slovenija.
• Nova KBM d.d. uvede elektronsko banËniπtvo
Bank@Net za fiziËne osebe.
• Ustanovitev druæb KBM Invest d.o.o. ter Gorica Leasing d.o.o.

• Zdruæitev Mestne hranilnice Maribor in Okrajne banke.

1999

1965

• Preimenovanje Mestne hranilnice Maribor in
Okrajne banke v Kreditno Banko Maribor − dobi
funkcijo komercialne investicijske banke.

• ZaËetek prenove informacijskega sistema v
Novi KBM d.d. − projekt NOBIS.

2000

1971

• H Kreditni banki Maribor se pripoji Kreditna banka Ptuj.

1972

• Banka pridobi najπirπe pooblastilo za opravljanje
vseh banËnih poslov s tujino.

1978

• Zdruæitev z 22 drugimi bankami v Ljubljansko
banko − zdruæeno banko.

1990

• Kreditna banka Maribor postane delniπka druæba.

• Republika Slovenija prenese po 5 odstotkov delnic KBMR na
Kapitalsko druæbo d.d. in Slovensko odπkodninsko druæbo d.d.
in ostane lastnica 90-odstotnega deleæa Nove KBM d.d.
• Nova KBM d.d. je prviË ocenjena s strani mednarodne
bonitetne agencije Moody's Investors Service.
• Nova KBM d.d. uvede elektronsko banËniπtvo
za pravne osebe − Poslovni Bank@Net.
• PoveËanje deleæa Nove KBM d.d. v Zavarovalnici Maribor d.d.
na obstojeËih 49,96 % in ustanovitev pokojninske druæbe Moja
naloæba d.d. − pridobitev kapitalskega deleæa v viπini 45 %.

1991

• ZaËetek oblikovanja Skupine Nove KBM.
• KBM d.d. kupi 10 % deleæ v Zavarovalnici Maribor d.d.
• Ustanovitev druæbe KBM Fineko d.o.o.

1993

• KBM d.d. izstopi iz Ljubljanske banke − zdruæene
banke. PriËne se sanacija banke.
• Ustanovitev Mariborske borznoposredniπke hiπe
d.o.o. (MBH d.o.o.) in KBM Infond d.o.o.

1994

• Banka dobi novo ime − Nova KBM d.d.
• Otvoritev podruænice Nove KBM d.d. v
Ljubljani − Podruænica Ljubljana.
• Ustanovitev druæbe KBM Leasing d.d.

1995

• K Novi KBM d.d. se pripoji Komercialna banka Nova Gorica d.d..

1996

• Kot prva banka v Sloveniji Nova KBM d.d. pridobi certifikat
kakovosti na podroËju poslovanja s prebivalstvom v
skladu z mednarodnim standardom ISO 9001.
• Nova KBM d.d. kot prva med slovenskimi
bankami vzpostavi spletno stran.
• PoveËanje deleæa v Zavarovalnici Maribor d.d. na 25 %.

1997

• Druæba KBM Leasing d.d. se preoblikuje v
druæbo z omejeno odgovornostjo.
• Nova KBM d.d. uspeπno zakljuËi sanacijo.
• Od Hipotekarne banke Breæice Nova KBM d.d. odkupi vse komercialne
posle in odpre Podruænico Breæice z enotama v Krπkem in Breæicah
ter enoto Koper, ki posluje v okviru Podruænice Ljubljana.
• Otvoritev podruænice Nove KBM d.d. v
Dravogradu − Podruænica Koroπka.
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2001

• Nova KBM d.d. od hranilno-kreditnih sluæb Goriπka Brda,
Æiri in Dobrovo prevzame vse komercialne posle − terjatve in
obveznosti − in kupi tudi veËinski deleæ LLT Murska Sobota.
• Pridobitev 25,04 % deleæa Nove KBM d.d. v Adria Bank AG.

2002

• Nova KBM d.d. dokapitalizira Zavarovalnico Maribor d.d.

2003

• ZaËetek poslovanja v novem informacijskem sistemu NOBIS.
• Nova KBM d.d. dokapitalizira druæbo Moja naloæba d.d.

2004

• Izveden je prenos dræavnih delnic v viπini 55 odstotkov na
Novo KBM d.d., ki tako postane veËinska lastnica Poπtne
banke Slovenije d.d. S tem je Poπtna banka Slovenije d.d.
kot hËerinska banka vkljuËena v Skupino Nove KBM.
• Ustanovitev druæbe M-PAY d.o.o. skupaj z
mobilnim operaterjem Mobitel d.d.
• Nova KBM d.d. dokapitalizira druæbo Moja naloæba d.d.

2005

• VkljuËitev v TARGET − vseevropski medbanËni plaËilni sistem.
• Mariborska borznoposredniπka hiπa d.o.o.
(MBH d.o.o.) se pripoji k Novi KBM d.d.
• Nova KBM d.d. na Teznu v Mariboru odpre
najsodobnejπi informacijski center.
• Delovati priËne druæba Multiconsult d.o.o.
• Nova KBM d.d. dokapitalizira druæbo Moja naloæba d.d.

2006

• Nova KBM d.d. in Poπta Slovenije d.o.o.
dokapitalizirata Poπtno banko Slovenije d.d.
• Prehod na mednarodne standarde raËunovodskega poroËanja.
• Delovati priËne druæba Multiconsult Leasing d.o.o.
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2007

• Od lastnikov prejme Poπtna banka Slovenije d.d. hibridni depozit
v viπini 6 milijonov evrov. SkupπËina Poπtne banke Slovenije
d.d. sprejme sklep o poveËanju osnovnega kapitala banke z
izdajo VII. emisije delnic. Prvi del VII. emisije delnic sta odkupila
dosedanja delniËarja Nova KBM d.d. in Poπta Slovenije d.d.
• Nova KBM d.d. postane 100 % lastnica druæbe KBM Invest d.o.o.
• PriËetek poslovanja v evrih.
• Prvi del privatizacije Nove KBM d.d.: prva javna prodaja delnic malim
vlagateljem ter dobro pouËenim institucionalnim vlagateljem.
• PriËne se trgovanje z delnico Nove KBM d.d. z oznako KBMR.
Nova KBM d.d. postane prva banka v Sloveniji, katere delnice
kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
• Nova KBM d.d. dokapitalizira Adrio Bank AG in s
tem poviπa lastniπki deleæ na 50,54 %.
• Nova KBM d.d. dokapitalizira druæbo Gorica Leasing d.o.o.

2008

• Nova KBM d.d. in Poπta Slovenije d.o.o. odkupita
drugo in tretjo tretjino VII. emisije delnic Poπtne
banke Slovenije d.d. in jo dokapitalizirata.
• Uvedba novih kapitalskih standardov Basel II.
• Vzpostavitev enotnega obmoËja plaËil v evrih − SEPA.
• ZaËetek delovanja sistema SISBON.
• Nova KBM d.d. dokapitalizira druæbo Moja naloæba d.o.o.
• Nova KBM d.d. in ostali druæbeniki dokapitalizirajo
druæbo Multiconsult d.o.o., Zagreb. Nova KBM
d.d. pridobi 69,19 % kapitalski deleæ.

2009

• Druæba KBM Leasing d.o.o. postane v okviru reorganizacije
Skupine Nove KBM Ëlanica Divizije lizing Nove KBM
d.d. in hkrati vodilna druæba znotraj divizije.
• Nova KBM d.d. dokapitalizira druæbe KBM Leasing
d.o.o., Gorica Leasing d.o.o, Multiconsult Leasing d.o.o,
KBM Invest d.o.o. in Zavarovalnica Maribor d.d.
• Nova KBM d.d. pridobi 90 % kapitalski deleæ v druæbi Multiconsult
Leasing d.o.o. na podlagi Pogodbe o prenosu poslovnega
deleæa druæbe Multiconsult d.o.o. na Novo KBM d.d.
• Nova KBM d.d. prejme listino o uvrstitvi delnic Nove KBM d.d.
v prvo kotacijo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.

4.3
Upravljanje Skupine in banke
4.3.1
Organizacijska shema Skupine

Nova KBM d.d.

KBM Fineko d.o.o.
100 %

3,53 %

KBM Invest d.o.o.
100 %

1,64 %

KBM Leasing d.o.o.
100 %

1,64 %

Gorica Leasing d.o.o.
100 %

KBM Infond d.o.o.
72 %

15 %

10 %

Zavarovalnica
Maribor d.d.
49,96 %

Multiconsult
Leasing d.o.o.
90 %

Multiconsult d.o.o.
69,19 %

20 %

Moja naloæba d.d.
45 %

Legenda:
odstotek neposredne udeleæbe obvladujoËe banke
odstotek neposredne udeleæbe odvisne druæbe
odstotek neposredne udeleæbe pridruæene druæbe
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Poπtna banka
Slovenije d.d .
55 %

Adria Bank AG
50,54 %

M-Pay d.o.o.
50 %

4.3.2
Organizacijska shema banke

SKUPINA NOVE
KBM

Nova KBM d.d.
UPRAVA BANKE

Likvidnostna komisija, Komisija za
klasifikacijo, Kreditni odbor banke,
ALCO, Odbor za potrjevanje politik

CENTER ZA NOTRANJO REVIZIJO

SLUŽBA STRATEŠKEGA RAZVOJA

TAJNIŠTVO BANKE

SEKTOR MARKETINGA IN
KORPORATIVNEGA KOMUNICIRANJA

PRAVNA PISARNA

SEKTOR ZA RAZVOJ ORGANIZACIJE IN
KADROV

SLUŽBA PRESTR. IN IZTERJAVE
RAZLI»NIH NALOŽB

SEKTOR SPLOŠNIH POSLOV

VODJE POSEBNIH PROJEKTOV

SVETOVALEC UPRAVE BANKE

POOBLAŠ»ENEC UPRAVE BANKE ZA
POVEZANE DRUŽBE

FINAN»NI TRGI

KOMERCIALA BANKE

SPREMLJAVA
KOMERCIALE

PODPORA
POSLOVANJA BANKE

SPREMLJAVA
IN KONTROLA
POSLOVANJA BANKE

PodroËje finanËni trgi

PodroËje vzhodna
Slovenija

PodroËje osrednja
Slovenija

PodroËje Nova Gorica

PodroËje poslovanja
z gospodarskimi
družbami

PodroËje spremljave
komerciale

PodroËje podpore
poslovanje banke

PodroËje spremljave
in kontrole poslovanja
banke

Sektor zakladniπtva

Podruænica Maribor

Podruænica Ljubljana

Podruænica Nova
Gorica

Sektor gospodarskih
druæb

Sektor sodobnih
prodajnih poti

Sektor za razvoj
tehnologije

Sektor za ekonomsko
svetovanje in merjenje
kreditnega portfelja

Sektor spremljave
in gotovinskega
poslovanja
Sektor spremljave
finanËnih trgov

Sektor investicijskega
banËniπtva

Podruænica Ptuj

Podruænica Breæice

Podruænica AjdovπËina

Sektor transakcijskih
raËunov, plaËil in
dokumentarnih poslov

Sektor odnosov
s finanËnimi
institucijami

Podruænica Slovenska
Bistrica

Podruænica Novo
mesto

Podruænica Idrija

Sluæba faktoringa

Sektor informatike

Sektor raËunovodstva

Sektor kontrolinga

PREDSTAVNIŠTVA

PodroËje Skupine
Nove KBM

PBS d.d.

Predstavniπtvo
Beograd

KBM FINEKO d.o.o.
KBM INFOND d.o.o.
KBM Leasing d.o.o.
Gorica Leasing d.o.o.
KBM INVEST d.o.o.

Podruænica Tolmin

Sektor spremljave
gospodarskih druæb
in MG

Podruænica Pomurje

Podruænica Koper

Sektor spremljave
plaËilnega prometa

Podruænica Celje

Sektor gospodarskih
druæb

Podruænica Koroπka

Podruænica Kranj

Sektor upravljanja s
tveganji

Multiconsult d.o.o.
Multiconsult Leasing
d.o.o.
Adria Bank AG

LEGENDA ZA PODRO»JE SKUPINE Nove KBM
odvisna druæba
pridruæena druæba
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Sluæba za izvrπbe

M-PAY d.o.o.
Zavarovalnica
Maribor d.d.

Sektor transakcijskih
raËunov, plaËil in
dokumentarnih poslov

Pokojninska druæba Moja naloæba d.d.
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4.3.3
Organi upravljanja banke
Upravljanje banke izhaja iz veljavne zakonske ureditve, statuta druæbe
ter pravic in odgovornosti organov vodenja in upravljanja druæbe, ki
uresniËujejo poslanstvo, da je odgovorno vodenje in upravljanje temelj
vseh dejavnosti v Novi KBM in Skupini Nove KBM.
V skladu s slovensko zakonodajo je v banki uveljavljen dvotirni sistem
upravljanja, po katerem odnosi med posameznimi organi temeljijo na
medsebojni delitvi pravic in obveznosti.
Pri uresniËevanju sistema upravljanja Nova KBM kot javna delniπka
druæba upoπteva naËela Kodeksa upravljanja javnih delniπkih druæb,
kar poleg uresniËevanja poglavitnih ciljev delniËarjev banke, v skladu z
notranjimi in zunanjimi globalnimi usmeritvami, pomembno vpliva na
poslovno uspeπnost in razvoj banke.
V skladu z opredelitvami strategije je s strani veËine druæb v Skupini
Nove KBM podpisana tudi Pogodba o obvladovanju in upravljanju
Skupine.
Uprava banke
Uprava Nove KBM je bila do dne 1. 12. 2009 sestavljena iz dveh Ëlanov,
od dne 1. 12. 2009 pa iz treh Ëlanov uprave.
Matjaæ KovaËiË opravlja naloge predsednika uprave Nove KBM od maja
2005, Ëlan uprave pa je od leta 1997. Ob koncu leta 2009 je opravljal
funkcijo predsednika nadzornega sveta Zavarovalnice Maribor d.d. in
Adria Bank AG ter Ëlana nadzornega sveta PBS d.d. in Zdruæenja bank
Slovenije.
Manja Skerniπak je zaposlena v Novi KBM od leta 1985 in je bila
imenovana v upravo maja 2005. Ob koncu leta 2009 je opravljala funkcijo
Ëlanice nadzornega sveta druæb KBM Infond d.o.o. in Zavarovalnice
Maribor d.d.
Mag. Andrej Plos je bil imenovan za Ëlana uprave banke dne 21.10.2009,
mandatna doba pa mu je priËela teËi dne 1. 12. 2009. Konec leta 2009 je
opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta v druæbi Moja naloæba,
Pokojninska druæba, d.d. in Gorica Leasing d.o.o. ter Ëlana nadzornega
sveta v druæbah Multiconsult leasing d.o.o., Adria bank AG in PBS d.d.
V zvezi z opravljanjem funkcije imajo Ëlani uprave sklenjene pogodbe o
zaposlitvi, ki doloËajo plaËilo za njihovo delo in druge vrste prejemkov,
katerih viπina je usklajena s Sklepom Vlade Republike Slovenije o
priporoËilih predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih organih
gospodarskih druæb, katerih veËinska lastnica je Republika Slovenija,
pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne delavce, z dne
22.1.2009.
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Nadzorni svet druæbe na podlagi sprejetih Kriterijev za ugotavljanje
poslovne uspeπnosti odloËa o nagradi upravi za poslovno uspeπnost.
Druæba razkriva prejemke uprave v skladu s predpisi, ki urejajo to
vpraπanje. Prejemki uprave banke so razvidni iz raËunovodskega
poroËila.

(predsednik), Manja Skerniπak (namestnica), Irena ÆnidarπiË, Nataπa
Ziherl, Andrej Plos, Veronika Koroπec, Sonja Bauman - Cotar in Peter
Kupljen. ALCO se sestaja enkrat meseËno.

»lani uprave opravljajo tudi dolænosti Ëlanov organov nadzora v odvisnih
druæbah Nove KBM d.d. in drugih druæbah in za to delo prejemajo
plaËilo v obliki sejnine ter nagrado iz naslova udeleæbe pri dobiËku v
skladu s sklepom skupπËine posamezne druæbe.

Odbor za potrjevanje politik je pristojen za potrjevanje politik in
strategij, usklajevanje odprtih vpraπanj pri politikah, metodologij
izraËuna ustreznega ekonomskega kapitala banke, matrike tveganj,
matrike ocen in profila tveganj ter ocene ekonomskega kapitala
banke za tveganja, za katera banka ne izraËunava ustreznega
notranjega kapitala. Konec leta 2009 so bili Ëlani odbora za potrjevanje
politik Matjaæ KovaËiË (predsednik), Manja Skerniπak (namestnica
predsednika), Simon Hvalec, Ksenija Mrevlje, Aleksander BatiË, Slavko
Jarc, Irena ÆnidarπiË, Vlasta BreËko, Andrej Plos, Vasilij Koman, SreËko
Judar, Marko Tiπma, Danilo Kline, Bojan Zadravec, Vita Rukavina, Vesna
Roæanc, Boæa Korbar in Peter Kupljen.

Uprava redno, najmanj Ëetrtletno, poroËa nadzornemu svetu o vseh
vpraπanjih, pomembnih za poslovanje banke in Skupine Nove KBM. Na
zahtevo nadzornega sveta uprava banke v skladu z naËelom vestnosti
in verodostojnosti obveπËa Ëlane nadzornega sveta druæbe tudi o
posameznih vpraπanjih iz njenega delovanja, kadar gre za informacije,
ki so povezane s poslovanjem banke in Skupine in pomembneje
vplivajo ali bodo vplivale na poloæaj banke ali na interes πirπe javnosti
za delovanje banke. Oba organa spoπtujeta naËela, ki so pomembna za
medsebojno zaupanje in njuno razmejevanje odgovornosti.

Odbor za potrjevanje politik

Komisija za klasifikacijo

Ostale komisije in odbori v Novi KBM

Komisija za klasifikacijo je zadolæena za pregledovanje in odobravanje
sprememb klasifikacije strank. Konec leta 2009 so bili Ëlani komisije
za klasifikacijo Andrej Plos (predsednik), Sonja Bauman - Cotar
(namestnica), Slavko Jarc, Peter Kupljen, Ksenija Mrevlje, Irena Komel
in Vlasta Hojak. Komisija za klasifikacijo se sestaja meseËno.

Kreditni odbor

Nadzorni svet

Kreditni odbor je odgovoren za upravljanje s kreditnim tveganjem in
s tveganji velike izpostavljenosti pri poslovanju s pravnimi osebami.
Konec leta 2009 so bili Ëlani kreditnega odbora Manja Skerniπak
(predsednica), Matjaæ KovaËiË (namestnik), Simon Hvalec, Slavko Jarc,
Sonja Bauman - Cotar, Ksenija Mrevlje, Peter Budin, namestnika Ëlanov
pa sta Vlasta BreËko in Irena ÆnidarπiË. Kreditni odbor se sestaja enkrat
tedensko.

Na dan 31. 12. 2009 je πtel nadzorni svet banke osem Ëlanov. To so mag.
Danilo Toplek, predsednik, mag. Franc ©kufca, namestnik predsednika,
mag. Alenka Bratuπek, mag. Janez Koπak, dr. Duπan JovanoviË, Anton
Guzej, Andrej Svetina in Ivan Vizjak.

Podatki o podrobnejπem delovanju in pristojnostih uprave so razvidni iz
poglavja Izjava o upravljanju.

Likvidnostna komisija
Likvidnostna komisija spremlja stanje in sprejema ukrepe za
zagotavljanje kratkoroËne likvidnosti. Konec leta 2009 so bili Ëlani
likvidnostne komisije Matjaæ KovaËiË (predsednik), Manja Skerniπak
(namestnica), Andrej Plos, Simon Hvalec, Slavko Jarc, Irena ÆnidarπiË,
Ksenija Mrevlje in Veronika Koroπec. Likvidnostna komisija se sestaja
dnevno.
Odbor za upravljanje s sredstvi in naloæbami (ALCO)
ALCO ocenjuje in spremlja strukturo bilance stanja, kapitalske
ustreznosti, obrestnih tveganj, strukturne likvidnosti, trænih tveganj,
valutnih tveganj, dobiËkonosnosti in rezultata profitnih centrov,
finanËnih naËrtov, skupnega kreditnega tveganja, zakonskih zahtev,
davËnega vidika poslovanja in ostalih tveganj, povezanih z novimi
produkti in storitvami. Konec leta 2009 so bili Ëlani ALCO Matjaæ KovaËiË
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Podatki o podrobnejπem delovanju in pristojnostih nadzornega sveta so
razvidni iz poglavja Izjava o upravljanju.
Mag. Danilo Toplek je Ëlan nadzornega sveta od julija 2009. Dne
20.8.2009 ga je nadzorni svet imenoval za predsednika nadzornega
sveta Nove KBM. Danilo Toplek je predsednik uprave druæbe Talum d.d.
KidriËevo.
Mag. Franc ©kufca je Ëlan nadzornega sveta od julija 2008. Dne
21.8.2008 ga je nadzorni svet imenoval za predsednika nadzornega
sveta Nove KBM. Po skupπËini, izvedeni dne 8.7.2009, pa ga je nadzorni
svet dne 20.8.2009 imenoval za namestnika predsednika nadzornega
sveta banke. KonËal je magisterij na podroËju poslovno-organizacijskih
znanosti na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Do leta 2004 je opravljal
razliËne vodstvene funkcije v republiπkih in zavarovalniπkih institucijah.
Nazadnje je bil Ëlan uprave Zavarovalnice Triglav d.d.
Andrej Svetina je Ëlan nadzornega sveta Nove KBM od marca 2005.
Decembra 2005 je bil imenovan na mesto predsednika nadzornega
sveta banke. Je glavni raËunovodja v druæbi Iskratel Kranj. Dne 8.7.2008

ga je skupπËina banke ponovno izvolila za Ëlana nadzornega sveta za
mandatno dobo 4 let. Nadzorni svet banke ga je dne 21.8.2008 imenoval
za namestnika predsednika nadzornega sveta. Navedeno funkcijo
je opravljal do dne 20.8.2009. Od 20.8.2009 opravlja funkcijo Ëlana
nadzornega sveta Nove KBM.
Anton Guzej je Ëlan nadzornega sveta Nove KBM od marca 2005. Dne
8.7.2008 ga je skupπËina banke ponovno izvolila za Ëlana nadzornega
sveta za mandatno dobo 4 let. Anton Guzej je generalni direktor RTV
Slovenija.
Ivan Vizjak je Ëlan nadzornega sveta od julija 2008. Ivan Vizjak je tudi
100-odstotni lastnik druæbe Vizfin d.o.o. in direktor druæb Pomhold
d.o.o. in Pom-Invest d.d.
Mag. Alenka Bratuπek je Ëlanica nadzornega sveta od julija 2009.
Zaposlena je na Ministrstvu za finance, kot direktorica Direktorata za
proraËun.
Dr. Duπan JovanoviË je Ëlan nadzornega sveta od julija 2009. Je doktor
pravnih znanosti in zaposlen kot viπji predavatelj na Ekonomskoposlovni fakulteti v Mariboru. Opravlja tudi funkcijo direktorja Inπtituta
za ekonomsko in korporacijsko upravljanje (IECG Maribor) in direktorja
hËerinske druæbe IECG Naloæbe d.o.o. Maribor.
Mag. Janez Koπak je Ëlan nadzornega sveta od julija 2009. Diplomiral
in magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Do julija 2009
je opravljal razliËne vodstvene funkcije v gospodarskih druæbah in
finanËnih institucijah. Od leta 1991 do julija 2009 je opravljal funkcijo
Viceguvernerja Banke Slovenije.
Marko Jazbec je opravljal funkcijo Ëlana nadzornega sveta od 8.7.2009
do dne 4.11.2009, ko je prenehal opravljati funkcijo Ëlana nadzornega
sveta na podlagi odstopne izjave.
SkupπËina banke je dne 8.7.2009 sprejela sklep o doloËitvi viπine
sejnin in drugih prejemkov za Ëlane nadzornega sveta in komisij
nadzornega sveta. Na podlagi sprejetega sklepa so se sejnine in drugi
prejemki Ëlanov nadzornega sveta Nove KBM uskladili s Sklepom Vlade
Republike Slovenije o staliπËih do izplaËevanja sejnin in nagrad v zvezi
z omejevanjem uËinkov finanËne krize, z dne 22.1.2009. Na podlagi
sklepa skupπËine pa so Ëlani nadzornega sveta in komisij nadzornega
sveta upraviËeni do povraËila stroπkov v skladu s Sklepom o staliπËih
glede nagrajevanja Ëlanov nadzornih svetov in upravnih odborov v
javnih podjetjih in drugih gospodarskih druæbah, ki so v lasti Republike
Slovenije, ter o nezdruæljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z
nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih
druæb z dne 15.2.2007. V zvezi z udeleæbo na dopisni seji nadzornega
sveta je skupπËina banke sprejela sklep, da so Ëlani nadzornega sveta
upraviËeni do sejnine v viπini 50 odstotkov redne sejnine, doloËene v
sklepu Vlade Republike Slovenije.

2009 LETNO PORO»ILO

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

POSLOVNO PORO»ILO SKUPINE
NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.

SkupπËina banke je na predlog nadzornega sveta tudi doloËila, da znaπa
viπina sejnine za predsednika komisije nadzornega sveta 90 odstotkov
sejnine predsednika nadzornega sveta in za Ëlana komisije nadzornega
sveta 90 odstotkov sejnine Ëlana nadzornega sveta banke.
Komisije nadzornega sveta
V poslovnem letu 2009 so v skladu z Zakonom o gospodarskih druæbah
(ZGD-1) in Zakonom o banËniπtvu (ZBan-1) svoje delo opravljale:
revizijska komisija, komisija za prejemke, komisija za imenovanja in
komisija za informacijsko tehnologijo. Nadzorni svet pa je v letu 2009
ustanovil tudi nominacijski odbor.
Podatki o podrobnejπem delovanju komisij in odborov nadzornega sveta
so razvidni iz poglavja Izjava o upravljanju.
SkupπËina banke
SkupπËina je organ banke, kjer delniËarji uresniËujejo svoje pravice
oz. odloËajo o vseh zakonsko doloËenih vpraπanjih, predvsem pa o
vpraπanjih, ki se nanaπajo na kadrovske odloËitve (izvolitev Ëlanov
nadzornega sveta, imenovanje revizorja), delitvene odloËitve (odloËitev o
uporabi bilanËnega dobiËka) in odloËitve o korporacijskih spremembah
(npr. spremembe statuta, poveËanje in zmanjπanje osnovnega kapitala)
in statusnih preoblikovanjih (npr. spojitev, pripojitev, delitev …), z
namenom uresniËevanja osrednjega ekonomskega cilja − ustvarjanja
vrednosti za delniËarje banke.
Podatki v zvezi s sklicem skupπËine, udeleæbo na skupπËini in naËinom
odloËanja so razvidni iz poglavja Izjava o upravljanju.
V letu 2009 je potekala ena seja skupπËine Nove KBM.
Na skupπËini dne 8.7.2009 so se delniËarji banke seznanili s poroËilom
o notranjem revidiranju za leto 2008, z mnenjem nadzornega sveta, z
Letnim poroËilom Skupine Nove KBM in Letnim poroËilom Nove KBM
d.d. za leto 2008, z revizorjevim poroËilom in poroËilom nadzornega
sveta o preveritvi Letnega poroËila Skupine Nove KBM in Letnega
poroËila Nove KBM d.d. za leto 2008. SkupπËina banke je na predlog
uprave in nadzornega sveta sprejela sklep o uporabi bilanËnega
dobiËka. Podelila je razreπnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008. SkupπËina je tudi sprejela sklep o doloËitvi viπine sejnin in
drugih prejemkov za Ëlane nadzornega sveta in komisij nadzornega
sveta ter sklep o razreπitvi dotedanjih in izvolitvi novih Ëlanov
nadzornega sveta. SkupπËina je za leto 2009 imenovala revizorja Ernst
& Young d.o.o., Ljubljana. DelniËarji banke pa so se na seji skupπËine
seznanili tudi z informacijo o poslih opravljanja dogovorjenih postopkov
revizijske druæbe KPMG Slovenija d.o.o. v zvezi s financiranjem
menedæerskih odkupov.
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4.3.4
Center za notranjo revizijo
Center za notranjo revizijo Nove KBM (v nadaljevanju CNR) deluje v
skladu z Zakonom o banËniπtvu, z Mednarodnimi standardi strokovnega
ravnanja pri notranjem revidiranju, s Kodeksom poklicne etike
notranjih revizorjev in Kodeksom naËel pri notranjem revidiranju.
Njegovo delovanje temelji na Listini notranjerevizijske dejavnosti,
naËin njegovega izvajanja pa je opredeljen v Pravilniku. O svojem delu
CNR poroËa upravi banke, nadzornemu svetu in revizijski komisiji
nadzornega sveta ter obËasno zunanjim nadzornikom.
Skladno z naËeli korporativnega upravljanja se je CNR reorganiziral
tako, da se notranje revidiranje banke kot obvladujoËe druæbe izvaja
loËeno od notranjih revizij v odvisnih druæbah. CNR odgovarja za
koordinacijo delovanja vseh notranjerevizijskih izvajalcev v Skupini ter
za prenos dobre prakse.
Delovanje CNR
CNR daje nadzornemu svetu in upravi banke neodvisna in nepristranska
zagotovila o primernosti sistema notranjih kontrol za obvladovanje
tveganj pri doseganju ciljev in ohranjanju etiËnega poslovnega okolja.
Zato je v banki notranjerevizijska dejavnost neodvisna, nepristranska in
svetovalna funkcija vodstvom na vseh nivojih. Izvaja nadzorne aktivnosti,
kar pa ne razreπuje pristojnih vodstev njihove odgovornosti za
vzpostavitev in delovanje varnega, varËnega, uËinkovitega in uspeπnega
sistema notranjega kontroliranja za uËinkovito obvladovanje tveganj.
CNR je pripravil postopek izbire zunanjega revizorja Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana, za revidiranje letnega poroËila Skupine Nove KBM,
koordinacijo same izvedbe zunanje revizije in spremljanje izvrπevanja
priporoËil zunanjega revizorja.
CNR je tudi koordinator aktivnosti pri izvedbi inπpekcijskih pregledov
Banke Slovenije, spremlja izvrπevanje njenih ukrepov ter o tem poroËa
upravi in nadzornim organom banke. Banki Slovenije daje pojasnila na
vpraπanja in razËiπËuje nejasnosti pri poroËanju banke.
Uspeπnost notranje revizijske dejavnosti potrjuje visoka povpreËna
ocena kakovosti dela notranjih revizorjev s strani revidirancev.
PovpreËno πtevilo revizij na notranjega revizorja se je v letu 2009
poveËalo s 7,5 na 8. Samoocenitev notranjih revizorjev je pokazala na
manj razpoloæljivega Ëasa za izobraæevanje in strokovno izpopolnjevanje
zaradi nadomeπËanja odhoda dveh notranjih revizorjev.

Izvajanje letnega programa dela
Letni naËrt notranjih revizij temelji na matriki tveganj na nivoju Skupine, ki ga je potrdila uprava
banke, na revizijski analizi tveganj ter na strateπkem in letnem naËrtu banke in Skupine. Letni naËrt
notranjih revizij za 2009 sta po potrditvi uprave banke obravnavala revizijska komisija in nadzorni svet,
ki je dal soglasje k naËrtu na 6. seji dne 9.2.2009. Letni naËrt je bil med letom dopolnjen z revizijo
izvajanja priporoËil in uvrstitvijo revizije SWIFT namesto revizije Bank@Neta. NaËrt je bil izvrπen, razen
revizije projekta CRM, z 9 notranjimi revizorji s sodelovanjem 2 novo zaposlenih v CNR.
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INFORMACIJE ZA DELNI»ARJE
DelniËarski kapital banke sestavljajo:
v tisoË EUR

Doseganje ciljev notranjih revizij
Osnovni cilji notranjih revizij, opredeljeni v naËrtu notranjih revizij za leto 2009, so bili z izvrπenimi
revizijami doseæeni. V nadaljevanju so podane ocene o izboljπanju poslovanja revidiranih enot po
izvrπitvi priporoËil.
V banki in Skupini je zagotovljena identifikacija, merjenje, poroËanje o posameznih tveganjih. Banka
ima vzpostavljen primeren sistem upravljanja s trænimi tveganji. Poseben poudarek je bil dan presoji
upravljanja likvidnosti in postopkom izdaje vrednostnih papirjev in njihove spremljave.

Kapitalske rezerve:

78.314

78.314

vplaËila, ki presegajo nominalne zneske vplaËanih delnic

56.006

56.006

kapitalske rezerve, nastale iz sploπnega
prevrednotovalnega popravka kapitala

22.308

22.308

−6.703

−33.810

266.180

256.918

zakonske rezerve

11.676

11.069

statutarne rezerve

167.707

161.937

86.797

83.912

2.885

5.216

367.886

333.846

druge rezerve iz dobiËka
»isti dobiËek poslovnega leta
Skupaj						

* Razlika v osnovnem kapitalu v viπini 2 tisoË evrov pomeni razliko zaradi zaokroæevanja iz celih v tisoË evrov.

DelniËarski kapital banke je bil na dan 31. 12. 2009 v primerjavi z 31. 12. 2008 viπji za 10,2 odstotka in
je znaπal 367.886 tisoË evrov.
Sprememba delniËarskega kapitala je v letu 2009 znaπala 34.040 tisoË evrov.
Na poveËanje delniËarskega kapitala so vplivale naslednje kategorije:

Presoja operativnih tveganj se je izvajala z revidiranjem notranjih kontrol na podroËju informacijskih
sistemov. Revizije informacijskih sistemov sta izvajala notranja revizorja, strokovnjaka s tega podroËja.
Z izvrπitvijo priporoËil notranje revizije informacijskih sistemov je bila zagotovljena skladnost z
informacijskimi varnostnimi politikami banke ter zmanjπanje operativnih tveganj neustreznega
nadzora nad dostopi in dostopnimi pravicami. Prav tako se je zmanjπala izpostavljenost operativnemu
tveganju z vidika zagotavljanja neprekinjenega poslovanja doloËene programske opreme, procesov,
podprocesov in opravil ter tveganje neustreznega izvajanja aktivnosti, ki so potrebne za ponovno
vzpostavitev normalnega delovanja streænika SWIFT. PoveËala se bo varnost podatkov in produkcijskih
podatkovnih baz.
Z revidiranjem gotovinskega poslovanja je zagotovljeno pravilno in varno rokovanje z gotovino in s sefi
ter upravljanje z depojem bankovcev Banke Slovenije.
V okviru revizije korporativnega upravljanja so bili revidirani postopki obveπËanja javnosti in
razkrivanje informacij kot del korporativnega upravljanja banke z zagotovilom, da banka zagotavlja
javne objave v skladu z zakonodajo in kodeksom. Prav tako je bilo revidirano korporativno upravljanje
banke, ki je v vseh pomembnih pogledih skladno z zahtevami Sklepa o skrbnosti Ëlanov uprav in
Ëlanov nadzornih svetov bank in hranilnic.

POSLOVNO PORO»ILO SKUPINE
NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.

27.208*

Rezerve iz dobiËka:

Banka zagotavlja razmejitev pristojnosti in odgovornosti med komercialnimi enotami in upravljanjem
s tveganji ter med komercialnimi enotami in zaledno sluæbo. V banki je vzpostavljena jasna
organizacijska struktura odloËanja o odobravanju naloæb, zagotovljeno je sistematiËno oblikovanje
oslabitev ter neodvisnost nadziranja kreditnega tveganja. Izpopolnjeno je dokumentiranje postopkov
urejanja ”slabih“ naloæb, kar zagotavlja kvalitetno osnovo za vodstveni nadzor nad tem delom
kreditnega portfelja in poroËanje upravi banke.

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

2008

27.210

Preseæek iz prevrednotenja

Potreben ekonomski kapital za posamezna tveganja je ustrezno opredeljen glede na stopnjo razvoja
sistema upravljanja s tveganji. Banka je vzpostavila ustrezno organiziranost procesa, ki ga bo πe
racionalizirala skozi prenove politik upravljanja posameznih tveganj ter ukrepov za vzdræevanje
sprejemljive ravni tveganja ter pripravila nove politike. Med politikami je bila posebne obravnave
deleæna politika o izterjavi naloæb. Nadaljnji razvoj procesa ocenjevanja ekonomskega kapitala se bo
odraæal v tesnejπi povezavi med procesom ocenjevanja in letnim planiranjem poslovanja.

2009 LETNO PORO»ILO

2009
Osnovni kapital
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• poveËanje vrednosti vrednostnih papirjev, ki se vrednotijo preko kapitala, v viπini 27.107 tisoË evrov,
• ustvarjen Ëisti dobiËek v letu 2009 v viπini 12.147 tisoË evrov:
-- od tega sta uprava in nadzorni svet del dobiËka v viπini 9.262 tisoË evrov æe razporedila v
zakonske in statutarne rezerve in druge rezerve,
-- del dobiËka v viπini 2.885 tisoË evrov pa predstavlja bilanËni dobiËek, o uporabi katerega bo
odloËala skupπËina delniËarjev.
Na zniæanje delniËarskega kapitala je vplivalo:
• izplaËilo bilanËnega dobiËka poslovnega leta 2008 v viπini 5.216 tisoË evrov za dividende.
Lastniπka struktura
Osnovni kapital banke je znaπal 27.210 tisoË evrov.
Na dan 31. 12. 2009 je bila lastniπka struktura Nove KBM naslednja: deleæ Republike Slovenije v Novi
KBM je znaπal 41,5 odstotka, deleæ Kapitalske druæbe d.d. je znaπal 4,8 odstotka, deleæ Slovenske
odπkodninske druæbe d.d. je prav tako znaπal 4,8 odstotka, deleæ gospodinjstev je znaπal 24,0 odstotka,
deleæ drugih finanËnih organizacij 11,8 odstotka, deleæ nefinanËnih druæb 6,4 odstotka, deleæ tujih oseb
5,9 odstotka ter deleæ bank 0,8 odstotka.

Sestava delniËarjev (v%)

Imetniki navadnih delnic imajo naslednje pravice:

4,8
4,8
5,9

4,8
4,8
5,9

19,0

20,2

24,0

22,8

• pravico do udeleæbe pri upravljanju banke,
• pravico do dela dobiËka (dividenda),
• pravico do ustreznega dela preostalega premoæenja po likvidaciji ali steËaju banke.
Banka je obvezana izplaËati delniËarjem denarni znesek iz naslova uporabe bilanËnega dobiËka ter
omogoËiti delniËarjem udeleæbo in glasovanje na posamezni skupπËini banke.

Republika Slovenija
DomaËe fiziËne osebe
Druge domaËe pravne osebe

41,5

41,5

Tuji vlagatelji

©tevilËni podatki o delnici

Slovenska odπkodninska druæba
Kapitalska druæba
31. 12. 2009

31. 12. 2008

31. 12. 2009

31. 12. 2008

31. 12. 2007

31. 12. 2006

102.514

102.531

107.034

3

26.081.979

26.081.979

23.357.984

23.357.984

11,44

9,43

41,91

-

298.378

245.953

978.933

-

©tevilo delniËarjev
©tevilo navadnih kosovnih delnic

10 najveËjih delniËarjev na dan 31. 12. 2009

Enotni teËaj delnice na zadnji trgovalni dan v letu (v EUR)
©tevilo delnic

% lastniπtva6

10.822.770

41,50

KAPITALSKA DRUÆBA d.d.

1.250.614

4,79

SLOVENSKA OD©KODNINSKA DRUÆBA d.d.

1.250.614

4,79

POM-INVEST d.d.

551.331

2,11

KD GALILEO, vzajemni sklad

485.946

1,86

EAST CAPITAL BALKAN FUND

398.800

1,53

TRIGLAV STEBER 1, vzajemni sklad

319.755

1,23

NFD 1 DELNI©KI INVESTICIJSKI SKLAD d.d.

273.212

1,05

KD RASTKO, vzajemni sklad

233.949

0,90

HYPO ALPE ADRIA BANK AG

190.862

0,73

REPUBLIKA SLOVENIJA

©tevilo delnic

% lastniπtva

2.664

0,01

Manja Skerniπak

772

0,00296

Anton Guzej

440

0,00169

Duπan JovanoviË

200

0,00077

Andrej Svetina

27

0,00010

Franc ©kufca

10

0,00004

Matjaæ KovaËiË

Nova KBM

Skupina Nove KBM

31. 12.
2009

31. 12.
2008

31. 12.
2007

31. 12.
2006

31. 12.
2009

31. 12.
2008

31. 12.
2007

31. 12.
2006

Knjigovodska
vrednost delnice
(v EUR)7

14,10

12,80

12,67

11,94

15,00

13,72

14,44

13,29

»isti dobiËek na
delnico8 (v EUR)

0,47

0,68

1,82

1,58

0,40

0,57

2,23

1,88

Koeficient P/E9

24,34

13,87

23,03

-

30,11

16,54

18,79

-

Koeficient P/B10

0,81

0,74

3,31

-

0,76

0,69

2,90

-

Knjigovodska vrednost delnice banke je v obdobju od leta 2006 porasla za 18 odstotkov.

©tevilo delnic Nove KBM, ki so v lasti uprave in Ëlanov nadzornega sveta banke na dan 31. 12. 2009
Imetnik

Træna kapitalizacija (v tisoË EUR)

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
11,94

12,67

12,80

10

5

0

Podatki o delnici

14,10

15

v evrih

Imetnik

2006

2007

2008

2009

Osnovni kapital banke je razdeljen na 26.081.979 navadnih kosovnih delnic, katerih obraËunska
vrednost je 1,04 evra.
Nova KBM ima samo en razred delnic, ki so v vseh pogledih enakovredne in prosto prenosljive. Vsaka
navadna delnica imetniku prinaπa glas na skupπËini delniËarjev banke.

7 Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan obraËunskega obdobja je izraËunana kot razmerje med kapitalom banke oz.
kapitalom lastnikov obvladujoËe banke in πtevilom delnic banke na zadnji dan obraËunskega obdobja.
8 »isti dobiËek na delnico je izraËunan kot razmerje med Ëistim dobiËkom banke oz. Ëistim dobiËkom lastnikov obvladujoËe
banke in tehtanim povpreËnim πtevilom delnic v obdobju.
9 Koeficient P/E je izraËunan kot razmerje med enotnim teËajem delnice na zadnji trgovalni dan in Ëistim dobiËkom banke oz.
Ëistim dobiËkom lastnikov obvladujoËe banke na delnico.
10 Koeficient P/B je izraËunan kot razmerje med enotnim teËajem delnice na zadnji trgovalni dan in knjigovodsko vrednostjo na
delnico.

6 Odstotni deleæ glasovalnih pravic je enak odstotku lastniπtva.

2009 LETNO PORO»ILO

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

POSLOVNO PORO»ILO SKUPINE
NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.

30

Politika dividend
Bruto dividenda na delnico11 (v EUR)

2009

2008

2007

2006

πe ni odloËeno

0,2

0,2

0,7

Dividendna donosnost

-

2,1 %

1,5 %

-

Deleæ dividende v Ëistem dobiËku banke na delnico13

-

29,4 %

11,0 %

44,3 %

12

Gibanje delnice Nove KBM (KBMR) v letu 2009 v primerjavi z gibanji teËajev delnic finanËnih institucij
Raiffeisen International (RIBH), OTP Bank (OTP), Deutsche Bank (DBK), Citigroup (CITI), Agrobanka
(AGBN) in indeksom MSCI Banks
140

120

Skladno s sklepom 18. skupπËine Nove KBM d.d. z dne 8.7.2009 se je bilanËni dobiËek poslovnega
leta 2008 v viπini 5.216 tisoË evrov v celoti uporabil za izplaËilo delniËarjem, kar je znaπalo 0,2 evra na
kosovno delnico.

100

Nadzorni svet Nove KBM je potrdil politiko dividend, ki predvideva letno izplaËilo dividend v viπini 30
odstotkov za poslovno leto 2009 ter 35 odstotkov za poslovna leta 2010 do 2013 (Ëe ne bo ogroæena
kapitalska ustreznost banke in Skupine).

80

60

Uprava in nadzorni svet banke bosta predlagala skupπËini delniËarjev, da bilanËni dobiËek poslovnega
leta 2009 v viπini 2.885 tisoË evrov razporedi v druge rezerve iz dobiËka. S tem bi banka okrepila
temeljni kapital in poveËala varnost poslovanja ter poslediËno krepila vrednost banke.

40

20

Gibanje teËaja delnice v letu 2009
Cena delnice Nove KBM (oznaka delnice je KBMR) se je na borznem trgu v letu 2009 gibala v skladu
z dogajanjem na kapitalskih trgih, na kar kaæe tudi graf gibanja cene delnice.
Z delnico Nove KBM se je na borzi sklenilo za 31.091 tisoË evrov poslov; lastnika je zamenjalo
2.935.757 delnic. PovpreËni dnevni promet je znaπal 124.870 evrov ali 11.790 delnic. V zaËetku leta je
KBMR dosegala ceno 9,69 evra, dno je dosegla v zaËetku marca pri 7,40 evra. Nato se je delnica KBMR
v zaËetku junija povzpela do 12,42 evra in zakljuËila prvo polletje pri 11,38 evra. Do konca tretjega
kvartala se je cena delnice gibala med 10,50 evra in 12,52 evra ter zakljuËila pri 12,01 evra. V zadnjem
kvartalu se je cena delnice povzpela do 15,25 evra in se do konca ustalila pri 11,44 evra.
Gibanje teËaja delnice Nove KBM v letu 2009
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UPRAVLJANJE TVEGANJ
Upravljanje tveganj je v skladu z Mednarodnimi standardi raËunovodskega poroËanja razkrito v
RaËunovodskem poroËilu Skupine Nove KBM in RaËunovodskem poroËilu Nove KBM d.d.
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STRATEGIJA

vrednost indeksa SBI20

teËaj delnice KBMR v evrih

13

Uprava Nove KBM je skupaj z vodstvi odvisnih in pridruæenih druæb v prvi polovici leta 2008 oblikovala
skupne strateπke usmeritve in cilje do leta 2013. Strategija je bila sprejeta na ravni uprav druæb v
Skupini ter potrjena na seji nadzornega sveta 15. decembra 2008.

3,300

7
19.01.09

10.03.09

KBMR

21.05.09

03.08.09

08.10.09

15.12.09

Strategija je v fazi prenove, zaradi sprememb v okolju, ki smo jim priËa v zadnjem Ëasu. Osnovne
strateπke smernice ostajajo enake, kar potrjuje pravilnost in predvsem trdnost poslanstva in vizije.

SBI20

Povezovanje v Skupino v osnovi temelji na poslovnem interesu posameznih druæb, vendar je zaradi
nadzora in optimiranja sinergij podprto z lastniπkimi povezavami, ki to zagotavljajo. Osnovno vodilo je,
da Ëlanstvo v Skupini pripomore k veËji uspeπnosti vsakega posamiËnega Ëlana Skupine.

11 Bruto dividenda na delnico iz dobiËka poslovnega leta.
12 Bruto dividenda na delnico / teËaj delnice 31. decembra posameznega leta.
13 Bruto dividenda na delnico / Ëisti dobiËek na delnico.
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Nova KBM je sodobna in varna banka s tradicijo, ki razume in spremlja poslovne partnerje, sledi
razvojnim ciljem ter æivi z okoljem. Njena kljuËna usmeritev πe naprej ostaja poslovanje s prebivalstvom
ter mikro, malimi in srednje velikimi podjetji. Za zagotavljanje kar najboljπega servisiranja strank si bo
banka πe naprej prizadevala izkoristiti tudi potenciale, ki jih daje Skupina, ter tako strankam zagotavljati
kar najπirπi obseg storitev, ki bodo zadovoljevale njihove finanËne potrebe. Obenem bo Skupina
nadaljevala z razvojem sodobnih poti poslovanja tako, da bo kar najbolje zadovoljila æelje svojih strank po
sodobnem poslovanju in s tem dodatno dvignila kakovost poslovnega odnosa.

Uvoz in izvoz. Glavni dejavnik, ki je v zadnjem Ëetrtletju leta 2009 prispeval k manjπemu zmanjπanju
BDP kot v predhodnih Ëetrtletjih, je bil izvoz blaga in storitev. Predvsem izvozno povpraπevanje diktira
tempo izhoda iz krize in dinamiko rasti BDP slovenskega gospodarstva. Izvoz proizvodov se je v letu
2009 po zaËasnih podatkih SURS-a14 zmanjπal za 19,0 odstotka, medtem ko se je uvoz zmanjπal
bolj, in sicer za 26,4 odstotka. Pokritost uvoza z izvozom je bila po zaËasnih podatkih v letu 2009
94,6-odstotna.
Slovenija, izvoz in uvoz blaga v letu 2009 (po mesecih)
1600

Poslanstvo Skupine je skrb za varnost, stabilnost in donos. Poslanstvo banke kot vodilne Ëlanice
Skupine je delovati kot sodobna in varna banka s tradicijo, ki razume in spremlja stranke in sledi
razvojnim ciljem ter æivi z okoljem.

1500
milijoni evrov

Poslanstvo Skupine in banke

Vizija Skupine in banke
Do leta 2013 bo Skupina po celovitosti ponudbe in sodobnosti na podroËju jugovzhodne Evrope
prepoznavna regionalna finanËna skupina in træni vodja na podroËju sodobnih prodajnih poti.

1400
1300
1200
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Vrednote Skupine in banke
Vrednote Skupine so zavezanost k razvoju, odliËnost pri delu, usmerjenost (skrb) k strankam,
transparentnost, skrb za donosnost, pripadnost Skupini in pomen posameznika. Dodatno pa so
vrednote banke πe: strokovnost, poπtenost in odgovornost, sodelovanje na vseh nivojih, inovativnost in
razvoj ter samoiniciativnost.
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Inflacija. Ob koncu leta 2009 je bila v Sloveniji letna inflacija 1,8 odstotka, povpreËna letna pa 0,9
odstotka. MeseËne stopnje inflacije so se gibale med plus/minus enim odstotkom, v povpreËju pa je
bila meseËna stopnja inflacije v letu 2009 nekaj veËja od desetine odstotka.
Inflacija Jan 09 do Dec. 09 (v odstotkih)

8

ANALIZA POSLOVANJA

2

1

8.1
Makroekonomsko okolje

0

Bruto domaËi proizvod (BDP). Zmanjπanje gospodarske aktivnosti v Sloveniji je bilo v Ëetrtem
Ëetrtletju leta 2009 najmanjπe med vsem Ëetrtletji in bistveno manjπe kot v prvih Ëetrtletjih. V letu
2009 se je BDP realno zmanjπal za 7,8 odstotka. To je prvo realno zmanjπanje letnega BDP po letu
1992. V tekoËih cenah je BDP po prvi oceni v letu 2009 znaπal 34.894 milijonov evrov, kar je 17.092
evrov na prebivalca.

»etrtletje
BDP v Sloveniji

2009 LETNO PORO»ILO

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

2008: rast BDP = 3,5 odstotka
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2009: upad BDP = 7,8 odstotka
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V primerjavi z letom 2008 je bil slovenski BDP nominalno manjπi za 6 odstotkov. Glede na dejavnosti
je najveËji upad v proizvodni strukturi BDP bil zabeleæen v predelovalnih dejavnostih (16,5 odstotka)
in gradbeniπtvu (15,9 odstotka). Bruto investicije so bile v letu 2009 v izdatkovni strukturi BDP
realno manjπe za 30,2 odstotka. Manjπa je bila tudi potroπnja pri gospodinjstvih (-1,4 odstotka) in
nepridobitnih institucijah, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (-4,7 odstotka), medtem ko je dræava s
3,1-odstotno rastjo izravnala konËno potroπnjo na upadu za 0,3 odstotka v letu 2009.
Leto

Jan

32

letna

povpreËna letna

V letu 2009 so se, predvsem na raËun zviπanja troπarin, cene najbolj zviπale v skupini alkoholne pijaËe
in tobak (za 8,0 odstotka), sledile so cene skupine stanovanje (za 6,3 odstotka), raznovrstno blago in
storitve (za 3,6 odstotka), prevoz (za 2,9 odstotka), gostinske in nastanitvene storitve ter izobraæevanje (za
2,6 odstotka). Izdelki in storitve v treh skupinah so bili v povpreËju cenejπi kot decembra 2008: obleka in
obutev (za 3,4 odstotka), komunikacije (za 1,9 odstotka) ter hrana in brezalkoholne pijaËe (za 1,1 odstotka).
K skupni rasti cen so v letu 2009 najveË prispevale viπje cene v skupinah stanovanje (0,7 odstotne toËke),
prevoz (0,5 odstotne toËke), alkoholne pijaËe in tobak (0,4 odstotne toËke) ter raznovrstno blago in storitve
(0,2 odstotne toËke). Skupno rast pa so najbolj zniæale niæje cene v skupinah obleka in obutev (0,3 odstotne
toËke), hrana in brezalkoholne pijaËe (0,2 odstotne toËke) in komunikacije (0,1 odstotne toËke).
14 Vir SURS, sneto dne 9.3.2010, podatki se dopolnjujejo in usklajujejo vse leto, zato so meseËni podatki za tekoËe leto zaËasni
do objave konËnih podatkov v mesecu juliju za prejπnje leto.

Zaposlenost. V Sloveniji je bilo konec leta 2009 nekaj veË kot 941 tisoË
aktivnih prebivalcev in od tega nekaj manj kot 97 tisoË brezposelnih
oseb. ©tevilo registriranih brezposelnih oseb se je v letu 2009 zviπalo
za veË kot 30.000 oseb in preseglo 96.600 brezposelnih oseb. Stopnja
registrirane brezposelnosti se je v obdobju enega leta zviπala za 3,3
odstotne toËke na 10,3 odstotka brezposelnih. PovpreËna meseËna
bruto plaËa za leto 2009 je znaπala 1.439 evrov in je bila za 3,4 odstotka
viπja od povpreËne meseËne bruto plaËe za leto 2008. PovpreËna
meseËna neto plaËa za leto 2009 je znaπala 930 evrov.
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Poslovne tendence. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila
decembra 2009 −19 odstotnih toËk in je bila glede na december 2008
viπja za 7 odstotnih toËk, glede na dolgoletno povpreËje pa je bila
niæja za 22 odstotnih toËk. Vrednosti kazalnikov zaupanja se razen v
gradbeniπtvu zviπujejo glede na doseæene najniæje vrednosti v Ëasu
krize (graf: Kazalniki zaupanja od VI.08 do XII.09). Vrednost kazalnika
zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila decembra 2009 −18
odstotnih toËk in je bila glede na december 2008 viπja za 21 odstotnih
toËk, glede na dolgoletno povpreËje pa je bila niæja za 14 odstotnih toËk.
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v decembru
2009 −8 odstotnih toËk in je glede na dolgoletno povpreËje niæja za 22,
glede na december 2008 pa za 3 odstotne toËke.

2008

2009

gospodarska klima

trgovina na drobno

storitvene dejavnosti

predelovalne dejavnosti

zaupanje potroπnikov

gradbeniπtvo

Rast kreditov/depozitov nebanËnega sektorja   v letih 2007-2009

Vir SURS

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeniπtvu je bila decembra 2009 −57
odstotnih toËk in je glede na december 2008 in dolgoletno povpreËje
niæja za 18 oziroma za 46 odstotnih toËk. Vrednosti kazalnikov stanj so
se v primerjavi z novembrom 2009 veËinoma zviπale, razen vrednosti
kazalnikov obseg gradbenih del in cene. PriËakovanja so veËinoma
ugodna, razen vrednosti kazalnika priËakovane cene. TehniËne
zmogljivosti med kazalniki stanj so po mnenju vpraπanih (anketa SURS)
glede na priËakovano povpraπevanje πe vedno veË kot zadostne. To je
ponovno najviπja negativna vrednost kazalnika v celotnem opazovanem
obdobju. Glavna omejitvena dejavnika v gradbeniπtvu v mesecu
decembru 2009 sta bila nezadostno povpraπevanje (53 odstotkov
gradbenih podjetij) in velika konkurenca v panogi (51 odstotkov
gradbenih podjetij). Visoke stroπke dela je kot omejitev navedlo 30
odstotkov teh podjetij, visoke finanËne stroπke 29 odstotkov teh
podjetij, visoke stroπke materiala pa 25 odstotkov teh podjetij. Vrednost
kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v decembru 2009
−12 odstotnih toËk in je bila v primerjavi z decembrom 2008 niæja za
7 odstotnih toËk, glede na dolgoletno povpreËje pa za 36 odstotnih
toËk. NajveË podjetij v storitvenih dejavnostih je kot omejitev navedlo
nezadostno povpraπevanje, in sicer 36 odstotkov podjetij, medtem ko je
28 odstotkov podjetij navedlo finanËne ovire.
BanËno okolje
BilanËna vsota slovenskega banËnega sistema se je v letu 2009 poveËala
za 8,0 odstotka na 51,4 milijarde evrov. Rast posojil nebanËnemu
sektorju je bila v letu 2009 0,6-odstotna. Medletna rast posojil bank
nefinanËnim druæbam je konec leta 2009 po treh zaporednih meseËnih
upadih postala negativna (−1,2 odstotka), kar je primerljivo z gibanji
v evroobmoËju, kjer je medletna rast posojil nefinanËnim druæbam
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konec leta 2009 znaπala −2,3 odstotka. Poslovne banke v evroobmoËju
konec leta 2009 πe ne odobravajo kreditov po dinamiki, ki bi zagotavljala
potrebna obratovalna sredstva za hitrejπi zagon gospodarstva. V letu
2009 so se v slovenskem banËnem sistemu posojila gospodinjstvom
poveËala za 6,7 odstotka predvsem zaradi veËje rasti stanovanjskih
posojil v drugi polovici leta. Evropska centralna banka je v prvih dneh
decembra 2009 objavila, da bo zaradi obËutnega izboljπanja razmer
na finanËnem trgu prenehala z vlivanjem dodatne likvidnosti v banËni
sistem. Decembrska draæba 12-meseËnih posojil poslovnim bankam
je zato bila zadnja. 12-meseËni denar se ne bo veË posojal po fiksni
obrestni meri (1 odstotek), temveË bo le-ta odvisna od razmer na
trgu. V letu 2009 so se slovenske banke neto razdolæile v tujini za 3,3
milijarde evrov, s Ëimer se je deleæ obveznosti do tujih bank v banËnih
pasivah zmanjπal za 8,3 odstotne toËke na 25 odstotkov bilanËne vsote.
Obveznosti do nebanËnega sektorja (vloge) so se v letu 2009 v banËnem
sistemu poveËale za 14,2 odstotka. Vloge gospodinjstev so se v letu 2009
poveËale za 4,5 odstotka, vendar pa je ta prirast bistveno manjπi kot je
bil v letih 2008 in 2007.
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Podatki o industrijski proizvodnji. Industrijska proizvodnja je bila v
Sloveniji decembra 2009 v primerjavi z decembrom 2008 viπja za 2,7
odstotka. V celotnem letu 2009 je bila industrijska proizvodnja glede na
leto prej niæja za 17,4 odstotka.
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Vir: BS, za 2009 so podatki bank nerevidirani.

Zaostrovanje gospodarskih razmer in slabπanje banËnih portfeljev
se je v slovenskem banËnem sistemu odrazilo predvsem v izrazito
poveËanih odhodkih za oslabitve in rezervacije, ki so samo v letu 2009
po prvih nerevidiranih podatkih v bankah porasli za 77,9 odstotka v
primerjavi z letom 2008. DobiËek bank se je v letu 2009 glede na leto
prej zmanjπal za 47,5 odstotka. Manjπe neto obrestne prihodke so banke
nadomestile z viπjimi neobrestnimi prihodki, vendar pa je bilo slednje
predvsem posledica realiziranega dobiËka iz trgovanja, medtem ko so
banke leto prej realizirale iz tega poslovanja izgubo. V letu 2009 se je
poveËevalo πtevilo neplaËnikov in vrednost neplaËil. ©tevilo pravnih oseb
z dospelimi neporavnanimi obveznostmi se je po podatkih AJPES-a15
15 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

v letu 2009 poveËalo za 65 odstotkov na 5.252. Skupni znesek njihovih povpreËnih dnevnih obveznosti
pa je poskoËil za nekaj manj kot 77 odstotkov na 256,7 milijona evrov. Med 5.252 druæbami z dospelimi
neporavnanimi obveznostmi je bilo decembra 2009 1.288 gradbenih podjetij, kar je veË kot Ëetrtina
vseh druæb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi. Druæb s podroËja finanËne in zavarovalniπke
dejavnosti z dospelimi neporavnanimi obveznostmi je bilo decembra komaj 55, skupaj pa so imele v
povpreËju 46,2 milijona evrov obveznosti na dan in so bile po velikosti obveznosti druge z 18-odstotnim
deleæem vseh neporavnanih dospelih obveznosti.

Dræave zahodnega Balkana − stopnje brezposelnosti (v odstotkih delovne sile)
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Gibanje kljuËne obrestne mere ECB in 6-meseËni EURIBOR jan. 08 - dec. 09
Vir: Evropska komisija.
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Dræave zahodnega Balkana − saldo tekoËega raËuna plaËilne bilance
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Vir: Evropska komisija.

Inflacija je relativno visoka v Srbiji in naj bi po napovedih Mednarodnega sklada ostala na viπji ravni πe
v letu 2010.

6 meseËni EURIBOR

Vir: www.euribor.org, www.ecb.eu.

Dræave zahodnega Balkana − inflacija

KljuËna obrestna mera Evropske centralne banke se je od januarja do maja 2009 prepolovila na en
odstotek. ©estmeseËni EURIBOR se je v letu 2009 zmanjπal z 2,945 na 0,994 odstotka.

2007

Makroekonomska situacija in napovedi za dræave zahodnega Balkana
Gospodarska in finanËna kriza ni zaobπla dræav zahodnega Balkana (dræave nekdanje Jugoslavije).
Padec bruto domaËega produkta je bil zabeleæen v vseh teh dræavah, a je v vseh od tretjega Ëetrtletja
2009 naprej moË opaziti izboljπevanje. Dræave zahodnega Balkana bodo po napovedi mednarodnega
denarnega sklada (MDS) v letu 2010 dosegle zmerne stopnje gospodarske rasti: najbolj naj bi zraslo
gospodarstvo Makedonije (2 odstotka) in Srbije (1,5 odstotka), upad pa naj bi bil zabeleæen v »rni gori.

2008

2009
(Q3 na letni ravni)

2010
(napoved MDS)

Hrvaπka

5,5

2,4

−5,7

0,4

6,9

5,5

−2,3

1,5
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5,8

5,5

−1,8

2,0

BiH

6,0

5,4

−3,0 (napoved MDS)

0,5

10,7

6,9

−4,0

−2,0

PereËi problemi v teh dræavah so brezposelnost (najveËja je v BiH in Makedoniji) in primanjkljaj v
tekoËem delu plaËilne bilance. Nekoliko boljπa je slika na podroËju javne zadolæenosti, saj javni dolg v
nobeni od teh dræav glede na uradno statistiko πe ni presegel 30 odstotkov BDP.
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Dræave zahodnega Balkana − letna rast kreditov in depozitov v mesecu novembru 2009
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Rast kreditov

Rast depozitov
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3,9

20,3 (oktober 2009)

16,5 (oktober 2009)
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/

»rna gora

Vir: Evropska komisija in MDS.
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2010
(napoved MDS)

Kreditna rast in rast depozitov se je s finanËno krizo sicer zmanjπala, a je πe zmeraj visoka, zlasti v
Srbiji.

Srbija

»rna gora

2009

Vir: Evropska komisija in MDS.

Dræave zahodnega Balkana − rast BDP v preteklosti in napoved za 2010
2007

2008

Vir: Evropska komisija in MDS.

8.2
Vplivi krize in drugih dogodkov na poslovanje Skupine

dobrih poslovnih naËrtov podjetij ter relativno pozna dejanska implementacija sheme dræavnega
jamstva. ©ibka rast kreditiranja in poslabπevanje poslovanja komitentov sta v letu 2009 zmanjπevala
Ëiste obrestne prihodke Skupine.

Postopno okrevanje borz je zaznamovalo dogajanje na kapitalskih trgih v tretjem Ëetrtletju 2009.
Vlagatelje je navduπilo boljπe poslovanje od priËakovanj analitikov v prvem polletju, zaradi Ëesar
je priπlo do izboljπanja vseh borznih indeksov, doloËeni so dosegli celo lanske najviπje vrednosti.
Predvsem boljπe objave finanËnega sektorja so poskrbele, da so se teËaji ponovno gibali v pozitivno
smer. Nekatere evropske banke so napovedale ali celo zaËele z vraËanjem dræavnih pomoËi. Vlade
in centralne banke pa so nadaljevale z obseænimi in globokimi ukrepi v boju proti recesiji, v kateri
so se znaπla skoraj vsa pomembnejπa svetovna gospodarstva. Po doseæenem dnu v zaËetku marca
so se teËaji v povpreËju popravili tudi preko 50 odstotkov, kar je eden izmed kazalcev, da je bilo dno
æe doseæeno. V zadnji Ëetrtini leta so teËaji nadaljevali svojo pot v pozitivno smer in zakljuËili leto na
najviπjih nivojih.

»iste obrestne prihodke Skupine so zmanjπevali tudi depoziti strank, ki niso banke, ki so
najpomembnejπi vir odhodkov za obresti. Zaradi likvidnostnih pritiskov, ki jih je povzroËila kriza
na svetovnih denarnih in kapitalskih trgih, se je v letu 2009 zelo poveËalo povpraπevanje bank po
depozitih, kar je predvsem v prvi polovici leta povzroËilo relativno porast obrestnih mer, s katerimi
banËni sektor pridobiva varËevalce. To je poslediËno povzroËilo pritisk na Ëiste obrestne maræe in
obrestne odhodke, ker je morala tudi Skupina plaËevati obresti za depozite po konkurenËnih obrestnih
merah.

Dogajanje na slovenskem kapitalskem trgu je z nekoliko umirjenim trendom sledilo dogajanju na
svetovnih kapitalskih trgih. V zadnjem kvartalu je slovenski borzni trg v nasprotju s tujimi upadel
za 5,18 odstotka, v celem letu 2009 pa je indeks SBI20 zrasel za dobrih 10 odstotkov. ZaËetek leta
je bil med boljπimi trenutki letos, Ëeprav se likvidnost slovenskega kapitalskega trga postopoma
zmanjπuje, saj vlagatelji previdno opazujejo razplet poloæaja, v katerem so se znaπle πtevilne druæbe.
Med slednjimi velja poudariti predvsem zaostritev razmer pri Istrabenzu d.d. in Pivovarni Laπko d.d.
ter z njima povezanih holdingih. Omenjene druæbe so bile v preteklih letih eni izmed najpomembnejπih
akterjev na slovenskem trgu kapitala.
Vrednosti slovenskega borznega indeksa in izbranih svetovnih indeksov
Vrednost indeksa
01.01.09

Vrednost indeksa
31. 12. 09

Indeks
2009/2008

Slovenija SBI20

3.695,72

4.078,64

110

NemËija − DAX

4.810,20

5.957,43

124

Francija − CAC

3.217,97

3.936,33

122

ZDA − DOW Jones

8.776,39

10.428,00

119

VODILNI INDEKSI:

Poslovanje Skupine je odvisno od makroekonomskega okolja, v katerem posluje. VeËino svojega
poslovanja izvaja Skupina v Sloveniji, zato so in bodo na njen finanËni poloæaj in rezultate poslovanja
vplivali predvsem gospodarski in politiËni pogoji v Sloveniji, na poslovanje Skupine pa posredno
vplivajo gospodarske razmere v najpomembnejπih zunanjetrgovinskih partnericah Slovenije.

Protikrizni ukrepi dræave

Na podroËju banËniπtva je v letu 2009 Skupina beleæila manjπe Ëiste dobiËke pri Novi KBM in Adria
Bank glede na leto 2008.
MoËno kreditno racionaliziranje v bankah po avgustu 2008 ni bilo samo znaËilnost dogajanj v Sloveniji,
ampak tudi v evroobmoËju, saj je po tretjem Ëetrtletju 2008 kreditni zastoj kljub interveniranju s
strani centralnih bank in vlad dræav ostal kljuËni problem. Intenzivnejπo kreditno aktivnost v letu 2009
so omejevali zmanjπanje potroπnje, upad investicij, poslabπanje kreditne sposobnosti, pomanjkanje
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PonavljajoËa se neurja zadnjih dveh let so zaradi toËe, viharjev in plazov povzroËila poveËevanje πkod v
zavarovalniπtvu. Zavarovalnica Maribor d.d. je v letu 2009 ustvarila 555 tisoË evrov Ëiste izgube. Izguba
je predvsem posledica poveËanja πkodnih dogodkov pri premoæenjskih zavarovanjih kot posledica
vremenskih razmer (neurja s toËo, plazovi). Pri premoæenjskih zavarovanjih ima negativen vpliv
manjπa prodaja novih avtomobilov in zniæanje nakupov nepremiËnin. Pri æivljenjskih zavarovanjih ima
negativen vpliv niæja kreditna aktivnost bank na podroËju prebivalstva in poslediËno manj æivljenjskih
zavarovanj.

Zaradi zmanjπevanja obsega poslovanja in poveËanih tveganj v Ëasu recesije so nekatere druæbe
v Skupini postale podkapitalizirane za svoj naËrtovan obseg in vrsto poslovanja, zaradi Ëesar jih je
Nova KBM v letu 2009 dokapitalizirala. Podrobnejπi podatki o dokapitalizaciji druæb so razvidni iz
raËunovodskega poroËila.

Poslabπanje rezultatov poslovanja komitentov zaradi sploπnega poslabπanja gospodarskih razmer se
neposredno odraæa na likvidnosti komitenta in s tem na poravnavanju obveznosti do banke, oboje pa
vpliva na bonitetno oceno in oblikovanje oslabitev finanËnih sredstev.

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

Zmanjπevanje potroπnje in upad investicij sta moËno vplivala na poslovanje nepremiËninskih druæb v
Skupini. V nepremiËninskih druæbah KBM Invest d.o.o. in Multiconsult d.o.o. je donos na kapital niæji
kot v temeljni dejavnosti Skupine. Globalna finanËna kriza in poslediËno sesutje nepremiËninskega
trga v Sloveniji in na Hrvaπkem sta zelo negativno vplivala na poslovanje omenjenih podjetij. ©tevilo
transakcij na nepremiËninskem trgu je beleæilo strm upad. ZnaËilnost v tem sektorju je trenutno tudi
visoka plaËilna nedisciplina kot posledica izjemnega padca transakcij na nepremiËninskem trgu.
Mnogo investicijskih projektov je bilo ustavljenih.

Zniæevanje stroπkov v Ëasu recesije je normalen pojav, ki ni obπel druæb v Skupini. NajveËji prihranek
pri administrativnih stroπkih je bil v segmentu stroπkov reklame, predvsem donatorstev in
sponzorstev. Posledica krize je bilo tudi zmanjπevanje πtevila zaposlenih v Skupini, kar pa se zaradi
odpravnin in zmanjπevanja v drugi polovici leta πe ni v celoti odrazilo na viπini stroπkov.

Poslabπevanje gospodarskih razmer v letu 2009 se je v Skupini odrazilo predvsem v poveËevanju
oblikovanih oslabitev zaradi slabπanja kvalitete kreditnega portfelja ter pri nekaterih druæbah v
Skupini v manjπih Ëistih obrestnih prihodkih.

2009 LETNO PORO»ILO

Kriza in zmanjπana sposobnost plaËevanja obveznosti sta vplivali na poslovanje lizing druæb v Skupini.
Gorica Leasing d.o.o. je v letu 2009 ustvarila 396 tisoË evrov Ëiste izgube, kar je posledica zmanjπanja
obsega financiranja novih lizing pogodb, zniæanja EURIBOR-a in neuravnoteæene roËnosti financiranja.
Posledica podobno teækih razmer na Hrvaπkem je bila Ëista izguba Multiconsult Leasinga d.o.o. v viπini
534 tisoË evrov. Druæba KBM Leasing d.o.o. je ob zniæanem obsegu poslovanja ustvarila Ëisti dobiËek v
viπini 457 tisoË evrov.
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Zaupanje varËevalcev je kljuËnega pomena za stabilnost banËnega sistema. Zato je bil eden prvih
ukrepov, ki jih je Slovenija sprejela ob pojavu svetovne gospodarske krize, zviπanje zajamËene vsote
za banËne in hranilniπke vloge z 22.000 evrov na neomejeno jamstvo, s Ëimer se je ohranilo zaupanje
varËevalcev v slovenski banËni sistem.
Dræava se je za to odloËila, potem ko so jamstva zaËele zviπevati tudi druge evropske dræave, in sicer

Glavne spremembe v Skupini Nove KBM

z namenom ohraniti garancije za vloge prebivalstva v banki primerljive z garancijami v nacionalnih
okoljih ostalih dræav Evropske unije, predvsem sosednjih Ëlanic, ker bi sicer v primeru krize zaupanja
lahko priπlo do odliva varËevalcev v banke v sosednjih dræavah z viπjimi garancijami. S spremembo
Zakona o banËniπtvu je dræava prevzela neomejeno jamstvo za neto banËne vloge fiziËnih oseb, mikro
in malih podjetij v bankah v Sloveniji, ki velja do izteka leta 2010.

V letu 2009 je Nova KBM dokapitalizirala naslednje druæbe:
•
•
•
•

Banka se je v letu 2009 prijavila in bila izbrana za pridobivanje jamstev v okviru jamstvene sheme
dræave za fiziËne osebe, zaposlene za doloËen Ëas, za prvo reπevanje stanovanjskega problema in
mlade druæine. Prav tako banka sodeluje v jamstveni shemi dræave za fiziËne osebe za tiste fiziËne
osebe, ki so po 1. 1. 2008 izgubile sluæbo. Banka je v letu 2009 sodelovala tudi pri avkcijah za
pridobitev jamstev po jamstveni shemi za podjetja. Podrobnejπi podatki o jamstveni shemi za podjetja
so v poglavju Poslovanje s pravnimi osebami.

Dne 4.6.2009 je Nova KBM izvedla odkup deleæa v druæbi Multiconsult Leasing d.o.o. v viπini 453 tisoË evrov
od odvisne druæbe Multiconsult d.o.o., kar ni predstavljalo spremembe deleæa na ravni Skupine Nove KBM.
Dne 7.1.2010 se je druæba Multiconsult d.o.o. preimenovala v KBM Projekt d.o.o.

8.3
Poslovanje Skupine in banke
8.3.1
Skupina
Skupina Nove KBM ima 1.805 zaposlenih, pridruæeni druæbi pa imata skupaj 920 zaposlenih. Na
podroËju banËniπtva je glede na bilanËno vsoto z 10,8-odstotnim trænim deleæem druga najveËja
banËna skupina v Sloveniji.
Druæbe v Skupini delujejo v 3 dræavah.
NajveËji deleæ delovanja Skupine predstavlja banËniπtvo. Ob koncu leta 2009 je na poslovni segment
banËniπtva odpadlo 94 odstotkov sredstev in 98 odstotkov obveznosti Skupine. Banke so prispevale 50
odstotkov Ëistega dobiËka Skupine v letu 2009.
Dejavnosti druæb v Skupini in pridruæenih druæbah po dræavah

BanËniπtvo

Upravljanje skladov,
pokojninska
varËevanja

Zavarovalniπtvo

Lizing, nepremiËninska dejavnost

Ostalo

Nova KBM, PBS

KBM Infond,
Moja naloæba

Zavarovalnica
Maribor

KBM Leasing,
Gorica Leasing,
KBM Fineko,
KBM Invest

M-PAY

Hrvaπka

-

-

-

Multiconsult,
Multiconsult Leasing

-

Avstrija

Adria Bank

-

-

-

-

Slovenija
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odvisno druæbo KBM Leasing d.o.o. dne 2.7.2009 v viπini 3.300 tisoË evrov,
odvisno druæbo Gorica Leasing d.o.o. dne 15.7.2009 v viπini 2.800 tisoË evrov,
odvisno druæbo Multiconsult Leasing d.o.o. dne 17.7.2009 v viπini 1.910 tisoË evrov,
odvisno druæbo KBM Invest d.o.o. dne 13.11.2009 v viπini 3.000 tisoË evrov,
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Olga Kasjak
Ustvarjalka verzov in podob
“KNJIGA IN SLIKARSKO
PLATNO STA
NEPRESTANI IZZIV.”
Slikanja se navadno lotim zveËer, vËasih pa zaËutim
tudi drugaËe. »e me navdih æe zjutraj obiπËe s soncem,
postavim stojalo in platno kar med smreke za hiπo, medtem
ko tiπini deæevnih veËerov ob slikanju najraje prisluhnem
v domaËi drvarnici, obsijani z viseËo æarnico. Takrat po
platnu drsijo najbolj Ëutne linije in sliko ustvarim πe v isti
noËi. V naslednjih dneh jo le πe dopolnim. »e tega ne storim
v kratkem Ëasu, ostane nedokonËana. Pri pisanju pa je
nekoliko drugaËe. Zasleduje me. Zgodba nastaja v meni,
v moji duπi in πele potem ji dam podobo. Delo je konËano
takrat, ko ob misli nanj v prsih zaËutim nekakπen πËemeË
obËutek. NekoË sem pesmi zapisovala na vse, kar mi je
priπlo pod roke, lahko tudi koπËek Ëasopisnega papirja.
Potem pa me je nekega dne piËilo in sem v svoji banki
uredila vse potrebno za nakup raËunalnika. Tako sem nad
napisanim dobila veËji nadzor, pesmi pa sem veliko laæje
zbrala in izdala v dveh zbirkah.
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SKUPINA NOVE KBM
BilanËna vsota: 5.785,6 mio €
DobiËek: 12.8 mio €

BAN»NIŠTVO

©tevilo zaposlenih: 1.720

Nova KBM d.d.

BilanËna vsota: 4.789,4 mio €
»isti dobiËek: 12,1 mio €

ZAVAROVALNIŠTVO
©tevilo zaposlenih: 904

Zavarovalnica MB d.d.

49,96 % lastniπtvo
BilanËna vsota: 680 mio €
»ista izguba: - 0,6 mio €

PBS d.d.

55,00 % lastniπtvo
BilanËna vsota: 786,9 mio €
»isti dobiËek: 5,0 mio €

UPRAVLJANJE SKLADOV IN
POKOJNINSKA VAR»EVANJA

LIZING, NEPREMI»NINSKA DEJAVNOST IN OSTALO
©tevilo zaposlenih: 61

©tevilo zaposlenih: 40

KBM Infond d.o.o.

KBM Leasing d.o.o.

KBM Fineko d.o.o.

100 % lastniπtvo
BilanËna vsota: 126,1 mio €
»isti dobiËek: 0,5 mio €

100 % lastniπtvo
BilanËna vsota: 3,7 mio €
»isti dobiËek: 0,4 mio €

Moja naloæba d.d.

Gorica Leasing d.o.o.

KBM Invest d.o.o.

72 % lastniπtvo
BilanËna vsota: 12,2 mio €
»isti dobiËek: 0,6 mio €

45 % lastniπtvo
BilanËna vsota:102,1 mio €
»isti dobiËek:  0,7 mio €

100 % lastniπtvo
BilanËna vsota: 91,1 mio €
»ista izguba: - 0,4 mio €

Multiconsult
Leasing d.o.o.

ADRIA BANK AG

50,54 % lastniπtvo
BilanËna vsota: 231,5 mio €
»isti dobiËek: 2,3 mio €

100 % lastniπtvo
BilanËna vsota: 48,1 mio €
»isti dobiËek: 0,2 mio €

Multiconsult d.o.o.

100 % lastniπtvo
BilanËna vsota: 42,8 mio €
»ista izguba: -0,5 mio €

M-PAY d.o.o.

76 % lastniπtvo
BilanËna vsota: 59,6 mio €
»ista izguba: -2,9 mio €

50 % lastniπtvo
BilanËna vsota: 0,2 mio €
»isti dobiËek: 0,01 mio €

Legenda:
Odvisne banke/druæbe
Pridruæene druæbe
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Poslovni izid Skupine
Skupina je v letu 2009 dosegla dobiËek iz rednega poslovanja v viπini
17.604 tisoË evrov ter Ëisti dobiËek v viπini 12.886 tisoË evrov. Rezultat je
niæji od bruto dobiËka v letu 2008 za 19 odstotkov. Na niæji dobiËek v letu
2009 so vplivale visoko oblikovane oslabitve, niæji prihodki iz dividend
in niæji poslovni izid pridruæene druæbe Zavarovalnice Maribor. Vse
ostale glavne kategorije izkaza poslovnega izida je Skupina v letu 2009 v
primerjavi z letom 2008 izboljπala. DobiËek Skupine pred rezervacijami
in oslabitvami je znaπal 94.415 tisoË evrov, kar je za 27,7 odstotka ali
20.444 tisoË evrov veË kot v letu 2008.
BanËniπtvo je k skupnemu dobiËku pred davki prispevalo 50 odstotkov,
dejavnost lizinga 36 odstotkov, nepremiËninska dejavnost 9 odstotkov,
upravljanje skladov pa 6 odstotkov.
Poslovni prihodki in odhodki Skupine
11,799
197,000

v tisoË EUR

177,000
157,000

54,704

59,477

137,000
117,000
97,000
77,000
57,000

134,962

136,489

Skupina je ob stabilizaciji razmer na kapitalskih trgih v letu 2009 ustvarila
5.631 tisoË evrov dobiËka iz naslova poslovanja z vrednostnimi papirji in
tujimi valutami, skupaj s teËajnimi razlikami, medtem ko je imela v letu
2008 iz tega naslova 13.319 tisoË evrov izgube.

Struktura obveznosti

V letu 2009 je Skupina izboljπala stroπkovno uËinkovitost. Administrativni
stroπki z amortizacijo so v letu 2009 znaπali 113.375 tisoË evrov in so bili
kljub poveËanemu obsegu poslovanja v primerjavi z letom 2008 niæji za 1
odstotek. Skupina je zniæala predvsem stroπke reklame. Operativni stroπki
na povpreËno aktivo so se v Skupini zniæali za 0,16 odstotne toËke, tako da
znaπajo 2,01 odstotka.

podrejene obveznosti: 3,3%
dolæniπki vrednostni papirji: 1,6%

0

Na viπino dobiËka je v letu 2009 moËno vplivalo zniæevanje kvalitete
kreditnega portfelja kot posledica teækih razmer v gospodarstvu. Neto
odhodki iz naslova oblikovanja oslabitev in rezervacij so v letu 2009
znaπali 76.811 tisoË evrov.
DobiËek iz naloæb v kapital pridruæenih druæb je znaπal 25 tisoË evrov
in je sestavljen iz 277 tisoË evrov izgube Zavarovalnice Maribor (49,96
odstotka celotne izgube v viπini 555 tisoË evrov) ter 302 tisoË evrov dobiËka
Moje naloæbe (45 odstotkov celotnega dobiËka v viπini 670 tisoË evrov). V
letu 2008 so bili dobiËki iz naloæb v kapital pridruæenih druæb viπji za 1.377
tisoË evrov. ©kode, ki so nastale v neurjih v letu 2009, so namreË oklestile
poslovni izid pridruæene druæbe Zavarovalnica Maribor.
FinanËni poloæaj Skupine

Ëiste obresti

-2,172
1.1.- 31.12.2008
Ëiste opravnine

1.1.- 31.12.2009
drugi Ëisti poslovni dobiËki/izgube, ostalo

»isti obrestni prihodki Skupine so v letu 2009 znaπali 136.489 tisoË
evrov, kar je za 1.527 tisoË evrov ali 1 odstotek veË kot v letu 2008.
Obrestna maræa Skupine je znaπala 2,42 odstotka in se je v primerjavi
s predhodnim letom zniæala za 0,13 odstotne toËke. V prvi polovici leta
2009 se je evrska kljuËna obrestna mera zniæala na raven 1 odstotka.
PoslediËno so se v letu 2009 zniæale povpreËne obrestne mere tako na
aktivni kot na pasivni strani. Padec povpreËne pasivne obrestne mere je
bil za 0,19 odstotne toËke manjπi kot padec povpreËne aktivne obrestne
mere, zato je porast Ëistih obrestnih prihodkov zaostal za porastom
bilanËne vsote, kar je vplivalo na zniæanje obrestne maræe.
»isti neobrestni prihodki Skupine so znaπali 71.301 tisoË evrov, od tega
Ëiste opravnine 59.477 tisoË evrov, kar je za 9 odstotkov veË kot v letu
2008. »iste opravnine od plaËilnega prometa predstavljajo 37 odstotkov
skupnih Ëistih opravnin. V letu 2009 so skladno s poviπanjem tarife
nadomestil najbolj porasle Ëiste opravnine od plaËilnega prometa ter
opravnine od kreditnih poslov.
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prejeti krediti: 19,7%
vloge: 63,3%

Zniæalo se je tudi razmerje med stroπki in prihodki s 60,84 odstotka v letu
2008 na 54,56 odstotka v letu 2009.

37,000
17,000

ostalo: 7,1%
rezerve: 5,0%

BilanËna vsota Skupine je konec leta 2009 znaπala 5.785.637 tisoË evrov in
je v primerjavi z letom 2008 porasla za 295.690 tisoË evrov oziroma za 5,4
odstotka.
NajveËje absolutno poveËanje na pasivni strani bilance Skupina beleæi pri
finanËnih obveznostih, merjenih po odplaËni vrednosti, v viπini 208.488
tisoË evrov, med katerimi so se vloge (bank in strank, ki niso banke)
poveËale za 344.420 tisoË evrov, krediti (bank in strank, ki niso banke) so se
zniæali za 99.500 tisoË evrov, podrejene obveznosti so se zniæale za 24.643
tisoË evrov in dolæniπki vrednostni papirji so se zniæali za 11.789 tisoË evrov.
Stanje rezervacij se je v Skupini zmanjπalo za 3.377 tisoË evrov in je konec
leta 2009 znaπalo 23.274 tisoË evrov.
Celotni kapital Skupine je konec leta 2009 znaπal 431.274 tisoË evrov in
se je poveËal za 36.930 tisoË evrov. Kapital lastnikov obvladujoËe banke je
konec leta 2009 znaπal 392.365 tisoË evrov in je bil glede na konec leta 2008
viπji za 34.398 tisoË evrov. Na poveËanje kapitala sta vplivala Ëisti dobiËek
poslovnega leta 2009 ter poviπanje vrednosti vrednostnih papirjev, ki se
vrednotijo preko kapitala.
V strukturi vseh obveznosti se je v letu 2009 poveËal deleæ vlog s 60,5 na
63,3 odstotka.
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V letu 2009 se je zmanjπal deleæ prejetih kreditov z 22,6 na 19,7
odstotka. Rezerve iz dobiËka (vkljuËno z zadræanim dobiËkom) so
se zmanjπale s 5,2 na 5,0 odstotka. Prav tako se je zmanjπal deleæ
podrejenih obveznosti s 4,0 odstotka na 3,3 odstotka ter deleæ dolæniπkih
vrednostnih papirjev z 1,9 na 1,6 odstotka.
NajveËje absolutno poveËanje v sredstvih beleæi Skupina pri finanËnih
sredstvih, razpoloæljivih za prodajo, v viπini 107.242 tisoË evrov
oziroma za 11,4 odstotka. Konec leta 2009 so tako finanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo, znaπala 1.046.166 tisoË evrov. Od tega so
delnice in deleæi, izkazani po poπteni vrednosti, znaπali 57.680 tisoË
evrov, po nabavni vrednosti 8.221 tisoË evrov, dolæniπki vrednosti papirji
pa so znaπali 980.265 tisoË evrov.
Krediti bankam in strankam, ki niso banke, so konec leta 2009 znaπali
4.055.902 tisoË evrov. Od tega so krediti bankam znaπali 211.764 tisoË
evrov, krediti strankam, ki niso banke, pa 3.844.138 tisoË evrov. Krediti
bankam in strankam, ki niso banke, so v primerjavi z letom 2008 porasli
za 1,6 odstotka.
FinanËna sredstva, namenjena trgovanju, so konec leta 2009 znaπala
17.308 tisoË evrov, od tega so delnice in deleæi znaπali 5.753 tisoË
evrov, dolæniπki vrednostni papirji 9.747 tisoË evrov, izvedeni finanËni
instrumenti pa 1.808 tisoË evrov.
Stanje dolgoroËnih naloæb v kapital odvisnih pridruæenih in skupaj
obvladovanih druæb je konec leta 2009 znaπalo 36.081 tisoË evrov.

V strukturi sredstev je konec leta 2009 deleæ kreditov znaπal 70,1 odstotka in se je v primerjavi
z letom 2008 zmanjπal za 2,6 odstotne toËke. Deleæ finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo,
je znaπal 18,1 odstotka in se je poveËal za 1 odstotno toËko. Deleæ finanËnih sredstev v posesti do
zapadlosti je znaπal 2,5 odstotka, deleæ finanËnih sredstev, namenjenih trgovanju, pa 0,3 odstotka.

Predstavitev posameznih odvisnih druæb
Poπtna banka Slovenije d.d.
Ustanovitev:

Struktura sredstev

Spletna stran:

www.pbs.si

Elektronski naslov:

info@pbs.si

Leto:
Lastniπki deleæ Nove KBM (v odstotkih):

finanËna sredstva, namenjena trgovanju: 0,3%

Organi upravljanja:
ostalo: 9,0%

©tevilo zaposlenih:

finanËna sredstva v posesti do zapadlosti: 2,5%

»isti poslovni izid (v tisoË evrih):
Velikost kapitala (v tisoË evrih):
BilanËna vsota (v tisoË evrih):

finanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo: 18,1%

1991

Træni deleæ (v odstotkih):
»isti donos na kapital − ROAE (v odstotkih):
»isti donos na sredstva − ROAA (v odstotkih):

31. 12. 2009

31. 12. 2008

55

55
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Predsednik uprave: mag. Drago Piπek
»lan uprave: Viktor LenËe
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5.004

2.812
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38.810

33.054

117

786.936

702.556

112

1,5

1,5

100

14,00

9,21

152

0,66

0,42
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Dejavnost

krediti: 70,1%

Poπtna banka Slovenije d.d. (v nadaljevanju PBS) opravlja finanËne storitve, ki so v skladu z Zakonom
o banËniπtvu, med katere spadajo banËne storitve, vzajemno priznane finanËne storitve, dodatne
finanËne storitve in druge finanËne storitve ter pomoæne storitve.
Analiza poslovanja v letu 2009
PBS so v letu 2009 zaznamovali naslednji rezultati in aktivnosti:
• 12-odstotna rast bilanËne vsote,
• 8-odstotna rast kreditov strankam, ki niso banke (stanje konec leta 2009 je znaπalo 423,4 milijona
evrov),
• 8-odstotna rast dolgov do strank, ki niso banke (stanje konec leta 2009 je znaπalo 561,8 milijona
evrov),
• na avkciji operacij dolgoroËnega refinanciranja je banka pri Evropski centralni banki pridobila 40
milijonov evrov virov,
• 10-odstotna rast Ëistih obrestnih in neobrestnih prihodkov,
• visoki odhodki iz naslova oslabitev in rezervacij (8,9 milijona evrov),
• Ëisti dobiËek v viπini 5,0 milijona evrov.
Poslovne usmeritve
PBS bo v letu 2010 vse aktivnosti usmerila v uresniËevanje strategije razvoja banke, pospeπevanje
træenja v sodelovanju s Poπto Slovenije in strateπkih usmeritev razvoja Skupine. Tako PBS naËrtuje
nadaljnjo rast obsega poslovanja, izboljπanje kakovosti storitev, optimalno obvladovanje vseh banËnih
tveganj, dohodkovno uspeπnost in racionalizacijo poslovanja ter izkoriπËanje sinergijskih uËinkov
znotraj Skupine. PBS naËrtuje, da se bo bilanËna vsota v letu 2010 poveËala za 5 odstotkov, dolgovi do
strank, ki niso banke, pa za 6 odstotkov. PBS v letu 2010 naËrtuje pridobitev podrejenega dolga v viπini
5 milijonov evrov. Na osnovi zbranih sredstev se bodo krediti strankam, ki niso banke, poveËali za 10
odstotkov. »isti donos na kapital PBS naËrtuje v viπini 13,0 odstotka.
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Adria Bank AG

KBM Infond d.o.o.

Ustanovitev:

1980

Spletna stran:

www.adriabank.at

Elektronski naslov:
Leto:
Lastniπki deleæ Nove KBM (v odstotkih):
Organi upravljanja:
©tevilo zaposlenih:
»isti poslovni izid (v tisoË evrih):
Velikost kapitala (v tisoË evrih):
BilanËna vsota (v tisoË evrih):

headoffice@adriabank.at
31. 12. 2009

31. 12. 2008

50,54

50,54

Indeks 09/08

Ustanovitev:
Spletna stran:

www.infond.si

Elektronski naslov:
Leto:
Lastniπki deleæ Nove KBM (v odstotkih):

Predsednik uprave: Jurij Deticek
»lan uprave: Anton M. Burghardt

1993

Organi upravljanja:
©tevilo zaposlenih:

28

28

100

2.310

5.466

42

»isti poslovni izid (v tisoË evrih):

39.235

39.143

100

Velikost kapitala (v tisoË evrih):

231.525

241.950

96

BilanËna vsota (v tisoË evrih):

infond@infond.si
31. 12. 2009

31. 12. 2008

72

72

Indeks 09/08

Predsednik uprave: Stanko Brglez
»lan uprave: Matjaæ LorenËiË
24

24

100

627

3.171

20

9.814

7.376

133

12.248

10.047

122

Træni deleæ (v odstotkih):

0,03

0,03

100

Træni deleæ (v odstotkih):

9,61

9,01

107

»isti donos na kapital − ROAE (v odstotkih):

7,01

14,42

49

»isti donos na kapital − ROAE (v odstotkih):

7,29

31,10

23

»isti donos na sredstva − ROAA (v odstotkih):

0,52

2,31

23

»isti donos na sredstva − ROAA (v odstotkih):

5,62

23,61

24

Dejavnost

Dejavnost

Glavne poslovne aktivnosti Adrie Bank AG (v nadaljevanju banka) so poslovanje z gospodarskimi
druæbami, dokumentarni in garancijski posli, devizno trgovanje ter poslovanje na denarnem trgu.

KBM Infond d.o.o. (v nadaljevanju druæba) upravlja finanËne sklade. Druæba je v letu 2009 oblikovala
krovni sklad Infond z osmimi podskladi: a) uravnoteæeni podskladi: Infond Hrast, Infond Uravnoteæeni,
b) delniπki podskladi: Infond Delniπki, Infond BRIC, Infond Energy, Infond €uropa, Infond Life in Infond
Panamerica.

Analiza poslovanja v letu 2009
BilanËna vsota banke je na dan 31. 12. 2009 znaπala 231,5 milijona evrov in je bila viπja od naËrtovane
bilanËne vsote za 10,9 milijona evrov. Krediti bankam so v letu 2009 porasli za 6,2 milijona evrov,
krediti nebanËnemu sektorju pa so se zmanjπali za 24,0 milijona evrov in so zaostali za naËrtovanim
zneskom. Glavni razlog zmanjπanja kreditov nebanËnemu sektorju je ukinitev kreditiranja v Belorusiji,
Kazahstanu in Ukrajini ter omejitev kreditiranja v Makedoniji in Rusiji.
Neto obrestni prihodki v letu 2009 so znaπali 8,4 milijona evrov in so presegli naËrtovane neto obrestne
prihodke. Zniæanje EURIBOR-a v letu 2009 je vplivalo na zniæanje obrestnih prihodkov in obrestnih
odhodkov, vendar je bilo zniæanje obrestnih prihodkov manjπe od zniæanja obrestnih odhodkov.
Obrestni prihodki banke se ohranjajo na visoki ravni zaradi poviπanja maræe na aktivnih obrestnih
merah, medtem ko so obrestni odhodki nizki zaradi ugodnih virov financiranja. Neto odhodki za
rezervacije in oslabitve so za 2,3 milijona evrov viπji od naËrtovanih. Bruto dobiËek banke v letu 2009 je
znaπal 3,1 milijona evrov, kar je za 0,1 milijona evrov pod naËrtovanim dobiËkom.

Analiza poslovanja v letu 2009
BilanËna vsota na dan 31. 12. 2009 je znaπala 12.248 tisoË evrov, kar predstavlja 106 odstotkov
naËrtovane bilanËne vsote in 22-odstotni porast glede na stanje na dan 31. 12. 2008. Vrednost kapitala
na dan 31. 12. 2009 je znaπala 9.814 tisoË evrov, kar je za 33 odstotkov veË kot konec leta 2008.
Druæba v letu 2009 izkazuje Ëisti dobiËek v viπini 627 tisoË evrov, kar predstavlja 153 odstotkov
naËrtovanega Ëistega dobiËka. DobiËek iz poslovanja v letu 2009 znaπa 928 tisoË evrov, kar je 148
odstotkov naËrtovanega dobiËka iz poslovanja. Izguba iz finanËnega poslovanja znaπa 104 tisoË evrov
in je za 3 odstotke manjπa od naËrtovane. V primerjavi z letom 2008 je dobiËek manjπi, saj je zaradi
razmer na domaËi in svetovnih borzah padla Ëista vrednost sredstev v upravljanju, od katerih se
izraËunavajo prihodki iz naslova upravljalske provizije.
Poslovne usmeritve

Poslovne usmeritve
Kot doslej bo tudi v bodoËe poslovanje banke usmerjeno predvsem na podroËje Slovenije in Hrvaπke.
Cilj banke je poveËati πtevilo strank in πe naprej koristiti sinergijo Skupine. V letu 2010 banka naËrtuje
zmanjπanje obsega sredstev za 2 odstotka, prestrukturiranje velikih izpostavljenosti do posameznih
komitentov in izboljπanje kvalitete sredstev. Zaradi zniæanja obsega poslovanja bodo niæji obrestni
prihodki. PriËakovana posledica konzervativne politike tveganj pa je niæji znesek rezervacij in oslabitev.
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Druæba razvija ponudbo upravljanja za vse investicijske produkte, ki vlagateljem omogoËajo donosno,
varno in likvidno naloæbo finanËnih sredstev glede na zastavljene cilje. Pri tem je najpomembnejπi
poslovni cilj ostati ena vodilnih druæb za upravljanje s sedeæem v Sloveniji tako po obsegu sredstev kot
po uspeπnosti upravljanja, krepitev poloæaja na domaËem trgu ter πiritev poslovanja na tuje trge.
KljuËne strateπke usmeritve so zadovoljstvo vlagateljev, razvoj novih produktov in prodajnih poti,
krepitev poloæaja na domaËem trgu in prodor na tuje trge ter krepitev blagovne znamke.

KBM Fineko d.o.o.

KBM Leasing d.o.o.

Ustanovitev:
Spletna stran:

1991
www.nkbm.si/html/drugacnost/KBMFineko.html

Elektronski naslov:
Leto:
Lastniπki deleæ Nove KBM (v odstotkih):

info@kbm-fineko.si
31. 12. 2009

31. 12. 2008

100

100

Organi upravljanja:
©tevilo zaposlenih:

Indeks 09/08

Ustanovitev:
Spletna stran:

www.kbm-leasing.si

Elektronski naslov:
Leto:
Lastniπki deleæ Nove KBM (v odstotkih):

Direktor: Igor ©ujica

1989
leasing@nkbm.si
31. 12. 2009

31. 12. 2008

100

100

Organi upravljanja:

Indeks 09/08

Direktor: Boris Cekov

10

10

100

390

578

67

»isti poslovni izid (v tisoË evrih):

Velikost kapitala (v tisoË evrih):

2.124

1.902

112

Velikost kapitala (v tisoË evrih):

BilanËna vsota (v tisoË evrih):

3.737

7.389

51

Træni deleæ (v odstotkih):

1,09

2,29

47

19,37

28,03

69

»isti donos na kapital − ROAE (v odstotkih):

8,33

4,61

181

7,01

11,45

61

»isti donos na sredstva − ROAA (v odstotkih):

0,35

0,14

250

»isti poslovni izid (v tisoË evrih):

Træni deleæ (v odstotkih):
»isti donos na kapital − ROAE (v odstotkih):
»isti donos na sredstva − ROAA (v odstotkih):

0,25

©tevilo zaposlenih:

BilanËna vsota (v tisoË evrih):

13

14

93

457

170

269

7.360

3.603

204

126.076

135.102

93

Dejavnost

Dejavnost

KBM Fineko d.o.o. (v nadaljevanju druæba) opravlja med seboj povezane celovite storitve na podroËju
nepremiËninske dejavnosti (nakupi in prodaje nepremiËnin ter upravljanje z nepremiËninami, ki so v
lasti Nove KBM d.d.), izterjave odplaËno prevzetih terjatev iz naslova kreditnih pogodb fiziËnih oseb in
drobnega gospodarstva ter storitvene in svetovalne dejavnosti (upravljanje s kapitalskimi naloæbami
ter finanËni nadzor nad veËjimi investicijskimi projekti, financiranimi s krediti Nove KBM d.d.).

Dejavnost druæbe KBM Leasing d.o.o. (v nadaljevanju druæba) je financiranje nakupov premiËnin
in nepremiËnin s produktom finanËni ali operativni lizing. NepremiËnine financira druæba tudi s
produktom projektno financiranje.
Analiza poslovanja v letu 2009

Analiza poslovanja v letu 2009
BilanËna vsota druæbe se je v letu 2009 zniæala za 49 odstotkov. Razlog je v zniæanju terjatve,
evidentirane na osnovi pogodbe o delnem prevzemu dolga do Nove KBM d.d., saj se je s prodajo
zastavljenih stanovanj poplaËalo æe veË kot 70 odstotkov te terjatve. Vrednost skupnega kapitala se je
poveËala za 12 odstotkov, kar je posledica uËinkov poveËanega preseæka iz prevrednotenja vrednostnih
papirjev ter dobiËka leta 2009.
Kljub poslabπanju pogojev poslovanja zaradi vplivov finanËne krize so rezultati poslovanja v letu 2009
v skladu z naËrtom, saj je druæba glavnino nevarnosti in slabosti æe vgradila v planska predvidevanja.
Doseæeni skupni prihodki druæbe predstavljajo 7-odstotno prekoraËitev naËrta, v primerjavi z letom
2008 pa so niæji za 8 odstotkov. NajveËji padec prihodkov glede na leto 2008 beleæi dejavnost izterjave
terjatev, kjer so se prihodki zniæali za 13 odstotkov. Druæba je poslovno leto zakljuËila s Ëistim
dobiËkom v viπini 390 tisoË evrov, kar predstavlja 1-odstotno prekoraËitev letnega naËrta, v primerjavi
z letom 2008 pa je Ëisti dobiËek niæji za 32 odstotkov.

Druæba naËrtuje, da bo v letu 2010 dosegla 750 tisoË evrov bruto dobiËka. Za realizacijo naËrtovane
rasti bilanËne vsote bo druæba sklenila za 34 milijonov evrov novih poslov. Konec leta 2010 druæba
naËrtuje bilanËno vsoto v viπini 130 milijonov evrov.

UËinkovito poslovanje je temeljni cilj druæbe tudi v letu 2010. Zaradi skoraj 100-odstotne odvisnosti
poslovanja druæbe od predhodnih poslovnih dejavnikov v Novi KBM d.d. (slabe terjatve, nepremiËnine)
je naËrtovani cilj realno dosegljiv ob upoπtevanju temeljnega pogoja, to je, da se nadaljujejo obstojeËi
pogoji poslovanja druæbe v relaciji do Nove KBM d.d. NaËrt upoπteva tudi makroekonomske napovedi,
ki predvidevajo, da se bodo razmere na trgu dela πe poslabπale, kar bo negativno vplivalo na plaËilno
sposobnost gospodinjstev in se poslediËno odraæalo na podroËju uspeπnosti izterjave terjatev. Glede na
to, da je v strukturi skupnih prihodkov dejavnost izterjave terjatev udeleæena s skoraj 60 odstotki, bo
rast skupnih prihodkov druæbe niæja. Z obvladovanjem tekoËih stroπkov ter uËinkovitim upravljanjem s
tveganji druæba v letu 2010 naËrtuje Ëisti dobiËek v viπini 314 tisoË evrov.

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.
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Druæba je poveËala odhodke iz naslova oslabitev in odpisov poslovnih terjatev, ki so posledica
poveËane plaËilne nediscipline zaradi finanËne krize. Druæba je ustvarila dobiËek pred obdavËitvijo v
viπini 626 tisoË evrov. Navkljub zaostrenim pogojem poslovanja je doseæeni dobiËek pred obdavËitvijo
za 156 odstotkov viπji v primerjavi z doseæenim v letu 2008 ter za 22 odstotkov pod naËrtovanim.
Poslovne usmeritve

Poslovne usmeritve

2009 LETNO PORO»ILO

Zaradi gospodarske krize je druæba v primerjavi z letom 2008 zniæala obseg poslovanja, prihodke in
stroπke poslovanja. BilanËna vsota je bila na dan 31. 12. 2009 za 7 odstotkov niæja kot konec leta 2008.
PoveËanje kapitala za 104 odstotke je posledica dokapitalizacije v viπini 3,3 milijona evrov ter Ëistega
dobiËka poslovnega leta 2009.
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KBM Invest d.o.o.

Gorica Leasing d.o.o.

Ustanovitev:

1998

Spletna stran:

www.kbminvest.si

Elektronski naslov:
Leto:
Lastniπki deleæ Nove KBM (v odstotkih):
Organi upravljanja:
©tevilo zaposlenih:
»isti poslovni izid (v tisoË evrih):
Velikost kapitala (v tisoË evrih):
BilanËna vsota (v tisoË evrih):
Træni deleæ (v odstotkih):

kbminvest@nkbm.si
31. 12. 2009

31. 12. 2008

100

100

Indeks 09/08

Ustanovitev:

1998

Spletna stran:

www.gorica-leasing.si

Elektronski naslov:

info@gorica-leasing.si

Leto:
Lastniπki deleæ Nove KBM (v odstotkih):

31. 12. 2009

31. 12. 2008

100

100

Organi upravljanja:

Direktorica: mag. Mira Flisar

Indeks 09/08

Direktor: Marko »erne

9

9

94

©tevilo zaposlenih:

17

17

190

331

58

»isti poslovni izid (v tisoË evrih):

−396

213

5.109

2.119

241

Velikost kapitala (v tisoË evrih):

4.052

1.648

243

48.103

37.811

127

BilanËna vsota (v tisoË evrih):

91.082

93.821

97
47

Træni deleæ (v odstotkih):

-

4,52

-

»isti donos na kapital − ROAE (v odstotkih):

5,27

16,03

33

»isti donos na kapital − ROAE (v odstotkih):

»isti donos na sredstva − ROAA (v odstotkih):

0,44

0,99

45

»isti donos na sredstva − ROAA (v odstotkih):

0,90

1,93

−13,89

13,81

−0,43

0,23

100

Dejavnost

Dejavnost druæbe

KBM Invest d.o.o. (v nadaljevanju druæba) opravlja storitve investicijskega inæeniringa za dela
investicijskega vzdræevanja in veËje investicije Nove KBM d.d. v okviru vsakoletnega naËrta investicij.
Dejavnost druæbe je prav tako gradnja in prodaja nepremiËnin za trg ter storitve pri posredovanju v
prometu z nepremiËninami.

Gorica Leasing d.o.o. (v nadaljevanju druæba) opravlja posle finanËnega lizinga premiËnin (osebna
in komercialna vozila, transportne naprave in delovni stroji), finanËnega in operativnega lizinga
tehnoloπke, igralniπke in biro opreme, finanËnega in operativnega lizinga nepremiËnin ter posle
investicijskega oziroma gradbenega lizinga.

Analiza poslovanja v letu 2009

Analiza poslovanja v letu 2009

BilanËna vsota druæbe na dan 31. 12. 2009 je znaπala 48.103 tisoË evrov in je v primerjavi s koncem
leta 2008 viπja za 27 odstotkov. Poviπanje bilanËne vsote je delno rezultat izvedene dokapitalizacije v
viπini 3.000 tisoË evrov, predvsem pa poveËanja zalog po posameznih projektih gradnje za trg. Zaloge
predstavljajo 91 odstotkov aktive.

Druæba je v letu 2009 izkazala izgubo v viπini 1.074 tisoË evrov, izguba po davkih pa zaradi odloæenih
davkov znaπa 396 tisoË evrov. Rezultat je za 714 tisoË evrov niæji od naËrta, glede na leto 2008 pa se je
zniæal za 609 tisoË evrov.

V poslovnem letu 2009 je druæba dosegla bruto dobiËek v viπini 247 tisoË evrov oziroma Ëisti dobiËek
v viπini 190 tisoË evrov. S tem je dosegla 53 odstotkov naËrtovanega dobiËka za leto 2009. Druæba
je ustvarila 3.784 tisoË evrov skupnih prihodkov, kar predstavlja 40-odstotno doseganje naËrta za
leto 2009. »isti prihodki od prodaje v viπini 3.585 tisoË evrov so realizirani od prodaje zalog gotovih
proizvodov in trgovskega blaga ter opravljanja storitev investicijskega inæeniringa za potrebe Nove
KBM d.d. Na niæji poslovni rezultat in manjπi obseg prihodkov v primerjavi z naËrtom za leto 2009 so
vplivale predvsem neugodne razmere na nepremiËninskem trgu, ki so posledica sploπne gospodarske
krize. Ta se kaæe v bistveno manjπem povpraπevanju po nepremiËninah, poslediËno manjπi prodaji in
zniæanju cen le-teh.
Poslovne usmeritve
Druæba bo tudi v naslednjih letih nadaljevala aktivnosti v skladu z zaËrtano strategijo in vizijo in s tem
zagotavljala vodilno vlogo na podroËju prodaje nepremiËnin, zgrajenih za trg, ter na osnovi naËrta
investicij in investicijskega vzdræevanja banke vodila investicijski inæeniring za Novo KBM d.d. Sledila
bo tudi træenjski strategiji produktov druæbe, ki stimulira proces odloËanja potencialnega kupca.
Osnovni cilj træenja lastnih nepremiËnin bo temeljil na doseganju osnovnih zastavljenih ciljev, v
ohranjanju oziroma poveËevanju trænega deleæa, pridobivanju novih kupcev, hitrejπem obraËanju zalog,
uvajanju novih produktov ter doseganju kapitalske donosnosti druæbe v skladu s strategijo Nove KBM
d.d.
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Druæba je naËrt celotnih prihodkov presegla za 4 odstotke, v primerjavi z letom 2008 pa so bili niæji
za 10 odstotkov. Kljub temu da so finanËni prihodki presegali odhodke za 405 tisoË evrov oziroma za
11 odstotkov, se ravno v tem delu tekoËe poslovanje druæbe ocenjuje kot najbolj kritiËno. FinanËni
prihodki presegajo naËrt predvsem na raËun stroπkov financiranja investicij iz leta 2008, ki jih je
druæba pripoznala v letu 2009. Dejansko so se finanËni prihodki iz lizing pogodb skoraj prepolovili,
delno zaradi zmanjπanja tega dela portfelja, delno zaradi padca EURIBOR-a. Zaradi neuravnoteæene
roËnosti financiranja pasivna stran bilance druæbe ne sledi spremembam EURIBOR-a, je pa tem
spremembam podvræena aktiva druæbe. Druæba je oblikovala oslabitve v viπini 3.205 tisoË evrov. Na
nedoseganje naËrtovanega poslovnega rezultata je najbolj vplivala finanËna kriza, saj je prirast novih
komercialnih poslov praktiËno skoraj zamrl. Zaradi priËakovanega izpada lizinga vozil in opreme se
je druæba usmerila v sklepanje veËjih investicij, ki ponujajo najviπjo stopnjo varnosti. Tako je bil razvit
produkt financiranja izgradnje PV elektrarn, pri katerem vraËanje temelji na dræavni podpori, vendar
se je realizacija umaknila v zaËetek leta 2010.
Poslovne usmeritve
V poslovnem letu 2010 bo druæba nadaljevala razvoj projekta gradnje stanovanj v Izoli in Tolminu,
doma za ostarele v Desklah ter projekt izgradnje in prodaje PV elektrarn. Druæba bo πe vedno ponujala
klasiËne lizing produkte, predvsem pa se bo πe bolj usmerila v financiranje investicijskih projektov,
subvencioniranih s strani Eko sklada oziroma dræave.

M-PAY d.o.o.

Multiconsult d.o.o.

Ustanovitev:

2004

Spletna stran:

www.moneta.si

Elektronski naslov:
Leto:
Lastniπki deleæ Nove KBM (v odstotkih):

dkorosec@nkbm.si
31. 12. 2009

31. 12. 2008

50

50

Organi upravljanja:
©tevilo zaposlenih:

Indeks 09/08

Direktor: Dean Koroπec

Ustanovitev:
Leto:
Lastniπki deleæ Nove KBM (v odstotkih):
- Nova KBM d.d.
- KBM Fineko d.o.o.
- KBM Leasing d.o.o.
- KBM Invest d.o.o.
Organi upravljanja:

0

0

»isti poslovni izid (v tisoË evrih):

11

11

100

Velikost kapitala (v tisoË evrih):

163

152

107

BilanËna vsota (v tisoË evrih):

164

153

107

»isti donos na kapital − ROAE (v odstotkih):

6,98

7,53

92

»isti donos na sredstva − ROAA (v odstotkih):

6,94

7,46

93

Dejavnost

©tevilo zaposlenih:

1992
31. 12. 2009

31. 12. 2008

69,19
3,53
1,64
1,64

69,19
3,53
1,64
1,64

Indeks 09/08

Direktor: Tomislav Blagus
4

4

100

»isti poslovni izid (v tisoË evrih):

-2.911

−4.308

67

Velikost kapitala (v tisoË evrih):

-1.258

226

BilanËna vsota (v tisoË evrih):

59.572

61.657

-

−1.985,25

−4,80

−7,27

»isti donos na kapital − ROAE (v odstotkih):
»isti donos na sredstva − ROAA (v odstotkih):

96
66

Dejavnost

Druæba M-PAY d.o.o. (v nadaljevanju druæba) v skladu s strategijo lastnikov deluje kot koordinator
razvoja sistema Moneta.

Dejavnost Multiconsulta d.o.o. (v nadaljevanju druæba) je poslovanje z nepremiËninami, investicijski
inæeniring, projektno financiranje ter od julija 2009 tudi factoring.

Analiza poslovanja v letu 2009
Druæba je na podroËju πiritve sistema z novimi storitvami in novimi udeleæenci v letu 2009 prispevala k
pomembnemu napredku, saj sta bila realizirana poslovna dogovora s Simobilom in Petrolom. Druæba
nima redno zaposlenih in njeno poslovanje je omejeno.
Poslovne usmeritve
V letu 2010 bo delovanje druæbe usmerjeno v koordiniranje praktiËne izvedbe vkljuËevanja novih
udeleæencev.

Analiza poslovanja v letu 2009
Osnovni cilji druæbe v letu 2009 so bili pripojitev druæb, ki imajo v lasti zemljiπËa, in prodaja teh
zemljiπË s ciljem Ëim veËjega dezinvestiranja. Zastavljeni cilji so posledica spremenjenih pogojev
poslovanja zaradi uËinkov finanËne krize, ki se moËno odraæa na nepremiËninskem trgu. Konec leta
2009 je druæba prodala 85,15-odstotni poslovni deleæ druæbe Maslina d.o.o. z zemljiπËem. DobiËek iz
prodaje je znaπal 1.329 tisoË evrov, hkrati pa je druæba zniæala obveznosti za 7.344 tisoË evrov glavnice
ter 278 tisoË evrov obresti. S ciljem diverzifikacije dejavnosti je druæba v mesecu juliju aktivirala novo
dejavnost − factoring. Izvajanje odkupov terjatev za podroËje Hrvaπke se je preneslo z Nove KBM d.d.
na druæbo. V drugem polletju je druæba s to dejavnostjo ustvarila 135 tisoË evrov neto prihodkov. Kljub
poveËanju skupnih prihodkov s 450 tisoË evrov v letu 2008 na 1.936 tisoË evrov v letu 2009 je druæba
izkazala izgubo, ki znaπa 2.911 tisoË evrov.
Zaradi dodatno oblikovanih popravkov naloæbene nepremiËnine je druæba ob koncu leta 2009 izkazala
negativno vrednost skupnega kapitala v viπini 1.258 tisoË evrov. NaËrt je predvideval negativni kapital v
viπini 1.242 tisoË evrov.
Poslovne usmeritve
Osnovni cilj druæbe v letu 2010 je sanacija finanËnega stanja z dezinvestiranjem zemljiπË, ki so v lasti
druæbe, po cenah, ki omogoËajo realizacijo pozitivnega rezultata, zniæanje kreditnih obveznosti druæbe
in poslediËno izboljπanje finanËne moËi druæbe.

2009 LETNO PORO»ILO

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

POSLOVNO PORO»ILO SKUPINE
NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.

44

Predstavitev pridruæenih druæb

Multiconsult Leasing d.o.o.
Ustanovitev:

2006

Moja naloæba d.d.

Spletna stran:

www.mc-leasing.hr

Ustanovitev:

Elektronski naslov:

info@mc-leasing.hr

Spletna stran:

www.moja-nalozba.si

Elektronski naslov:

info@moja-nalozba.si

Leto:
Lastniπki deleæ Nove KBM (v odstotkih):
- Nova KBM d.d.
- Multiconsult d.o.o.
- KBM Leasing d.o.o.

31. 12. 2009

31. 12. 2008

90
0
10

0
90
10

Leto:

Organi upravljanja:
©tevilo zaposlenih:

Indeks 09/08

Lastniπki deleæ Nove KBM (v odstotkih):
Organi upravljanja:

Direktor: Danilo Sitar
8

8

100

»isti poslovni izid (v tisoË evrih):

−534

−804

66

Velikost kapitala (v tisoË evrih):

1.055

−562

BilanËna vsota (v tisoË evrih):

42.824

32.899

»isti donos na kapital − ROAE (v odstotkih):

−34,12

−485,80

−1,41

−3,25

»isti donos na sredstva − ROAA (v odstotkih):

130

Velikost kapitala (v tisoË evrih):
BilanËna vsota (v tisoË evrih):
Træni deleæ (v odstotkih):
»isti donos na sredstva − ROAA (v odstotkih):

31. 12. 2009

31. 12. 2008

45

45

Indeks 09/08

Predsednik uprave: Lojze Grobelnik
»lan uprave: Igor Pπunder
16

13

670

−505

123

5.445

4.649

117

102.129

83.616

122
100

10

10

13,27

−12,08

0,72

−0,66

Dejavnost

Multiconsult Leasing d.o.o. (v nadaljevanju druæba) se ukvarja s finanËnim in operativnim lizingom
nepremiËnin in opreme.

Moja naloæba d.d. (v nadaljevanju druæba) je pokojninska druæba.
Analiza poslovanja v letu 2009

Analiza poslovanja v letu 2009
Druæba je v letu dosegla bilanËno vsoto v viπini 42.824 tisoË evrov, kar predstavlja 30 odstotkov veË kot
leta 2008. V portfelju druæbe, ki znaπa 43.193 tisoË evrov, predstavljajo nepremiËnine 55 odstotkov,
oprema 30 odstotkov, osebna vozila 7 odstotkov, plovila 3 odstotke ter avtobusi in tovorna vozila
6 odstotkov. FinanËni lizing predstavlja 90 odstotkov, operativni lizing pa 10 odstotkov financirane
vrednosti pogodb.
V druæbi se je meseca junija spremenila lastniπka struktura, tako da je postala Nova KBM d.d.
90-odstotna lastnica druæbe. V mesecu juliju je bila druæba s strani lastnikov dokapitalizirana v znesku
2.113 tisoË evrov.
Prihodki druæbe v letu 2009 so znaπali 5.509 tisoË evrov, odhodki druæbe pa 6.043 tisoË evrov. Druæba
je ustvarila izgubo v viπini 534 tisoË evrov, kar je 77 odstotkov veË od naËrtovane izgube. Med glavnimi
razlogi za izgubo so πe vedno premajhen obseg poslovanja, ki je povezan z gospodarsko krizo,
prenizka neto obrestna maræa, razmejevanje prihodkov iz prejetih nadomestil za pripravo lizing
pogodb na obdobje trajanja pogodbe, visoke amortizacije, vezane na pogodbe operativnega lizinga, in
oblikovane rezervacije.

BilanËna vsota druæbe se je glede na leto 2008 poveËala za 22 odstotkov in konec leta 2009 znaπala
102 milijona evrov, kar je v skladu z naËrti druæbe za leto 2009. Kapital druæbe se je konec leta 2009
poveËal za 17 odstotkov zaradi Ëistega poslovnega izida in niæjega primanjkljaja iz prevrednotenja.
V letu 2009 je druæba naËrtovala pozitiven poslovni izid v viπini 235 tisoË evrov. Realiziran poslovni izid
pa je znaπal 670 tisoË evrov. Druæba je presegla naËrtovani poslovni izid za 185 odstotkov. Realizirani
prihodki od naloæb so bili viπji od planiranih za 95 odstotkov, kar je posledica ugodnih naloæb v
dolæniπke vrednostne papirje. Odhodki naloæb so sicer tudi presegali naËrt za 72 odstotkov, kar je
posledica slabitev naloæb v træne vrednostne papirje v prvem trimeseËju leta. Zavarovalni prihodki so
bili na ravni naËrtovanih, obratovalni stroπki pa so bili za 2 odstotka niæji od naËrta.

V letu 2010 druæba priËakuje rast bilanËne vsote za skoraj 20 odstotkov ter enako rast πtevila
zavarovancev kot v letu 2009, to je za 2000 zavarovancev oziroma okrog 6 odstotkov. PriËakovana
povpreËna vplaËana premija v letu 2010 je na nivoju leta 2009, to je okrog 50 evrov meseËno. Pri
upravljanju premoæenja druæba naËrtuje donos, ki bo nekoliko viπji od zajamËenega donosa, ki v prvem
polletju leta 2010 znaπa 2,23 odstotka letno (veËina naloæb premoæenja kritnega sklada je naloæena v
dolæniπke vrednostne papirje s stalnim donosom).

Druæba naËrtuje, da bo konec leta 2010 dosegla bilanËno vsoto v viπini 46.570 tisoË evrov in pozitivni
finanËni izid v viπini 42 tisoË evrov. Za realizacijo zastavljenih ciljev bo druæba sklenila za 12.250 tisoË
evrov novih poslov v financirani vrednosti 9.800 tisoË evrov, poveËala neto zadolæenost za 6.750 tisoË
evrov in odplaËala del glavnic v viπini 2.750 tisoË evrov.

POSLOVNO PORO»ILO SKUPINE
NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.

V letu 2009 je druæba kljub nadaljevanju recesije poslovala uspeπno. PoveËanje πtevila zavarovancev
je v skladu z naËrtovanim, vplaËana premija je presegla naËrtovano, prav tako je povpreËna vplaËana
premija viπja od naËrtovane.

Poslovne usmeritve

Poslovne usmeritve

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

»isti poslovni izid (v tisoË evrih) :

»isti donos na kapital − ROAE (v odstotkih):

Dejavnost

2009 LETNO PORO»ILO

©tevilo zaposlenih:

2000
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Zavarovalnica Maribor d.d.
Ustanovitev:

1991

Spletna stran:

www.zav-mb.si

Elektronski naslov:

info@zav-mb.si

Leto:
Lastniπki deleæ Nove KBM (v odstotkih):
Organi upravljanja:
©tevilo zaposlenih:
»isti poslovni izid (v tisoË evrih):
Velikost kapitala (v tisoË evrih):
BilanËna vsota (v tisoË evrih):
Træni deleæ (v odstotkih):

31. 12. 2009

31. 12. 2008

49,96

49,96

Indeks 09/08

Predsednik uprave: Drago Cotar
»lani uprave: SreËko »arni, David Kastelic, Marko Planinπec
904

909

−555*

2.792

99

67.314

54.973

122

680.033

634.940

107
103

12,8

12,5

»isti donos na kapital − ROAE (v odstotkih):

−0,91

4,5

»isti donos na sredstva − ROAA (v odstotkih):

−0,08

0,45

* Zavarovalnica Maribor je skladno z zavarovalniπko zakonodajo kljub izgubi oblikovala rezerve za izravnavo rizikov v viπini 448
tisoË evrov. Tako izguba v izkazu finanËnega poloæaja znaπa 1.003 tisoË evrov.

Dejavnost
Dejavnost Zavarovalnice Maribor d.d. (v nadaljevanju zavarovalnica) je sklepanje æivljenjskih in
premoæenjskih zavarovanj.
Analiza poslovanja v letu 2009
Poslovni izid in predvsem finanËni poloæaj zavarovalnice v letu 2009 ni odraz dogajanj zgolj v tem
poslovnem letu, temveË posledica dveh zaporednih za zavarovalnice izrazito neugodnih let. S
finanËno krizo pogojene oslabitve finanËnih naloæb v letu 2008 in katastrofalne πkode kot posledica
ponavljajoËih se neurij niso omogoËile, da bi zavarovalnica pomembno poveËala kapital oziroma druge
rezerve, s katerimi bi premostila v letu 2009 ponovljene katastrofalne πkode, ki so nastale v naravnih
nesreËah. Razseænost πkod po toËi in plazovih je bila v letu 2009 najhujπa na podroËju severovzhodne
Slovenije, kjer ima zavarovalnica najveËji træni deleæ. Posledice slabega πkodnega rezultata 2008
v dejavnosti evropskih zavarovalnic so se v letu 2009 odrazile πe v zaostrovanju pozavarovalnih
pogojev. ToËa in viharji pa so tokrat najbolj prizadeli posevke, za katere praktiËno ni mogoËe dobiti
pozavarovalnih aranæmajev nad kvotnim pozavarovanjem.
V letu 2009 so bili Ëetrtletni poslovni izidi podvræeni izrazitim visokim nihanjem. Nihanja so posledica
Ëasovnih razkorakov med nastankom mnoæiËnih πkod, razmejenimi prihodki od kosmate premije,
enakomerni stroπkovni obremenitvi skozi vse mesece in ugodnemu πkodnemu gibanju v drugi polovici
leta. Zavarovalnica je poslovanje v letu 2009 zakljuËila z izgubo. V primerjavi z letom 2008 so rezultati
v skupini æivljenjskih zavarovanj boljπi in Ëisti dobiËek znaπa 7,6 milijona evrov. Skupina premoæenjskih
zavarovanj pa izkazuje izgubo v viπini 8,1 milijona evrov. Obratovalni stroπki so za 2,7 milijona evrov
niæji od naËrtovanih. V letu 2009 ni pomembnih odhodkov za oslabitve naloæb, ki so sicer zaznamovali
leto 2008.
Ne glede na to, da je trimeseËje za zavarovalne posle prekratko obdobje za kvalificirano ocenjevanje
letnega finanËnega izida, je morala zavarovalnica slediti zakonskim doloËilom in je tudi izvedla proces
medletne dokapitalizacije po izkazani kapitalski neustreznosti v prvem polletju 2009. Ob koncu leta
zavarovalnica razpolaga z dovolj velikim zneskom kapitala, ki zagotavlja izpolnjevanje kapitalske
ustreznosti.

2009 LETNO PORO»ILO

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

POSLOVNO PORO»ILO SKUPINE
NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.

46

BilanËna vsota zavarovalnice ob koncu leta 2009 znaπa 680 milijonov evrov in se je v tem letu poviπala za 7,2
odstotka oziroma 5 odstotkov, Ëe izvzamemo poveËanje osnovnega kapitala. FinanËne naloæbe, ki niso bile
veË pod udarom zniæevanja njihove poπtene vrednosti, so se poviπale za 5 odstotkov, naloæbe zavarovancev, ki
so prevzeli naloæbena tveganja, pa za 72 odstotkov.
Poslovne usmeritve
V letu 2010 zavarovalnica naËrtuje, da bo zbrala 260,5 milijona evrov kosmate premije premoæenjskih
in æivljenjskih zavarovanj. Od tega bo na podroËju premoæenjskih zavarovanj zbrala 187,4 milijona
evrov kosmate premije, kar je 6 odstotkov manj kot v letu 2009. Na tem podroËju bo poudarek na
izboljπevanju zavarovalno-tehniËnega rezultata, kar se naËrtuje s segmentacijo zavarovancev. Na
podroËju æivljenjskih zavarovanj bo zavarovalnica zbrala 73 milijonov evrov kosmate premije, kar
predstavlja 9-odstotno rast glede na leto 2009. V letu 2010 zavarovalnica naËrtuje, da bo dosegla Ëisti
poslovni izid druæbe v znesku 7,8 milijona evrov.

8.3.2
Nova KBM

Obrestna maræa, izraËunana na povpreËno aktivo, je znaπala 2,23
odstotka.

Poslovni izid Nove KBM

Maræa finanËnega posredniπtva, izraËunana kot seπtevek neto obrestnih
in neto neobrestnih prihodkov v primerjavi s povpreËno bilanËno vsoto,
je znaπala 3,29 odstotka.

Nova KBM je v letu 2009 dosegla dobiËek iz rednega poslovanja v viπini
15.149 tisoË evrov ter Ëisti dobiËek v viπini 12.147 tisoË evrov. DobiËek
iz rednega poslovanja je presegel naËrtovani dobiËek za leto 2009
za 2,4 odstotka. K dobiËku so v najveËji meri prispevale Ëiste obresti,
Ëiste opravnine ter Ëisti dobiËki iz finanËnih sredstev in obveznosti,
namenjenih trgovanju.
Poslovni prihodki in odhodki
170,000

5,125

150,000
130,000

39,313

45,550

v tisoË EUR

110,000
90,000
70,000
50,000

109,313

106,012

30,000
10,000
0
-10,000

-6,237
1.1.- 31.12.2008

Ëiste obresti

Ëiste opravnine

1.1.- 31.12.2009
drugiËisti poslovni dobiËki/izgube, ostalo

FinanËni in poslovni prihodki in odhodki so v letu 2009 znaπali 156.687
tisoË evrov. V primerjavi z letom 2008 so se poveËali za 10 odstotkov in
za 4 odstotke presegli naËrt za leto 2009.
»iste obresti so za 3 odstotke presegle naËrtovane Ëiste obresti. V
strukturi bruto dohodka16 Ëiste obresti predstavljajo 67,6 odstotka
oziroma 106.012 tisoË evrov. PovpreËne meseËne Ëiste obresti v letu
2009 znaπajo 8.834 tisoË evrov.
Prihodki iz obresti so v letu 2009 dosegli 215.240 tisoË evrov, kar je 97
odstotkov letno naËrtovanih prihodkov iz obresti. Od tega so obresti iz
danih kreditov in vlog znaπale 188.317 tisoË evrov in so bile v primerjavi
z letom 2008 niæje za 16 odstotkov. Odhodki za obresti so znaπali
109.228 tisoË evrov, veËino od teh so predstavljali odhodki za obresti
za finanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti. Tako prihodki
iz obresti kot odhodki za obresti v letu 2009 niso dosegli naËrtovanih.
Realizirani odhodki za obresti so v primerjavi z naËrtom rasli poËasneje
kot prihodki iz obresti, zato so Ëiste obresti presegle naËrt za 3 odstotke.
Nizki odhodki za obresti so posledica niæjih realiziranih obrestnih mer
od naËrtovanih in manjπega obsega poslov.
16 Bruto dohodek vkljuËuje neto obresti, neto opravnine in neto ostale neobrestne
prihodke.
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Prihodki iz dividend so dosegli viπino 1.860 tisoË evrov, od tega se
1.786 tisoË evrov nanaπa na dividende druæb v Skupini. Prihodki iz
dividend so bili v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta niæji
za 72 odstotkov. Razlogi za niæje prihodke iz dividend v letu 2009 so v
tem, da so druæbe v Skupini v letu 2008 dosegle niæje dobiËke kot v letu
2007, kar se kaæe v niæjih dividendah druæb v Skupini za 1.486 tisoË
evrov. Prav tako je banka v letu 2008 realizirala prihodke iz dividend od
ostalih vrednostnih papirjev v viπini 3.440 tisoË evrov, medtem ko so
zaradi zmanjπanja portfelja vrednostnih papirjev prihodki od dividend od
ostalih vrednostnih papirjev v letu 2009 znaπali le 74 tisoË evrov.

evrov na Ëiste dobiËke pri nakupu in prodaji tujih valut. »iste dobiËke
iz naslova finanËnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju,
so zmanjπevale Ëiste izgube iz trgovanja z delnicami in deleæi v viπini
2.422 tisoË evrov. Banka je v letu 2008 iz naslova finanËnih sredstev
in obveznosti, namenjenih trgovanju, beleæila Ëisto izgubo, in sicer v
viπini 25.610 tisoË evrov. Tolikπna izguba je bila predvsem posledica
nestabilnih razmer na kapitalskih trgih. Iz teËajnih razlik je bil doseæen
Ëisti dobiËek v viπini 564 tisoË evrov.

»iste opravnine so v letu 2009 znaπale 45.550 tisoË evrov in so presegle
naËrtovane Ëiste opravnine za leto 2009 za 3 odstotke. V primerjavi z
letom 2008 so Ëiste opravnine porasle za 16 odstotkov.

»iste izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoroËnih
sredstev v posesti za prodajo so v tem obdobju dosegle viπino 1.259
tisoË evrov; od tega se 454 tisoË evrov nanaπa na neodpisano vrednost
poslovne stavbe Mestna hranilnica, 689 tisoË evrov pa na odpis licence
KART. Banka je zaradi zakljuËenega denacionalizacijskega postopka
morala vrniti poslovno stavbo Mestna hranilnica denacionalizacijskemu
upraviËencu in zaradi tega odpraviti pripoznanje te stavbe v poslovnih
knjigah. V letu 2009 je banka odpravila pripoznanje licence za
informacijsko podporo poslovanja pravnih oseb na podroËju Nove Gorice
(licenca KART), ker iz njene uporabe ne priËakuje veË gospodarskih
koristi.

Prihodki iz opravnin so znaπali 49.535 tisoË evrov oziroma 98 odstotkov
letno naËrtovanih prihodkov iz provizij. NajveËji del prihodkov iz
opravnin odpade na plaËilni promet v dræavi, in sicer 14.088 tisoË evrov,
na opravnine od kreditnih poslov 10.528 tisoË evrov, na opravnine od
poslovanja po transakcijskih raËunih prebivalstva 5.852 tisoË evrov ter
na opravnine za opravljene druge storitve 4.485 tisoË evrov. Opravnine
od kreditnih poslov ter tudi opravnine od plaËilnega prometa v dræavi so
bile v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 viπje za 14 odstotkov.

Drugi Ëisti poslovni dobiËki so znaπali 618 tisoË evrov in so rezultat
drugih prihodkov v viπini 2.369 tisoË evrov (od tega se najveËji del
nanaπa na odπkodnine, na najemnine za poslovne prostore in POS
terminale ter na deleæ pri prodaji delnic kartiËnih sistemov MasterCard
in Visa) in drugih odhodkov (od tega najveËji del za izvensodno
poravnavo, za vraËilo preveË nakazanih sredstev iz steËajne mase, za
financiranje licenc ter za zavarovalne premije), Ëlanarin in prispevkov v
viπini 1.751 tisoË evrov.

Odhodki za opravnine so znaπali 3.985 tisoË evrov, kar predstavlja
65 odstotkov letno naËrtovanega zneska. NajveËji del odhodkov za
opravnine odpade na opravnine za opravljanje plaËilnega prometa, in
sicer 1.420 tisoË evrov, ter na opravnine za banËne storitve v dræavi
1.308 tisoË evrov. V primerjavi z letom 2008 so bili odhodki za opravnine
niæji za 38 odstotkov. Razlogi za niæje odhodke za opravnine so v tem, da
banka v letu 2009 ni najemala virov v tujini.

Neto ostali neobrestni prihodki so skupaj znaπali 5.336 tisoË evrov.

Realizirani dobiËki iz finanËnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po
poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, so v tem obdobju znaπali
259 tisoË evrov. Od tega se 132 tisoË evrov nanaπa na Ëiste realizirane
dobiËke iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo, 228 tisoË evrov
na prihodke iz æe odpisanih kreditov ter 98 tisoË evrov na Ëisto izgubo iz
drugih finanËnih sredstev in obveznosti, merjenih po odplaËni vrednosti.
»isti dobiËki iz finanËnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju,
so k dobiËku iz rednega poslovanja prispevali 3.367 tisoË evrov, kar
predstavlja 80 odstotkov letno naËrtovanega zneska. Od skupnega
zneska teh dobiËkov se 4.070 tisoË evrov nanaπa na Ëiste dobiËke iz
izvedenih finanËnih instrumentov, 1.103 tisoË evrov na Ëiste dobiËke
iz trgovanja z dolæniπkimi vrednostnimi papirji in krediti ter 616 tisoË
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V letu 2009 je banka izboljπala stroπkovno uËinkovitost. Operativni
stroπki, to so administrativni stroπki vkljuËno z amortizacijo, so znaπali
86.060 tisoË evrov, kar predstavlja 96,7 odstotka naËrtovanega zneska.
Banka je zaradi izvajanja varËevalnih ukrepov na podroËju stroπkov
dosegla niæjo realizacijo operativnih stroπkov v primerjavi z letnim
naËrtom. 53 odstotkov vseh operativnih stroπkov je banka pokrila s
Ëistimi provizijami. Najviπji deleæ v operativnih stroπkih so v letu 2009
predstavljali stroπki dela, to je 53,3 odstotka. Razmerje med stroπki in
prihodki se je zniæalo z 61,32 odstotka konec leta 2008 na 54,85 odstotka
konec leta 2009.
Na viπino dobiËka je v letu 2009 moËno vplivalo zniæevanje kvalitete
kreditnega portfelja kot posledica recesije in oteæenih gospodarskih
razmer. Neto odhodki za rezervacije in oslabitve so v letu 2009 znaπali
55.689 tisoË evrov. K neto odhodkom za rezervacije in oslabitve so v
najveËji meri prispevale neto oslabitve kreditov, ki so v tem obdobju
znaπale 54.226 tisoË evrov.

FinanËni poloæaj Nove KBM
BilanËna vsota banke je v letu 2009 porasla za 4,9 odstotka. BilanËna
vsota banke je konec leta 2009 znaπala 4.789.377 tisoË evrov in je v
primerjavi z letom 2008 porasla za 4,9 odstotka oziroma za 224.621
tisoË evrov.
Na spremembo bilanËne vsote na pasivni strani izkaza finanËnega
poloæaja je v letu 2009 vplivalo predvsem poveËanje dolgov do dræave v
viπini 297.579 tisoË evrov. Ostale veËje spremembe so:
•
•
•
•
•
•

poveËanje dolgov do gospodinjstev v viπini 53.854 tisoË evrov,
poveËanje kapitala banke za 34.040 tisoË evrov,
zniæanje dolgov do nefinanËnih druæb v viπini 43.960 tisoË evrov,
zniæanje dolgov do bank v viπini 57.849 tisoË evrov,
zniæanje podrejenih obveznosti v viπini 24.582 tisoË evrov,
zniæanje dolæniπkih vrednostnih papirjev v viπini 16.012 tisoË evrov.

Stanje dolgov do strank, ki niso banke (v nadaljevanju nebanËni sektor),
je konec leta 2009 znaπalo 2.946.371 tisoË evrov in se je glede na konec
leta 2008 poveËalo za 283.264 tisoË evrov oziroma za 10,6 odstotka.
Prirast dolgov do nebanËnega sektorja je v opazovanem obdobju
predstavljal 70,8 odstotka naËrtovanega letnega prirasta. Stanje dolgov
do gospodinjstev je konec leta 2009 znaπalo 1.978.801 tisoË evrov in se
je glede na konec leta 2008 poveËalo za 53.854 tisoË evrov oziroma za
2,8 odstotka.
Struktura dolgov do nebanËnega sektorja se je glede na konec leta 2008
opazno spremenila. Deleæ dolgov do dræave se je poveËal za 9,6 odstotne
toËke na 15,0 odstotka. PoslediËno se je zmanjπal deleæ dolgov do
gospodinjstev, za 5,1 odstotne toËke na 67,2 odstotka, kar pa v strukturi
dolgov do nebanËnega sektorja πe vedno predstavlja najveËji deleæ.
Z vidika roËnosti dolgov do nebanËnega sektorja je bil v banki v letu
2009 opazen precejπen porast dolgoroËnih dolgov, ki so se glede na
zaËetek leta 2009 poveËali za 170 odstotkov. Banka beleæi najveËji porast
dolgoroËnih dolgov v segmentu dolgov do dræave (prejet depozit s strani
dræave) in dolgov do prebivalstva.
Dolæniπki vrednostni papirji so se glede na konec leta 2008 zniæali za
16.012 tisoË evrov, predvsem zaradi zapadlih obveznic KBM5.
Kapital banke je konec leta 2009 znaπal 367.886 tisoË evrov in je bil
glede na konec leta 2008 viπji za 10,2 odstotka oziroma za 34.040 tisoË
evrov. Spremembe kapitala so razvidne iz poglavja Informacije za
delniËarje.
Podrejene obveznosti so konec leta 2009 znaπale 177.971 tisoË evrov.
V letu 2009 so se zniæale za 24.582 tisoË evrov oz. za 12,1 odstotka.
Sprememba v stanju je predvsem rezultat odplaËila podrejenega dolga
v viπini 50.000 tisoË evrov in izdaje novih inovativnih obveznic v viπini
26.030 tisoË evrov. Podrobnosti v zvezi s podrejenimi obveznostmi banke
so zapisane v raËunovodskem poroËilu.
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Na spremembo bilanËne vsote na aktivi je v letu 2009 vplivalo predvsem
poveËanje finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo, v viπini 106.047
tisoË evrov in poveËanje kreditov17 nebanËnemu sektorju v viπini 53.891
tisoË evrov.
Ostale veËje spremembe so πe:
• poveËanje finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti v viπini 34.026
tisoË evrov,
• poveËanje finanËnih sredstev, pripoznanih po poπteni vrednosti, v
viπini 24.736 tisoË evrov,
• poveËanje kreditov bankam v viπini 19.336 tisoË evrov,
• zniæanje finanËnih sredstev, namenjenih trgovanju, v viπini 35.250
tisoË evrov.
Stanje kreditov nebanËnemu sektorju je konec leta 2009 znaπalo
3.335.635 tisoË evrov in se je glede na zaËetek leta poveËalo za 53.891
tisoË evrov oziroma za 1,6 odstotka. Prirast kreditov nebanËnemu
sektorju je v opazovanem obdobju dosegel 25,8 odstotka naËrtovanega
letnega prirasta. Banka je pri kreditih nefinanËnim druæbam in tujim
osebam skupaj dosegla 37,8-odstotno izpolnitev letnega naËrtovanega
prirasta, pri kreditih gospodinjstvom pa 96,5-odstotno izpolnitev letnega
naËrtovanega prirasta.
NajveËje poveËanje na podroËju kreditov nebanËnemu sektorju banka
beleæi pri kreditih gospodinjstvom v viπini 52.981 tisoË evrov.
Krediti prebivalstvu, ki so v strukturi kreditov nebanËnemu sektorju
znaπali 24,6 odstotka, so se v letu 2009 poveËali za 51.365 tisoË evrov
oziroma za 6,7 odstotka. Prirast kreditov prebivalstvu je v letu 2009
presegel letni naËrtovani prirast za 28,4 odstotka.
Banka ima v svojem portfelju 917.940 tisoË evrov vrednostnih papirjev,
kar predstavlja 19,2 odstotka vseh sredstev banke. Med vrednostne
papirje so vkljuËena finanËna sredstva, namenjena trgovanju, finanËna
sredstva, razpoloæljiva za prodajo, finanËna sredstva v posesti do
zapadlosti ter finanËna sredstva, pripoznana po poπteni vrednosti.
FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo, so znaπala 833.407 tisoË
evrov in so predstavljala 17,4 odstotka vseh sredstev banke. V letu 2009
so se finanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo, poveËala za 106.047
tisoË evrov oziroma za 14,6 odstotka in s tem presegla letno naËrtovani
prirast za 21,2 odstotka. Na poveËanje stanja so najbolj vplivali nakupi
obveznic RS64 in RS65, zakladnih menic ter tujih in domaËih dræavnih
dolgoroËnih obveznic. Na zmanjπanje stanja pa so vplivale zapadle
obveznice RS64 in RS65, zapadla zakladna menica SZ49 in zapadle
nekatere tuje dræavne dolgoroËne obveznice.

tisoË evrov nanaπa na nakup lastniπkih vrednostnih papirjev z namenom
terminske prodaje.
FinanËna sredstva, namenjena trgovanju, so konec decembra 2009
znaπala 16.754 tisoË evrov. Banka je v letu 2009 zniæala portfelj
finanËnih sredstev, namenjenih trgovanju, za 35.250 tisoË evrov, od tega
se 24.698 tisoË nanaπa na zapadle obveznice nekaterih bank, 10.254
tisoË evrov pa na prodajo obveznic tuje banke. Ostalo se nanaπa na
vrednotenje, naobrestitev in zapadlost obrestnih kuponov.
FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti so se poveËala za 34.026
tisoË evrov predvsem zaradi nakupa obveznic, izdanih s strani Nove
Ljubljanske banke d.d., ter nakupa obveznic, izdanih s strani dræave
(RS66).
DolgoroËne naloæbe v odvisne in pridruæene druæbe so konec decembra
znaπale 74.936 tisoË evrov in so se glede na zaËetek leta poveËale za
18.558 tisoË evrov. PoveËanje je rezultat dokapitalizacij KBM Leasinga,
Gorice Leasinga, Multiconsult Leasinga, KBM Investa ter Zavarovalnice
Maribor.

8.4
Træenjska strategija in træenjske aktivnosti
Banka se je s Skupino Nove KBM18 tudi v letu 2009 na trgu pozicionirala
kot vodilna finanËna skupina v dræavi s πirokim spektrom finanËnih
reπitev za vsakega posameznika in vsako æivljenjsko situacijo. Banka in
druæbe v Skupini so na razliËne naËine izkoriπËale sinergijske uËinke
znotraj Skupine.
Banka in Skupina Nove KBM sta zastavljene poslovne cilje uresniËevali
s skrbno naËrtovanimi træenjskimi aktivnostmi v vseh segmentih
poslovanja. Pri tem sta upoπtevali strateπke usmeritve banke in
Skupine, poslovno politiko in cilje za leto 2009. ©e posebej sta pri
uresniËevanju ciljev upoπtevali specifiËne razmere na trgu in v okolju.
PodroËja, ki jim je banka namenila najveË pozornosti, so: prilagajanje
ponudbe posameznim strateπko pomembnim ciljnim skupinam in
njihovim potrebam, zagotavljanje pestre ponudbe storitev banke in
Skupine, poveËanje uËinkovitosti obstojeËih trænih poti in uvajanje novih
ter nenehno prizadevanje za kakovostno servisiranje strank. S skrbnim
naËrtovanjem in sistematiËnim izvajanjem aktivnosti sta æeleli banka in
Skupina Nove KBM poveËati zadovoljstvo obstojeËih strank in poveËati
obseg poslovanja z njimi. Dodatno sta æeleli pridobiti tudi nove stranke.

Banka je v februarju 2009 prviË pripoznala finanËna sredstva,
pripoznana po poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida. Banka v
tej postavki izkazuje stanje v viπini 24.736 tisoË evrov, od tega se 11.675
17 V analizi izkaza finanËnega poloæaja so analizirani neto krediti.
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18 Skupina Nove KBM v tem poglavju vkljuËuje tudi pridruæeni druæbi.

Banka je v letu 2009 uvedla veË novih storitev in razvijala nove
sodobne poti poslovanja z banko.

8.5
Poslovanje s pravnimi osebami

Banka je v sodelovanju z druæbami v Skupini razπirila ponudbo storitev
na naslednjih podroËjih:

Med pravne osebe banka uvrπËa nefinanËne druæbe, dræavo, druge
finanËne organizacije, tuje osebe in neprofitne izvajalce gospodinjstev.
Banka svojim strankam nudi πiroko paleto kreditnih in depozitnih
storitev, storitev poslovnega banËniπtva, storitev domaËega in
Ëezmejnega plaËilnega prometa (πe zlasti dokumentarnih poslov) ter
opravlja svetovanje. S temi storitvami je v letu 2009, tako neposredno
kot posredno, vplivala na reπevanje teæav, ki so se vsakodnevno
pojavljale v gospodarstvu.

PodroËje ponudbe

Nove storitve oziroma
dopolnitve obstojeËih

Nosilec ponudbe

RaËuni

• paket za osnovnoπolce in
dijake − Skul paket
• paket za πtudente − Indeks paket
• paket za mlade zaposlene − Kariera paket
• paket za upokojence − Upokojenci paket

Nova KBM v
sodelovanju s
KBM Infondom,
Zavarovalnico Maribor
in Mojo naloæbo

VarËevanja

• kratkoroËno fleksibilno varËevanje ZA-TO!

Krediti

• paket za poËitnice z mini kreditom
• zavarovanje okvirnih kreditov za
zasebnike preko zavarovalnice

PlaËilne kartice

• uvedba plaËilne kartice z
odloæenim plaËilom Karanta
Nova KBM
• uvedba posojilne plaËilne kartice Karanta

Sodobne poti
poslovanja
z banko

• mobilna banka mBank@Net
• paket sodobnih banËnih
storitev − 24/7 p@ket
• razπiritev funkcionalnosti Bank@Neta

Nova KBM in
Nova KBM v
sodelovanju z
Mobitelom

Druge træne poti

• mobilni banËniki na terenu

Nova KBM

• delavnica IMP3rove za izboljπanje
inovacijske uËinkovitosti v podjetju

Nova KBM v
sodelovanju z
Inπtitutom za
raziskovanje
podjetniπtva
(IRP) v okviru
Podjetniπkega centra

Svetovanje za
pravne osebe

Kreditno poslovanje

V sodelovanju s Slovenskim podjetniπkim skladom Republike Slovenije
je banka za razvoj malega gospodarstva namenila 15 milijonov evrov
kreditov. Prav tako je banka v okviru istega sklada pridobila jamstva v
viπini 8 milijonov evrov za 79 odobrenih kreditov za financiranje osnovnih
in obratnih sredstev.

Umirjanje kreditne aktivnosti, ki se je zaËelo æe v Ëetrtem kvartalu 2008,
se je nadaljevalo tudi v letu 2009. Na zmanjπanje gospodarske aktivnosti
je vedno bolj vplivala finanËna kriza, ki je imela za posledico manjπo
rast kreditnega porfelja.

Banka je uspeπno sodelovala na avkcijah za pridobitev jamstev iz
jamstvene sheme Republike Slovenije. Po pogojih iz jamstvene sheme
je banka odobrila 53 kreditov v skupnem znesku 102 milijona evrov in s
povpreËnim jamstvom dræave 35 odstotkov po kreditu.

V strukturi pravnih oseb po neto kreditih so konec leta 2009 nefinanËne
druæbe skupaj s tujimi osebami predstavljale preteæni del vseh kreditov
pravnih oseb.

Depozitno poslovanje (poslovanje z vlogami)

Nova KBM
Nova KBM v
sodelovanju z
Zavarovalnico Maribor

Banka je v letu 2009 podprla prodajo s celovitim spletom træenjskega
komuniciranja in uporabila vse njegove elemente: akcije pospeπevanja
prodaje, direktno poπto, træenje po telefonu, promocije storitev,
osebno prodajo, oglaπevanje, odnose z javnostmi. S svojo ponudbo je
nagovarjala stranke tudi preko alternativnih trænih kanalov, denimo
mobilnih telefonov, elektronske poπte in spletnih portalov. Pri izvajanju
naπtetih aktivnosti je banka upoπtevala træenjsko strategijo, to je
diferenciacijo strank in poslediËno prilagajanje celotnega træenjskega
spleta banke in Skupine specifiËnim znaËilnostim posameznih ciljnih
skupin.

Neto stanje kreditov nefinanËnim druæbam in tujim osebam skupaj je
konec leta 2009 znaπalo 2.071 milijonov evrov oziroma za 51 milijonov
evrov veË kot konec leta 2008.

2,090
2,071

2,070
2,050
2,030

V letu 2009 sta banka in Skupina okrepili sodelovanje v okviru
marketinπkega odbora Skupine, ki sodeluje pri oblikovanju træenjskih
aktivnosti Skupine, s ciljem izkoriπËati sinergijo druæb Skupine in
usklajeno izvajati aktivnosti.
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Banka je med letom uravnavala depozitno politiko glede na potrebe
zagotavljanja primerne likvidnosti. Glavni instrument uravnavanja
obsega depozitov je bila obrestna mera, povezana z roËnostjo depozitov.
Pri vodenju depozitne politike se je banka pogosto odloËala tudi za
pridobivanje namenskih virov za posamezne vrste naloæb.
Depozitno poslovanje s pravnimi osebami se je v letu 2009 poveËalo za
31 odstotkov, stanje depozitov vseh pravnih oseb pa je konec leta 2009
znaπalo 968 milijonov evrov. PoveËanje se nanaπa predvsem na prejete
dræavne depozite.

Neto stanje kreditov nefinanËnim druæbam in
tujim osebam (v milijonih evrov)

2,020

2,010
1,990

Depoziti dræave so tako konec leta 2009 znaπali 442 milijonov evrov oz.
298 milijonov evrov veË kot konec leta 2008. Dolgovi do nefinanËnih
druæb so znaπali 319 milijonov evrov oziroma za 44 milijonov evrov
manj kot leta 2008. Na zniæanje dolgov do nefinanËnih druæb je vplivala
predvsem finanËna kriza in tudi moËna konkurenca. Stanje depozitov po
sektorizaciji je razvidno iz raËunovodskega poroËila.
Na podroËju dolgov do tujih oseb je banka dosegla 15-odstotno rast,
stanje teh depozitov konec leta 2009 pa je znaπalo 39 milijonov evrov.

1,970

Pri poslovanju z mladimi je banka razπirila ponudbo s paketi za razliËne
ciljne skupine mladih in jih predstavila na posebnem spletnem mestu.
V letu 2009 se je banka pozicionirala kot banka s posluhom za mlade
z izvedbo nateËaja za mlade glasbenike in ga predstavila na mini
spletnem mestu. Banka je pri komuniciranju z mladimi v veliki meri
uporabljala alternativne kanale.

V letu 2009 se je banka angaæirala pri Slovenski izvozni in razvojni banki
d.d. (SID banki) za pridobitev dolgoroËnih virov za financiranje izvozno
usmerjenega gospodarstva ter projektov za zmanjπevanje negativnih
vplivov na okolje. Iz tako pridobljenih namenskih virov je banka odobrila
za 152 milijonov evrov kreditov za financiranje osnovnih in trajnih
obratnih sredstev. Podrobnejπi podatki o sodelovanju banke s SID banko
so v poglavju Mednarodno poslovanje.

1,950
Leto 2008

Leto 2009

Kljub teækim razmeram v gospodarstvu je banka v letu 2009 v segmentu
vseh pravnih oseb skupaj odobrila za 648 milijonov evrov kratkoroËnih
in dolgoroËnih kreditov za financiranje enostavne in razπirjene
reprodukcije, hkrati pa je bil v tem obdobju predËasno vrnjen del
kreditov strank.
Po dejavnostih je v letu 2009 najveËji del kreditov odpadel na
predelovalne dejavnosti, gradbeniπtvo in trgovino.
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NeklasiËni banËni produkti
Pri neklasiËnih banËnih produktih, med katere sodijo factoring, odkup
menic in diskontiranje terjatev, je v letu 2009 opazen manjπi obseg
prometa, kot je bil doseæen v letu 2008. Glavni razlog za odstopanje od
naËrtovanega obsega prometa je v zmanjπani gospodarski aktivnosti,
delno pa je posledica prenosa odkupa terjatev s podroËja Hrvaπke na
odvisno druæbo Multiconsult d.o.o., Zagreb. Kljub navedenim dejstvom
je doseæen obseg prometa odkupa terjatev znaπal 75,5 milijona evrov.

Banka je v letu 2009 izvajala tudi svetovanje za pravne osebe preko
delavnice IMP3rove za izboljπanje inovacijske uËinkovitosti v podjetjih,
prav tako pa je na raznih dogodkih sodelovala tudi z drugimi strokovnimi
organizacijami. VeË o takπnem naËinu sodelovanja je zapisano v
poglavju Druæbena odgovornost.

8.6
Poslovanje s prebivalstvom in samostojnimi podjetniki
Ena pomembnejπih nalog banke je zagotavljati Ëim viπjo stopnjo
zadovoljstva in poslediËno doseganje lojalnosti strank. Temu je banka
sledila ter dosegla izredno ugodne ocene s strani svojih strank. V
πtevilnih poslovalnicah nudi banka s svojim visoko strokovnim osebjem
prvovrstne banËne storitve kakor tudi πtevilne specializirane storitve
druæb iz Skupine in pridruæenih druæb. Tako je strankam na enem
mestu zagotovljen dostop do banËnih produktov, vzajemnih skladov,
borznega posredniπtva, zavarovalnih produktov, informacij o lizingu ter
o pokojninskih zavarovanjih. Svojo ponudbo banka stalno nadgrajuje in
prilagaja potrebam strank ter nenehno meri njihovo zadovoljstvo ter
stopnjo ugleda banke.
S ciljem zagotavljati odliËen in sodoben servis svojim strankam je banka
prenovila veË svojih poslovalnic ter odprla novo podruænico v Kranju, v
edini regiji, kjer πe ni bila prisotna.
Kreditno poslovanje
Træni deleæ kreditiranja prebivalstva je konec leta 2009 znaπal 11,6
odstotka, samostojnih podjetnikov pa 18,8 odstotka.

vrste kreditiranja, kratkoroËne in dolgoroËne potroπniπke kredite,
stanovanjske kredite, kredite za nakup avtomobilov, πtudentske kredite,
premostitvene kredite ter Bankredit (kredit, ki ga stranka lahko najame
pri trgovcu).

Konec leta so dolgovi do gospodinjstev znaπali 1.979 milijonov evrov
ter v strukturi strank, ki niso banke, predstavljali 67 odstotkov. Stanje
dolgov do gospodinjstev konec leta 2009 je razvidno iz raËunovodskega
poroËila.

Rast kreditov gospodinjstvom v letu 2009 je bila 6-odstotna in je
presegla naËrtovano.

Stanje depozitov gospodinjstvom (v milijonih evrov)

Deleæ kreditov gospodinjstev v strukturi strank, ki niso banke, je konec
leta znaπal 29 odstotkov.
Neto stanje kreditov gospodinjstvom je konec leta 2009 znaπalo 968
milijonov evrov, kumulativni prirast pa je znaπal 53 milijonov evrov.
Najviπjo rast je banka dosegla pri stanovanjskih kreditih prebivalstvu,
in sicer 12,6-odstotno. Rast dolgoroËnih investicijskih kreditov
samostojnim podjetnikom je bila 5-odstotna. ©tevilo vseh stanovanjskih
kreditov je bilo konec leta 20.100 v skupni viπini 465,6 milijona evrov,
vseh kreditov samostojnim podjetnikom je bilo 3.389 v skupni viπini
144,5 milijona evrov, od tega 98,9 milijona evrov dolgoroËnih. Ostalih
potroπniπkih kreditov je bilo 70.419 v viπini 298,9 milijona evrov, limitov
na osebnih raËunih komitentov pa πe dodatnih 107.000, koriπËeni so bili
v viπini 65,3 milijona evrov.
Banka je pri pospeπevanju kreditiranja izvajala πtevilne akcije,
prilagajala ponudbo ter uvajala novosti. Uspeπno je træila Bankredit kot
vseslovenski produkt kreditiranja pri trgovcih. ©irila je tudi sodelovanje
s kreditnimi posredniki, s katerimi se je dogovarjala za posebne pogoje
pri kreditiranju kupcev, njihovih proizvodov in storitev. Banka ima
sklenjenih preko 450 posredniπkih pogodb s kreditnimi posredniki, s
katerimi je bilo doseæeno 7,7 milijona evrov kreditov njihovim kupcem.
Depozitno poslovanje (poslovanje z vlogami)
Træni deleæ depozitnega poslovanja v segmentu prebivalstva je 14,3
odstotka, træni deleæ samo dolgoroËnih depozitov je 17,9 odstotka.
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Leto velikih padcev cen na kapitalskih trgih, negativnih donosov delnic
in vzajemnih skladov je za banko pomenilo velik izziv in priloænost.
Varnost za vlagatelje, strokovno svetovanje in πiroka izbira varËevanj so
pripomogli k nadaljnji stabilni rasti vlog gospodinjstev.
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Leto 2009 je bilo zaradi gospodarskih okoliπËin in viπanja stopnje
brezposelnosti zaznamovano s precej niæjim povpraπevanjem
po kreditiranju kakor v zadnjih letih. Kljub temu je banki uspelo
zagotoviti solidno rast stanovanjskih in potroπniπkih kreditov ter
preseËi zastavljene naËrte. Banka ponuja svojim strankam razliËne
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Paleta varËevalnih produktov banke je zelo pestra. Banka nudi
kratkoroËne depozite razliËnih roËnosti, dolgoroËne depozite,
varËevalno knjiæico z odpovednim rokom razliËnih roËnosti, rentno
varËevanje, varËevanje za mlade ter stanovanjski varËevalni raËun. V
letu 2009 je banka predstavila novo obliko varËevanja z imenom ZATO!, ki omogoËa kratkoroËno varËevanje z naraπËajoËo obrestno mero.
V kratkem Ëasu je bilo sklenjenih preko 2000 varËevanj. Ob ponudbi
klasiËnih banËnih vezav sredstev banka ponuja tudi alternativne
oblike naloæb v vrednostne papirje in v vzajemne sklade ter naloæbena
æivljenjska zavarovanja, ki jih lahko stranka sklene v vsaki poslovalnici.
S tem banka izkoriπËa sinergije Skupine.
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Banka je s trænimi aktivnostmi pospeπevala dolgoroËno varËevanje.
Vseh vpoglednih vlog je bilo 682,7 milijona evrov, vezanih vlog je bilo
1.296 milijonov evrov, od tega 510 milijonov dolgoroËnih depozitov nad
letom dni ter 786 milijonov kratkoroËnih. ©tevilo kratkoroËnih depozitov
je poraslo s 13.717 na 33.490, visoko rast beleæi tudi πtevilo dolgoroËnih
depozitov, ki se je poveËalo z 12.401 na 26.978.
Træenje ostalih storitev druæb iz Skupine in pridruæenih druæb
Banka je uspeπno prodajala produkte druæb iz Skupine in pridruæenih
druæb. Tako je bilo v banËnih poslovalnicah sklenjenih blizu 900
zavarovalnih polic, od æivljenjskih do turistiËnih zavarovanj, ki jih
banka træi v sodelovanju z Zavarovalnico Maribor. V banËni mreæi je bilo
sklenjenih tudi preko 3200 vplaËil v vzajemne sklade KBM Infonda.
Banka si prizadeva v svojih poslovalnicah ponuditi strankam Ëim
veËje πtevilo produktov in storitev ostalih druæb iz Skupine, zato πiri
svojo ponudbo. Tako je priËela træiti tudi ponudbo pokojninske druæbe
Moja naloæba ter storitve lizing poslov svojih lizing podjetij. Nenehno
izobraæevanje banËnih usluæbencev o ponudbi Skupine ter sodelovanje z
ostalimi druæbami v Skupini je stalna praksa.

8.7
Uporaba sodobnih prodajnih poti
Stranke Nove KBM lahko uporabljajo razliËne sodobne prodajne poti, od
bankomatov do razliËnih vrst plaËilnih kartic, Monete, elektronskega,
telefonskega in mobilnega banËniπtva.

Nova KBM je vodilna banka na podroËju bankomatov z vgrajenimi
Ëitalci poloænic.
Banka je imela konec leta 2009 inπtaliranih 253 banËnih avtomatov.
Od teh jih je bilo 246 oziroma 97,2 odstotka nadgrajenih na standard
EMV. Med nadgrajenimi bankomati ima 51 bankomatov vgrajene Ëitalce
posebnih poloænic (modul IDM), ki omogoËajo plaËevanje posebnih
poloænic na bankomatih. Po πtevilu takπnih bankomatov je Nova KBM
vodilna banka v Sloveniji.
V letu 2009 se je poveËalo πtevilo plaËil posebne poloænice na
bankomatih glede na leto 2008 za 4,3 odstotka.
Nova KBM izdaja veË kot 10 vrst plaËilnih kartic.
V mesecu decembru 2009 je banka priËela izdajati dva nova kartiËna
produkta domaËe kartiËne sheme, klasiËno Karanto ter posojilno
Karanto. Karanta je kartica z odloæenim plaËilom, namenjena vsem, ki
æelijo v Sloveniji poslovati sodobno in neobremenjeno glede na trenutno
stanje na raËunu. Banka je z izdajo novih kartiËnih produktov zaokroæila
celoten spekter plaËilnih kartic, to so: Activa, Karanta klasiËna, Karanta
posojilna, Activa/MasterCard klasiËna, Activa/MasterCard zlata, Activa/
MasterCard poslovna, Activa/Visa klasiËna, Activa/Visa zlata, Activa/Visa
poslovna, Activa/Visa Electron poslovna ter Activa/Maestro.
©tevilo izdanih plaËilnih kartic
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Moneta je vodilna træna znamka mobilnega plaËevanja v Sloveniji.
Od leta 2003 Moneto skupaj gradita Mobitel, vodilni slovenski mobilni
operater, in Nova KBM. Z Moneto so poimenovani:
•
•
•
•

celovit, odprt sistem plaËevanja z mobilniki: sistem Moneta,
plaËilni instrument Moneta,
storitev plaËevanja za uporabnike,
storitve sprejemanja plaËil za prodajna mesta.

V sistem Moneta, katerega temeljna dejavnost je zagotavljanje plaËilnih
storitev na tehnologiji mobilnih komunikacij, so povezani mobilni
operaterji, banke, trgovci in druge institucije. Za komitente Nove KBM je
Moneta enostavna in praktiËna storitev, ki omogoËa varno plaËevanje z
mobilnim telefonom na razliËnih vrstah plaËilnih mest, tako fiziËnih kot
internetnih, skupaj jih je v Sloveniji 7.500. Obseg poslovanja v sistemu
Moneta stalno raste, v letu 2008 je bil 7,6 milijona evrov, v letu 2009 pa
8,3 milijona evrov.
S svojo vodilno vlogo med finanËnimi institucijami na podroËju
mobilnega plaËevanja Nova KBM izkazuje svojo inovativnost pri razvoju
sodobnih storitev in iskanju novih poslovnih priloænosti.
V letu 2009 je banka dopolnila Bank@Net z novimi moænostmi uporabe.
Svoje poslovanje preko Bank@Neta je razπirila na podroËje vrednostnih
papirjev. VeË o tem je zapisano v poglavju Mednarodno poslovanje.
V Bank@Net je vkljuËila tudi spremembe na podlagi priporoËil Banke
Slovenije o naËinu obraËuna obresti in zahtev iz zunanjega okolja na
podroËju opravljanja plaËilnega prometa ter moænost sklepanja novega
varËevalnega produkta ZA-TO!. Prav tako je od zaËetka decembra 2009
omogoËila tudi naroËilo Monete preko Bank@Neta.
©tevilo uporabnikov Bank@Neta se je v letu 2009 poveËalo za 10,8
odstotka na 44.144.

Kljub poveËanemu πtevilu uporabnikov se je znesek opravljenih plaËil
zmanjπal, in sicer je bilo glede na leto 2008 doseæenega 90,9 odstotka
vrednosti plaËil.
©tevilo uporabnikov Poslovnega Bank@Neta je banka v letu 2009
poveËala za 15,1 odstotka in je konec leta 2009 znaπalo 7.415. ©tevilo
transakcij Poslovnega Bank@Neta v Sloveniji se je v primerjavi z letom
2008 zmanjπalo za 7,3 odstotka, πtevilo transakcij Poslovnega Bank@
Neta v tujino pa se je v primerjavi z letom 2008 zmanjπalo za 3,1
odstotka.
Banka je v letu 2009 sodelovala pri delu skupine za e-raËune pri
Zdruæenju bank Slovenije za vzpostavitev skupnega procesnega centra
za obdelavo in posredovanje e-raËunov ter pri izdelavi tehniËnoorganizacijskih navodil in postopkov v zvezi z e-raËuni.
Banka se je s svojim znanjem in izkuπnjami vkljuËila v delo skupine
za prepreËevanje spletnih prevar pri Zdruæenju bank Slovenije, kjer se
vzpostavljajo pravila varnega ravnanja pri poslovanju preko spleta in
sodelovanja bank pri poskusih spletnih zlorab.
Preko TeleBanke je banka v letu 2009 opravila 10,0 odstotka veË
transakcij hitrega prenosa denarja Western Union kot v istem obdobju
lani.
Telefonsko poslovanje v banki predstavlja predvsem podajanje
raznih informacij o stanju na raËunih, raznih sploπnih informacij
(o menjalniπkem teËaju, obrestnih merah, banËnih produktih itd.).
Izvajanje transakcij predstavlja manjπi del opravil TeleBanke. Med
drugim je najpomembnejπe delovanje TeleBanke kot toËke Western
Union Money Transfer Customer Support Centre.
V letu 2009 je banka razvila novo sodobno prodajno pot mBank@Net.
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©tevilo transakcij se je v primerjavi z enakim lanskoletnim obdobjem
poveËalo za 6,1 odstotka in je konec leta 2009 znaπalo 4.201.387.
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Konec leta 2009 je banka imela 398.172 izdanih plaËilnih kartic, kar v
primerjavi z letom 2008 predstavlja 1,0-odstotni porast. Banka je imela
v letu 2009 12,1-odstotni træni deleæ vseh kartic v Sloveniji.
V letu 2009 se je poveËalo πtevilo transakcij s plaËilnimi karticami.
Konec leta 2009 je bilo s plaËilnimi karticami opravljenih 12.107.718
transakcij, kar je v primerjavi z letom 2008 predstavljalo 6,3-odstotni
porast.
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mBank@Net je mobilna banka Nove KBM, ki uporabnikom omogoËa
spremljanje poslovanja z banko preko mobilnika kjerkoli in kadarkoli.
mBank@Net uporabnikom omogoËa vpogled v stanje in promet na
lastnem in pooblaπËenih osebnih raËunih, osnovne informacije o
plaËilnih karticah uporabnika, pregled porabe s karticami z odloæenim
plaËilom ter osnovne informacije o Moneti in pregled porabe z Moneto.

8.8
Mednarodno poslovanje
Odnosi s finanËnimi institucijami
Banka je v zaËetku leta pozvala kontokorentne banke, pri katerih ima
odprte raËune, da posredujejo aæurne pogoje poslovanja, veljavne za
banko. Na podlagi le-teh je bila pripravljena analiza poslovanja preko
kontokorentnih bank.
V zaËetku leta je banka preπla na vzpostavljanje korespondenËnih
odnosov v skladu z novimi zahtevami SWIFT. Dvostransko izmenjavo
kljuËev za izmenjavo sporoËil FIN je zamenjala modernejπa
infrastruktura javnih kljuËev, ki omogoËa digitalno podpisovanje. S
tem pa je zagotovljena verodostojnost, avtentiËnost in neovrgljivost
izmenjanih sporoËil v omreæju SWIFTNet.
V skladu z Zakonom o prepreËevanju pranja denarja in financiranja
terorizma je banka nadaljevala z aktivnostmi letne identifikacije
korespondenËnih bank. VeË o politiki prepreËevanja pranja denarja je
zapisano v raËunovodskem poroËilu.
Kreditno poslovanje
Banka za leto 2009 ni naËrtovala znatnega poveËanja obsega poslovanja
na mednarodnih denarnih trgih, je pa v letu 2009 morala odplaËati za
preko 341.000 tisoË evrov zapadlih obveznosti po kreditih, najetih v
preteklih letih.
Nova KBM se v letu 2009 ni zadolæevala na tujem trgu. Vire je iskala na
domaËem trgu.
Kreditna aktivnost na mednarodnih denarnih in kapitalskih trgih je bila
v luËi svetovne finanËne in gospodarske krize v letu 2009 zelo raznolika.
Na zaËetku leta je bila praktiËno ohromljena, nato so se priËele
pojavljati izdaje dolæniπkih vrednostnih papirjev z dræavnim jamstvom,
πele proti koncu leta pa je zaæivel trg obveznic brez dræavnega jamstva.
Banka se na tujem trgu ni zadolæevala. Vire je iskala na domaËem trgu,
na katerem sta bistveno vlogo odigrala dræavna SID banka in Ministrstvo
za finance s ponudbami dolgoroËnih depozitov.
Z namenom krepitve slovenskega gospodarstva in blaæitve posledic
finanËne krize je SID banka æe v januarju poslovnim bankam ponudila
dolgoroËni kredit na podlagi nakupa obveznic. Nova KBM je tako
sklenila dolgoroËni kredit v viπini 21.943 tisoË evrov. Kredit je banka
namenila financiranju gospodarskih druæb, samostojnih podjetnikov in
oseb javnega prava s sedeæem v Republiki Sloveniji. Banka je v mesecu
juniju podpisala pogodbo o najemu dolgoroËnega kredita v viπini 30.500
tisoË evrov s SID banko. V septembru je banka prejela ponudbo SID
banke za financiranje malih in srednje velikih podjetij, infrastrukturnih
projektov in okoljevarstvenih naloæb iz vira Evropske investicijske banke.
S SID banko je Nova KBM v novembru 2009 sklenila tri pogodbe, in
sicer v viπini 27.000 tisoË evrov za financiranje malih in srednje velikih
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podjetij, v viπini 10.000 tisoË evrov za financiranje okoljevarstvenih
naloæb in v viπini 5.000 tisoË evrov za financiranje infrastrukturnih
projektov. Ob koncu leta 2009 pa je s SID banko sklenila πe pogodbo
o financiranju gospodarskih druæb, samostojnih podjetnikov in oseb
javnega prava s sedeæem v Republiki Sloveniji v viπini 78.000 tisoË evrov.
Ob koncu marca je Ministrstvo za finance ponudilo bankam dolgoroËni
(triletni) finanËni vir, ki ga je Nova KBM najela v viπini 325.000 tisoË
evrov. S temi sredstvi je banka pokrila veËino potreb po refinanciranju
odplaËil v letu 2009.
Dodatno je banka 29.12.2009 zakljuËila prodajo obveznic z lastnostmi
inovativnih instrumentov v skupnem nominalnem znesku 26.030 tisoË
evrov z obrestno mero 8,7 odstotka letno in brez vnaprej doloËene
ali predvidene zapadlosti. Obveznice so podrejene nematerializirane
imenske obveznice, vsaka v nominalnem znesku po 1.000,00 evrov,
izdane z namenom vkljuËitve v temeljni kapital banke v skladu s
Sklepom o izraËunu kapitala bank in hranilnic in OdloËbo Banke
Slovenije o izpolnjevanju pogojev za vkljuËitev v temeljni kapital.
Banka je, po pridobitvi soglasja Banke Slovenije 16.12.2009 izkoristila
moænost predËasnega odplaËila podrejenega dolga v viπini 50.000 tisoË
evrov, ki ga je leta 2004 organizirala Nomura International plc. Banka v
letu 2009 ni bila aktivna na podroËju dolgoroËnih medbanËnih naloæb.
Na podroËju internega poslovanja je bila opravljena revizija postopkov
pridobivanja drugih virov financiranja.
Sodelovanje z mednarodnimi bonitetnimi agencijami
Bonitetna hiπa Moody”s Investors Service je Novi KBM v mesecu
oktobru zniæala bonitetno oceno z A1/P-1/C- na A2/P-1/D+. Bonitetna
hiπa Fitch Ratings je na podlagi opravljene analize poslovanja
(predvsem kreditnega portfelja) v juniju Novi KBM zniæala individualni
rating iz C v C/D. PoslediËno so se spremenili tudi ratingi hibridnih
instrumentov iz BBB+ v BB+.
Bonitetni oceni (ratinga) Nove KBM na dan 31. 12. 2009 sta:
FitchRatings: 			
Moody”s Investors Service:

A- (dolgoroËni), F2 (kratkoroËni)
A2 (dolgoroËni), P-1 (kratkoroËni)

Zagotavljanje likvidnosti banke
Nova KBM je uspeπno zagotavljala svojo likvidnost s konzervativnim
pristopom upravljanja likvidnosti, upravljanjem valutne pozicije in
upravljanjem portfelja dolæniπkih vrednostnih papirjev.

zavarovanje terjatev in so uvrπËeni na listo primernega finanËnega
premoæenja ECB. Banka je v celoti izpolnjevala predpise o minimalnih
zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije, ki kot
obvezujoËe doloËajo doseganje koliËnika likvidnosti prvega razreda,
prav tako je banka izpolnjevala predpise Banke Slovenije o obveznih
rezervah.
Banka upravlja z likvidnostjo na operativni in strukturni ravni. Na
operativni ravni je banka svojo dnevno likvidnost uravnavala na
medbanËnem denarnem trgu z domaËimi in tujimi bankami ter s
sodelovanjem pri operacijah denarne politike Evrosistema. V letu 2009
je bilo v okviru operacij glavnega in dolgoroËnega refinanciranja ter v
okviru operacij finega uravnavanja ECB sklenjenih skupno za 487.000
tisoË evrov poslov.
Na medbanËnem denarnem trgu je v letu 2009 povpreËno dnevno stanje
kratkoroËnih naloæb v evrih znaπalo 110.516 tisoË evrov. PovpreËno
dnevno stanje najetih kratkoroËnih depozitov bank je znaπalo 6.172 tisoË
evrov. Banka se je pri uravnavanju likvidnosti posluæevala tudi repo
poslov pri poslovnih bankah.
Banka je v skladu s postavljenimi limiti svojo odprto valutno pozicijo
uravnavala z medvalutnimi konverzijami in z izvedenimi finanËnimi
instrumenti. Iz tega naslova je bilo skupno sklenjenih 558 poslov.
Portfelj dolæniπkih vrednostnih papirjev banËne knjige
Vrednostni papirji banËne knjige so namenjeni predvsem zagotavljanju
ustrezne likvidnostne rezerve ter upravljanju obrestnega tveganja.
V skladu z naËrtom doseganja ciljne strukture naloæb v vrednostne
papirje, razpoloæljive za prodajo in v posesti do zapadlosti, je banka
oblikovala portfelj vrednostnih papirjev, ki je skladen z omejitvami in
kriteriji pri doseganju ustrezne bonitete naloæb oziroma izdajateljev,
likvidnosti in kapitalske ustreznosti. Pri strukturiranju portfelja glede
na obrestno mero in zapadlost so upoπtevana naËela upravljanja
z obrestnim in likvidnostnim tveganjem. Skupno stanje dolæniπkih
vrednostnih papirjev banËne knjige je bilo na dan 31. 12. 2009 827.537
tisoË evrov, kar je za 17,4 odstotka veË glede na stanje na dan 31.
12. 2008. NajveËji deleæ v portfelju banËne knjige zajemajo dræavni
vrednostni papirji in vrednostni papirji z dræavnim jamstvom − 58,8
odstotka, 38,3 odstotka je vrednostnih papirjev prvovrstnih bank in 2,9
odstotka vrednostnih papirjev drugih izdajateljev.
Sestava banËne knjige dolæniπkih vrednostnih papirjev v raËunovodskih
izkazih v tisoË evrov

Upravljanje likvidnosti
Banka je kljub zaostrenim pogojem na globalnem finanËnem trgu v letu
2009 uravnavala svojo likvidnost tako, da je zagotavljala poravnavanje
vseh zapadlih obveznosti. S konzervativnim pristopom je banka
oblikovala ustrezno sekundarno likvidnostno rezervo, veËinoma v obliki
dræavnih vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo kriterije Evrosistema za
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FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo
FinanËna sredstva, pripoznana po poπteni vrednosti
FinanËna sredstva do zapadlosti
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Stopnja zahtevane izobrazbe

Izobraæevanju in usposabljanju zaposlenih je banka v letu 2009
namenila 508 tisoË evrov. NajveË porabljenih sredstev, 90 odstotkov, je
bilo namenjenih izobraæevanjem z namenom zagotavljanja strokovnosti
in razvojnih aktivnosti na vseh podroËjih poslovanja v najviπji moæni meri
ter izgradnji oziroma poglabljanju komercialne funkcije na komercialnih
podroËjih. 10 odstotkov sredstev je bilo namenjenih izobraæevanju
delavcev za pridobitev formalne izobrazbe. PovpreËna letna investicija
v izobraæevanje je bila 340 evrov na zaposlenega. V povpreËju se je
delavec banke v letu 2009 izobraæeval 16 ur oziroma je bilo vsak dan na
izobraæevanju v povpreËju 12 delavcev.
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Notranji razvoj banke
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Sistem vodenja kakovosti
Dec-09

Nov-09

Okt-09

Sep-09

1.420

Izobrazbena struktura v banki se je v letu 2009 dvignila, saj se zniæuje
πtevilo manj zahtevnih delovnih mest, za zasedbo katerih se zahteva
zgolj srednja πola ali manj, poveËuje pa se deleæ delovnih mest, za
katere se zahteva viπja stopnja izobrazbe.

Borzni posredniki v okviru limitov trgujejo tudi v imenu in za raËun
banke.
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1.498

1.490

719

Tudi v letu 2009 je banka nadaljevala s financiranjem πtudija ob delu,
saj dosedanje izkuπnje kaæejo, da se z dodelitvijo πtudijskih ugodnosti
zagotavlja kakovosten interni vir kadrov. Za utrditev sodelovanja med
gospodarsko in πolsko dejavnostjo je banka skrbela tudi z izvajanjem
obveznih praks dijakov in πtudentov.

1.513

Avg-09

V letu 2009 se je upadanje prometa z vrednostnimi papirji umirilo.
Vlagatelji so zaradi negotovosti na kapitalskih trgih postali pasivni
vlagatelji, ki v danih razmerah spremljajo dogajanje in Ëakajo na prve
znake okrevanja gospodarstev. Banka pa kljub temu aktivno pridobiva
nove stranke, borzni posredniki sodelujejo pri izobraæevanju sodelavcev,
ki poslujejo z obËani tako, da se je kljub za vlagatelje neugodnim
razmeram vrednost poslov za stranke na tujih trgih poveËala za 7
odstotkov.

1.510

Jul-09

Sredi leta 2009 je bila strankam ponujena moænost vpogleda v stanja in
promet z vrednostnimi papirji preko Bank@Neta ter moænost poravnave
vseh obveznosti iz naslova poslovanja s finanËnimi instrumenti preko
direktnih bremenitev. V prvi fazi je ta storitev namenjena komitentom, ki
imajo odprt transakcijski raËun pri Novi KBM.

1.520

Jun-09

Od 8. junija 2009 posluje Sektor investicijskega banËniπtva na novi
lokaciji, poslovna stavba Centrala, 1. nadstropje, sprejem strank pa
poteka v likvidaturi Centrale. Novi prostori so primernejπi za poslovanje
sektorja, stranke pa so pri tem pridobile najveË, saj jim sedaj lahko
banka ponudi celotno paleto banËnih storitev na enem mestu.

V preteklem letu je bilo v banki povpreËno πtevilo zaposlenih delavcev
1.497, kar je 8 delavcev manj kot v letu 2008. Gibanje πtevila zaposlenih
v letu 2009 je prikazano v spodnjem grafikonu.

Maj-09

Borzno posredniπtvo

700

Banka je v letu 2009 na podroËju kadrovanja, skladno s sprejetim
kadrovskim naËrtom, sledila restriktivni kadrovski politiki, s ciljem
racionalizacije in optimizacije πtevila zaposlenih ter poslediËno
zmanjπanja stroπkov dela. Rezultat izvajanja sprejete politike je 1.456
zaposlenih na dan 31. 12. 2009, kar je 49 manj zaposlenih kot konec
leta 2008. V preteklem letu je prenehalo delovno razmerje 87 delavcem,
preteæno zaradi upokojitev ter prenehanj delovnega razmerja iz
poslovnega razloga. Zaradi obvladovanja delovnega procesa in sprejete
poslovne politike se je v banki zaposlilo 38 novih delavcev. ©tevilo novo
zaposlenih je prvenstveno posledica nujnosti zagotavljanja nemotenega
poteka delovnega procesa, zahtev regulatorja, πiritve poslovne
mreæe ter hkrati cilja izboljπanja izobrazbene in starostne strukture
zaposlenih.

Apr-09

Zaostreni pogoji na finanËnih trgih so se odrazili pri trgovanju z
izvedenimi finanËnimi instrumenti. V letu 2009 je banka razπirila
ponudbo z vrsto novih izvedenih finanËnih produktov.

600

Mar-09

Portfelj dolæniπkih vrednostnih papirjev za trgovanje zajema tiste
vrednostne papirje, ki jih banka kupuje z namenom zasluæka med
nakupno in prodajno ceno. Knjigovodsko stanje dolæniπkih vrednostnih
papirjev, namenjenih trgovanju, je bilo na dan 31. 12. 2009 9.747 tisoË
evrov.

V Novi KBM je bilo konec leta 2009 1.456 zaposlenih oziroma za 49
zaposlenih manj kot konec leta 2008.

Feb-09

Na podroËju tujega efektivnega denarja je banka v letu 2009 izvrπila
2.228 poslov kupoprodaj tuje efektive in glede na leto 2008 poviπala
promet za 5,4 odstotka. Banka je razπirila ponudbo tuje efektive v
valutah konvertibilna marka, srbski dinar, bolgarski lev, ruski rubelj in
makedonski denar.

800

Jan-09

Banka je v letu 2009 poveËala obseg valutnega trgovanja. Sklenjenih je
bilo 1.315 poslov medvalutnih konverzij. Trgovanje na medvalutnih trgih
je veËinoma potekalo v najpomembnejπih valutah, kot so evro, ameriπki
dolar, angleπki funt in πvicarski frank.

8.9
Upravljanje Ëloveπkih virov

Dec-08

Posli trgovanja

Nova KBM stalno nadgrajuje in razvija sistem vodenja kakovosti
poslovanja, kar izkazuje tudi s certifikatom kakovosti ISO 9001:2008.
Nova KBM ima æe trinajst let certifikat ISO 9001 za poslovanje s
prebivalstvom.
Banka je s ciljem veËanja kakovosti storitve do svojih komitentov
izvajala aktivnosti, ki so njeno celotno delovanje do komitenta dvignile
na viπjo raven. Proces stalnih izboljπav je izvajala v razliËnih segmentih.
Banka je æe v prvem Ëetrtletju 2009 na podlagi izvedene zunanje presoje
kakovosti s strani Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje
SIQ pripravila naËrt ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile
ugotovljene ob presoji.
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Na podlagi novo sprejetega standarda ISO 9001:2008 je banka v letu
2009 prouËila vse novosti, ki jih prinaπa nova verzija standarda, in te
spremembe uvedla v Poslovnik kakovosti.

• prenova in posodobitev komunikacijskega omreæja,
• priËetek vpeljave IP (internetni protokol) tehnologije v bankomatsko
omreæje.

Banka je s ciljem veËanja zavedanja kakovosti in laæje spremljave
nekaterih tem o kakovosti vzpostavila meseËni sistem obveπËanja
poslovne mreæe in nekaterih sluæb spremljave z novicami in obvestili na
temo kakovosti.

Banka je v februarju in marcu 2009 izvedla naËrtovano posodobitev
centralnih streænikov Unix z nabavo dveh najsodobnejπih streænikov IBM
Power 595.

V drugem Ëetrtletju 2009 je banka izvedla vse aktivnosti interne presoje.
Analizirala je vse predloge, ki so bili posredovani v interno presojo, in na
podlagi ocen posameznih predlogov nekatere vkljuËila v svoje naloge.
Izvedla je tudi interno izobraæevanje na temo novo izdanega standarda
ISO 9001:2008.
Konec septembra 2009 je bila s strani zunanjih presojevalcev (SIQ)
izvedena zunanja presoja. Banka je nato prejela poroËilo Slovenskega
instituta za kakovost in meroslovje SIQ, v katerem je pohvaljen napredek
in delo banke, πe zlasti visok odstotek realizacije preteklih ukrepov.
Neskladnosti niso bile ugotovljene, tako da je banka uspeπno prevzela
certifikat ISO 9001:2008.
Kakovost storitev in zadovoljstvo komitentov sta dva od pomembnih
ciljev banke, zato banka nenehno iπËe priloænosti in moænosti za
oblikovanje atraktivnih storitev.
Informacijski in tehnoloπki razvoj
Nova KBM sama razvija tehnoloπko podporo za poslovne procese v
banki in nato skupaj z lastnimi moËmi in zunanjimi izvajalci dograjuje
raËunalniπko podprt informacijski sistem. V letu 2009 je svoje razvojne
aktivnosti usmerila v projekte, navedene v nadaljevanju.
Lasten tehnoloπki razvoj omogoËa stalno izboljπanje raËunalniπko
podprtih informacijskih sistemov banke.
1 Analiziranje ter raziskave o delovanju informacijskih podsistemov v
produkcijskem okolju in dodatna vlaganja so omogoËili veËjo varnost,
zanesljivost, integralnost ter propustnost posameznih podsistemov
Raziskave delovanja raËunalniπke infrastrukture in vlaganja v
njeno posodobitev so osnova za izboljπanje raËunalniπko podprtega
informacijskega sistema banke.
Nova KBM je na podlagi analize produkcijskega delovanja raËunalniπko
podprtih podsistemov, na osnovi stopnje rasti iz rednega poslovanja
in ocene rasti za napovedane spremembe poslovanja ter raziskave
razvojnih moænosti raËunalniπke infrastrukture v svetu s ciljem
zagotavljanja stabilne, uËinkovite in varne sistemske informacijske
infrastrukture izvedla nekatere posodobitve, nadgradnje in izgradnje
novih kapacitet svoje raËunalniπke opreme:
• posodobitev centralnih streænikov Unix,
• posodobitev streænikov Intel in nadaljnja virtualizacija teh sistemov,
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V letu 2009 je nabavila in vgradila naËrtovano komunikacijsko opremo
za posodobitev lokalnega omreæja za potrebe πiritve IP (internetni
protokol) telefonije.

V letu 2009 je banka optimizirala delovanje centralne aplikacije za
plaËilne sisteme in jo prilagodila na procesiranje poveËane koliËine
nalogov, ki jih bo povzroËila predhodno navedena migracija direktnih
odobritev, posebnih poloænic in trajnih nalogov v shemo SEPA za
kreditna plaËila.
3 Elektronska banka − Bank@Net 3G
Banka strateπko razvija elektronsko banËniπtvo 3. generacije
Z namenom, da poveËa πtevilo, deleæ in raznovrstnost elektronskih
transakcij komitentov, je banka:

Junija 2009 je banka posodobila verzijo operacijskega sistema in
sistema za upravljanje podatkovne baze na centralnem streæniku in
izvedla nabavo strojne in programske opreme za streænike Intel. S
tem je banka priËela z aktivnostmi posodobitve streænikov Intel in
nadaljnje virtualizacije teh sistemov. Pomembno je poveËala sposobnost
brezprekinitvenega (on-line) upravljanja operacijskega sistema in
podatkovnih baz.

• razvila novo razliËico m-banke za prebivalstvo, namenjeno uporabi
preko mobilnih telefonov: Bank@Net za mobilnike,
• prenovila obstojeËo spletno e-banko za prebivalstvo. Preko Bank@
Neta je strankam omogoËila πe druge vpoglede in transakcije ter
posodobila organizacijo in grafiËno podobo spletnega uporabniπkega
vmesnika.

2 PlaËilno obmoËje SEPA

VeË o razπiritvi funkcionalnosti elektronskega banËniπtva Bank@Net je
zapisano v poglavju Uporaba sodobnih prodajnih poti.

VkljuËevanje banke v evropsko plaËilno obmoËje je vse πirπe. V letu
2009 se je banka vkljuËila v SIMP in SEPA IKP oz. TARGET2.

4 Avtomatizirano poroËanje v Skupini Nove KBM

V okviru SEPA (Single Euro Payments Area) se oblikuje koncept
enotnega obmoËja plaËil v evrih. Cilj tega koncepta je integriran,
konkurenËen in uËinkovit trg plaËilnih storitev, na katerem ni
razlikovanja med plaËili v evrih ne glede na to, ali so ta plaËila domaËa
ali Ëezmejna. Pri tem je poudarek na oblikovanju plaËilnih shem SEPA
za elektronske kreditne prenose, direktne obremenitve, gotovino in
kartiËne produkte. Projekt vzpostavitve SEPA, ki poteka pod okriljem
Evropskega plaËilnega sveta, predvideva uresniËitev vzpostavitve v veË
sklopih, od katerih so bili prvi izvedeni v letu 2008.
Banka je v prvem Ëetrtletju 2009 uspeπno izvedla migracijo domaËih
kreditnih plaËil na novo vzpostavljeno plaËilno infrastrukturo SIMP (SEPA
Infrastruktura za Mala PlaËila). V drugem Ëetrtletju 2009 je banka izvajala
pripravljalne aktivnosti analize uvedbe SEPA direktnih bremenitev.
Zaradi ukinitve plaËilnega sistema Æiro kliring je v tretjem Ëetrtletju
2009 v celoti preusmerila procesiranje domaËih plaËilnih nalogov
manjπih vrednosti v plaËilni sistem SEPA IKP (Interna Kreditna PlaËila)
oziroma TARGET2. Prav tako je intenzivno pripravljala procesne in
aplikativne prilagoditve zahtevam Direktive Evropske unije o plaËilnih
storitvah na notranjem trgu in novo sprejetega Zakona o plaËilnih
storitvah in sistemih.
Banka je v okviru Zdruæenja bank Slovenije skozi vse leto aktivno
sodelovala pri oblikovanju in sprejetju poslovnih modelov postopnega
prehoda direktnih odobritev, posebnih poloænic in trajnih nalogov v
shemo SEPA za kreditna plaËila.
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V letu 2009 so bile zakljuËene aktivnosti za avtomatizacijo izdelave
konsolidiranih raËunovodskih izkazov Skupine.
Glavni cilj projekta avtomatizacija poroËanja Skupine je zagotoviti
uporabnikom hitre in natanËne informacije o poslovnem in finanËnem
poloæaju Skupine. Aplikativna podpora spremljanja poslovanja Skupine
in procesa konsolidacije omogoËa nemoteno pripravo vseh podatkov in
informacij, ki so pomembni za nadzor na konsolidirani podlagi.
V letu 2009 so bile zakljuËene aktivnosti za avtomatizacijo konsolidiranih
raËunovodskih izkazov Skupine. Banka je uspeπno izvedla testiranje
priprave konsolidiranih poroËil na ravni Skupine za slovenska odvisna
podjetja; za odvisna podjetja v tujini pa se bo testiranje izvedlo v letu
2010.
5 Upravljanje odnosov s komitenti − CRM
Banka je v letu 2009 razvila Marketinπki akcijski sistem in nadgradila
obstojeËe raËunalniπke aplikacije z integriranimi podatki o stranki in
njenih storitvah.
S ciljem obravnave komitenta na enem mestu in pribliæevanja banke
komitentu je banka na podlagi zahtev komercialnega podroËja
nadgrajevala podporo na naËin, ki prispeva k uresniËevanju tega cilja.
V skladu z naËrtom strateπkega projekta Upravljanje odnosov s
strankami (CRM) je banka naËrtovala nadgradnjo obstojeËih aplikacij,
ki zagotavljajo integrirane podatke o stranki in njenih storitvah, ter
izgradnjo nove podpore in orodij za upravljanje prodajnih akcij in

proaktivno træenje.
Aktivnosti na podroËju projekta teËejo v treh segmentih:
• nadgradnja slike komitenta za fiziËne osebe,
• izgradnja podpore za vodenje marketinπkih akcij (MAS),
• izgradnja podpore za vodenje kontaktov.
Banka je tako v drugem Ëetrtletju 2009 uvedla Marketinπki akcijski
sistem (MAS), ki se je pospeπeno izkoriπËal za izvedbo akcij
pospeπevanja prodaje posameznih storitev.
V tretjem Ëetrtletju 2009 je nadgradila Sliko komitenta za prebivalstvo,
ki zagotavlja sistematiËen in celovit pregled podatkov o komitentu in
njegovih storitvah na enem mestu.
V zadnjem Ëetrtletju 2009 je podporo vodenja kontaktov uskladila in
pripravila specifikacije ter priËela njen razvojni del. Hkrati je aktivnosti
usmerjala k uËinkoviti uporabi nove podpore. V ta namen je bila
dopolnjena Slika komitenta za fiziËne osebe z novimi sklopi podatkov.
6 Dokumentiranje poslovnih procesov
Banka je v preteklih letih vzpostavila sistem dokumentiranja
poslovnih procesov na naËin, ki daje podlago za izvajanje in kontrolo
poslovnih procesov.
S ciljem laæjega dinamiËnega upravljanja procesov si je banka za leti
2009 in 2010 zastavila aktivnosti izboljπanja dokumentiranja procesov,
in to z vzpostavitvijo metodologije ter izrisom poslovnih procesov. S tem
bo laæje odpravljala pomanjkljivosti in boljπe izvajala prenovo procesov.
Do konca maja 2009 je izvedla 1. fazo projekta, ki je vkljuËevala analizo
projekta v smislu doloËitve natanËnih ciljev, pripravo podlage za izbor
orodja in opredelitev nadaljnjih aktivnosti v projektu.
Rezultati prve faze projekta so bili:
• seznam procesov z opredeljenimi vhodi in izhodi ter lastniki
procesov,
• metodologija za modeliranje poslovnih procesov, prilagojena
potrebam banke,
• smernice za izbor orodja za modeliranje poslovnih procesov,
• protokol popisa procesov (operativna navodila).
V juliju 2009 je banka priËela z drugo fazo projekta, to je s popisom
in izrisom procesov ter potrjevanjem teh procesov s strani lastnikov.
Skupaj z zunanjim izvajalcem je do konca leta popisala in izrisala 25 od
skupno 29 procesov.
Banka je tudi izbrala orodje za modeliranje procesov ter priËela z
uvozom potrjenih procesov v novonabavljeno orodje.
7 Implementacija politik informacijske varnosti
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Banka je v letu 2009 razvila aplikativno podporo za upravljanje s
spremembami informacijskega sistema banke.
Banka je pripravila vse podroËne pravilnike in druge potrebne izvedbene
dokumente (navodila za delo, navodila za delo z aplikacijami, predloge
dokumentov). V mesecu aprilu 2009 je preπla v pilotsko produkcijo,
potem ko je konec junija lansirala celotno podporo upravljanja
sprememb v redno produkcijo. S tem je omogoËila uporabnikom
posredovanje zahtev v zvezi s spremembami tehnoloπko-informacijske
podpore na enem mestu in na enovit naËin. Hkrati pa je vzpostavila
preglednejπi sistem za upravljanje razvojnega procesa.
V banki poteka projekt Upravljanja neprekinjenega poslovanja,
katerega osnovni namen je izdelava naËrtov za neprekinjeno poslovanje
posameznih organizacijskih delov banke. Znotraj tega projekta je
bila zakljuËena aplikacija, ki upravlja vse vire in sredstva v banki.
ZakljuËen je bil obseæen popis opravil in pripadajoËih procesov,
storitev in sredstev. V registre omenjene aplikacije je bila prenesena
veËina seznamov sredstev in njihovih medsebojnih relacij. Pri razvoju
informacijske podpore za generiranje naËrtov je bilo precej poudarka
danega usklajenosti s popisom procesov in integraciji z informacijsko
podporo za upravljanje sprememb.
V mesecu septembru 2009 je banka skupaj s Poslovnikom kakovosti
in pravilnikom za interno presojo sistema kakovosti izdala Pravilnik
upravljanja sprememb, Pravilnik upravljanja sprememb v tehnoloπkoinformacijski podpori in Pravilnik razvoja nove poslovne storitve, ki so
podlaga razvojnemu procesu banke.
V zadnjem Ëetrtletju 2009 so bili generirani, preverjeni, natisnjeni in v
vse poslovalnice ter veËino ostalih organizacijskih enot razposlani naËrti
neprekinjenega poslovanja.
Investicije v osnovna sredstva
Knjigovodska vrednost osnovnih sredstev (opredmetena in
neopredmetena sredstva) je konec leta 2009 znaπala 81.256 tisoË evrov
oziroma 1,7 odstotka celotne aktive. Od tega je stanje opredmetenih
sredstev znaπalo 55.701 tisoË evrov, stanje neopredmetenih sredstev
pa 25.555 tisoË evrov. VeË o knjigovodskem stanju osnovnih sredstev je
razvidno iz raËunovodskega poroËila.
Vrednost vlaganj v osnovna sredstva banke je v letu 2009 dosegla
viπino okrog 20.047 tisoË evrov oziroma 92,7 odstotka naËrtovanih
sredstev.
Podrobnejπa razËlenitev vlaganj v investicije je opisana v nadaljevanju.
Zneski investicij v tem poglavju se nanaπajo na razliËne postavke v
raËunovodskih izkazih banke, v skladu z mednarodnimi standardi
raËunovodskega poroËanja.
V letu 2009 je bilo v obnovo objektov Nove KBM vloæenih 10.637 tisoË evrov
oziroma za 2,5 odstotka veË, kot so bila naËrtovana sredstva. To poveËanje
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je predvsem posledica vlaganj v objekt Maistrov dvor, za katerega je banka
v prvi polovici leta 2009 plaËala del kupnine v viπini 9.600 tisoË evrov. Banka
je v letu 2009 zakljuËila ureditev prostorov za novo Podruænico Kranj,
preuredila VI. nadstropje poslovne stavbe City Maribor, zakljuËila ureditev
novih prostorov za Poslovalnico KidriËevo in razπiritev Podruænice Koper.
ZakljuËena je tudi ureditev novih prostorov Poslovalnice Æiri.
Banka je zaËela preurejati poslovalnice: Centrala Nova Gorica,
Poslovalnica Ruπe in Poslovalnica Tezno. V izdelavi je projektna
dokumentacija za novo poslovalnico v Ljubljani.
Vlaganja v mehanografsko in ostalo opremo je banka realizirala v
viπini 939 tisoË evrov. NajveËji del vloæenih sredstev v viπini 282 tisoË
evrov je banka porabila za nakup nove telefonske centrale, s katero se
bo v celotni banki preπlo na IP telefonijo, in 127 tisoË evrov za nakup
πtevno-sortirnega stroja za bankovce za potrebe centralnega trezorja,
ki zagotavlja izpolnjevanje pogojev za delovanje depotne banke. Ostala
mehanografska oprema je bila nabavljena v skladu z naËrtom in
dejanskimi potrebami enot.
Banka je v letu 2009 za raËunalniπko opremo porabila 8.471 tisoË evrov.
Od tega je bilo 4.495 tisoË evrov sredstev porabljenih za nadgradnje
na podroËju raËunalniπkih aplikacij. Ta sredstva skupaj s programsko
opremo in licencami predstavljajo nekaj manj kot 63 odstotkov vseh
investicij v raËunalniπko opremo za to podroËje.
Pri sistemski raËunalniπki opremi je banka najveË sredstev porabila
za nakup novih Unixovih streænikov v viπini 2.422 tisoË evrov. Pri tem
je banka pridobila streænike, katerih kapacitete naj bi zadoπËale za
obdobje naslednjih πtirih let, in to brez dodatnih stroπkov vzdræevanja.
Za programsko opremo in licence (vkljuËeno vzdræevanje) je banka v
letu 2009 namenila 744 tisoË evrov sredstev oziroma 37,9 odstotka veË,
kot so bila naËrtovana sredstva.
Na podroËju ostale raËunalniπke opreme je porabila 535 tisoË evrov
oziroma 47,3 odstotka naËrtovanih sredstev. Med ostalo raËunalniπko
opremo je banka najveË sredstev porabila za nadgradnjo mreæe POS
terminalov, in sicer 283 tisoË evrov, kar je 94,2 odstotka naËrtovanih
sredstev.
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NA»RTI ZA LETO 2010
Skupina in banka sta v letu 2009 pripravili rebalans naËrta za leto
2009 in poslovni naËrt za leto 2010.

za 40.630 tisoË evrov na 2.019.431 tisoË evrov, dolgovi do nefinanËnih
druæb pa se bodo poveËali za 26.504 tisoË evrov na 345.246 tisoË evrov.
Na osnovi zbranih sredstev se bodo krediti nefinanËnim druæbam
poveËali za 267.314 tisoË evrov na 2.070.277 tisoË evrov, krediti
gospodinjstvom pa za 40.375 tisoË evrov.

Skupina in banka sta v letu 2009 pripravili rebalans naËrta za leto
2009 predvsem zaradi oteæene gospodarske situacije, ki je vplivala
na poslovanje banke in druæb v Skupini. Po izraËunih statistiËnega
urada je bil namreË slovenski bruto domaËi proizvod (BDP) v drugem
Ëetrtletju 2009 v primerjavi z drugim Ëetrtletjem 2008 realno niæji za 9,3
odstotka. Urad za makroekonomske analize in razvoj je namreË v letu
2009 napovedoval 4-odstotni padec slovenskega BDP. Prav tako je bila v
izhodiπËnem naËrtu poslovanja za leto 2009 upoπtevana decembra 2008
veljavna kljuËna obrestna mera ECB v viπini 2,25 odstotka in takratne
napovedi, da bo v letu 2009 minimalno padala ali celo stagnirala.
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BilanËni vsoti Skupine in banke sta s potrjenim rebalansom ostali
podobni naËrtovani (5,8 milijarde evrov v Skupini in 4,8 milijarde evrov v
banki), zaradi poviπanja rezervacij in oslabitev pa se je zniæal predvideni
Ëisti dobiËek.

Delovanje banke presega zakonsko in ekonomsko odgovornost. Banka
na πtevilnih podroËjih svojega delovanja presega zakonske zahteve,
tako da preko politik, kodeksov, standardov in certifikatov dejavno
nadgrajuje kakovost svojega poslovanja. Uspeπno in stabilno poslovanje,
tudi v neugodnih finanËnih razmerah, pa je omogoËilo uresniËevanje
πirπe druæbene odgovornosti preko πtevilnih projektov, ki so navedeni v
nadaljevanju.

Gospodarstvo se je v letu 2009 sooËalo s padcem investicijske
dejavnosti, slabπim poslovanjem, upadanjem potroπnje prebivalstva in
poveËanjem brezposelnosti. Zato tako Skupina kot banka, upoπtevajoË
razmere v gospodarskem in finanËnem sektorju, v letu 2010 pri
uresniËevanju poslovnih ciljev dajeta prednost stabilnosti pred rastjo
poslovanja.
Planiranje poslovne politike in finanËnega naËrta Skupine in banke
za leto 2010 je potekalo na podlagi izhodiπË, ki temeljijo na jesenski
napovedi Urada za makroekonomske analize (Umar), Evrostata in
ECB. Glavni poudarek pri planiranju je bil dan napovedim Umarja, ker
izhodiπËa usmerjajo tudi ukrepe ekonomske politike.
Skupina naËrtuje v letu 2010 dobiËek iz rednega poslovanja v viπini
41.656 tisoË evrov, banka pa v viπini 21.022 tisoË evrov. Banka naËrtuje,
da bodo neto rezervacije in oslabitve znaπale 40.000 tisoË evrov, kar
pomeni, da bodo odhodki za oblikovanje oslabitev in dolgoroËnih
rezervacij za ta znesek viπji od prihodkov iz ukinjenih oslabitev in
rezervacij. NaËrtovano zviπanje odhodkov je predvideno predvsem
zaradi ocenjenega slabπanja kreditnega portfelja kot posledice finanËne
krize in recesije v realnem gospodarstvu.

DRUÆBENA
ODGOVORNOST
Banka vzpodbuja in uresniËuje odgovornost do zaposlenih, delniËarjev,
poslovnih partnerjev in drugih interesnih skupin oziroma do svojega
druæbenega, gospodarskega in naravnega okolja.

Druæbena odgovornost ni pomembna vrednota le v Novi KBM, temveË v
vseh druæbah v Skupini Nove KBM. V letu 2009 so druæbe ob aktivni vlogi
Nove KBM nadgradile sodelovanje na podroËju druæbene odgovornosti.
Druæbe so izdelale politike tveganja upravljanja ugleda, dejavnosti pa
usklajujejo na rednih sestankih in z vsakodnevno komunikacijo.
Odnosi in komuniciranje z javnostmi
Komuniciranje z javnostmi temelji na poslovni strategiji, politiki
tveganja ugleda ter je usmerjeno z letnim naËrtom. Banka z ustreznim
komuniciranjem vzpostavlja in nadgrajuje odnose s svojimi interesnimi
skupinami, prispeva k uresniËevanju poslovnih ciljev in krepi svoj ugled,
kar pomeni dodano vrednost za vse, ki z banko sodelujejo. Pri tem
upoπteva naËela dolgoroËnega strateπkega komuniciranja in upravljanja
ugleda ter tudi nujnost odliËne pravoËasne izvedbe komunikacijskih
dejavnosti.
Zaposleni

NaËrtovana bilanËna vsota Skupine Nove KBM za leto 2010 znaπa
5.953.665 tisoË evrov oziroma za 3 odstotke veË kot bilanËna vsota konec
leta 2009.

Za uresniËevanje strateπkih usmeritev na podroËju ravnanja z
zaposlenimi skrbita predvsem Sektor za razvoj organizacije in kadrov in
Sektor marketinga in korporativnega komuniciranja.

V letu 2010 se bo bilanËna vsota banke poveËala za 97.207 tisoË evrov na
4.886.584 tisoË evrov. Dolgovi do gospodinjstev se bodo skupaj poveËali

Ob πtevilnih dejavnostih za zaposlene, predstavljenih v nadaljevanju,
je banka v letu 2009 posodobila in prenovila etiËni kodeks ter priËela
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s prenovo politike notranjega komuniciranja. S pomenom etiËnega
poslovanja in dokumentom so bili seznanjeni vsi zaposleni, kodeks pa je
dostopen tudi na intranetni strani banke.
Odgovornost banke do svojih zaposlenih ter njihovo zadovoljstvo se
kaæeta tudi v dejstvu, da ni bilo v banki vloæenega nobenega internega
postopka oz. toæbe proti banki kot delodajalcu.
S pravoËasnim in jasnim posredovanjem informacij je banka vplivala
na boljπe razumevanje okoliπËin, v katerih deluje. Tako je prispevala k
uËinkovitejπim delovnim procesom, krepila motivacijo, pripadnost in
zadovoljstvo zaposlenih.
Ob ustaljenih poslovnih in motivacijskih vsebinah je banka v letu
2009 intenzivneje komunicirala o strategiji banke in Skupine za
obdobje 2009−2013 ter o programu racionalizacije in s tem povezanim
zmanjπevanem πtevila zaposlenih.
Med kljuËnimi in ustaljenimi orodji, ki jih banka uporablja v komunikaciji
z zaposlenimi, so elektronske okroænice, interni Ëasopis MedNami,
osebno komuniciranje ter intranet. Banka je v letu 2009 posebej
intenzivno vzpodbujala uporabo intraneta, preko katerega zaposleni
dostopajo do vseh kljuËnih aktov in dokumentov, ki jih potrebujejo za
dobro opravljanje svojega dela.
Banka πtevilne dejavnosti izvaja v sodelovanju s sindikatom (boæiËno
obdarovanje za otroke, ugodnosti pri nekaterih nakupih …). V letu 2009
so sodelovanje zaznamovale spremembe v zvezi z odpovedjo panoæne
kolektivne pogodbe. Uprava, strokovne sluæbe banke in hiπni sindikat
so vzpostavili konstruktiven dialog in poskrbeli za pravoËasno in
korektno obveπËenost in vkljuËenost zaposlenih v dogajanje. Posebej
bo, zaradi odpovedane panoæne kolektivne pogodbe, sodelovanje s
hiπnim sindikatom pomembno v letu 2010, ko bo treba pristopiti tudi k
spremembam oziroma sklenitvi nove kolektivne pogodbe Nove KBM d.d.
Delavci in delavke banke so aktivni v πportnem druπtvu in so v letu
2009 na zimskih in poletnih banËnih πportnih igrah ponovno posegli po
najviπjih mestih. Zaposleni se sreËujejo na razliËnih kulturnih, πportnih
in druæabnih dogodkih, v letu 2009 je bilo takih dogodkov veË kot 30.
Banka podpira tudi dejavnosti klubov upokojencev, kjer organizira
razliËna druæabna sreËanja. V banki sta dejavna tudi æenski in moπki
pevski zbor, ki sta tudi v letu 2009 pripravila veË koncertov in nastopov.
Banka ima izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja, preko katere
zagotavlja varno in zdravo delo v delovnem okolju. Zavezanost varnemu
in zdravemu delu se kaæe z nenehnim izboljπevanjem in iskanjem
reπitev za izboljπanje kvalitete delovnega okolja.
V letu 2009 je banka nadaljevala πtevilne preventivne ukrepe za
prepreËevanje bolezni, poklicnih obolenj in poslediËno zmanjπanje
absentizma. Tako je banka skozi vse leto pripravljala ali zaposlenim
omogoËala izobraæevanja, teËaje nordijske hoje, tehniËne meritve
delovnega okolja, preventivne zdravniπke preglede, cepljenje proti

sezonski in pandemski gripi in v povezavi s slednjo intenzivno
obveπËanje ter nabavo razkuæil in drugih zaπËitnih sredstev. Banka
je delovne pogoje izboljπala tudi z nabavo ergonomskega pohiπtva in
ustreznejπih raËunalniπkih ekranov.
UpoπtevajoË trenutno pokojninsko zakonodajo in predvidene
spremembe, se banka posveËa tudi skrbi za starost z vplaËevanjem
premije kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, ki se je v letu 2009 tudi poviπala za 13 odstotkov. V
zavarovanje je vkljuËenih 99,3 odstotka zaposlenih.

portala Ljubljanske borze vrednostnih papirjev Seonet in preko svoje
spletne strani, komunikacija poteka tudi preko poπtnega predala in
telefona.
Skupina in banka sta se v letu 2009 veËkrat udeleæili raznih
investitorskih dogodkov. Ti dogodki so opisani v poglavju Pomembnejπi
dogodki v letu 2009 in mejniki.

Banka zaposluje 54 invalidov (3,7 odstotka vseh zaposlenih) in si
prizadeva, da jim, ne glede na njihovo invalidnost, zagotovi ustrezno delo
− bodisi s prilagoditvijo obstojeËe vsebine dela bodisi s prilagoditvijo
delovnega okolja ter ustreznimi prilagojenimi izobraæevanji.

Skladno z zaËrtano strategijo so se v letu 2009 zaËele dejavnosti
nadgradnje komuniciranja z investitorji, ki se bodo vidno udejanjile
v naslednjem obdobju. Med prednostnimi nalogami uresniËevanja
vrednosti za investitorje bodo ob æe ustaljenih orodjih prenova spletnega
mesta za investitorje, elektronska in tiskana izdaja Ëasopisa za
delniËarje ter redna spremljava lastniπke strukture in dejavnikov, ki
vplivajo na vrednost delnice.

Stranke

Mediji

Banka je v letu 2009 prejela certifikat ISO 9001:2008 za podroËje
poslovanja s prebivalstvom. V okviru sistema spremljanja kakovosti
je vzpostavila sistem sistematiËnega spremljanja odzivov strank
− reklamacij, predlogov in pohval. Na osnovi tega aæurno reπuje
reklamacije, zbrane pobude pa uporablja tudi za dodatno izboljπanje
ponudbe. VeË o sistemu kakovosti je zapisano v poglavju Notranji razvoj
banke.

Banka proaktivno komunicira z novinarji ter se aæurno odziva na njihova
vpraπanja. V letu 2009 je bilo v slovenskih medijih pribliæno 5000 objav
povezanih z banko in Skupino, enako kot leto poprej.

Banka je izvajala redne analize konkurence in dogajanja na trgu.
Ugotovitve je uporabila kot osnovo za prilagajanje ponudbe in
nastopa na trgu. Poleg tega je spremljala kakovost svojih storitev in
servisa s pomoËjo skrivnih nakupov, ki jih je za podroËje poslovanja
s prebivalstvom izvedla æe petiË, za podroËje poslovanja s pravnimi
osebami pa prviË. Rezultati skrivnih nakupov, predvsem za podroËje
poslovanja s prebivalstvom, kaæejo na visoko raven zadovoljstva
med strankami, obenem pa je banka identificirala podroËja, ki jim je
posvetila πe dodatno pozornost.
Tudi v letu 2009 je banka v sodelovanju z drugimi druæbami v Skupini
za svoje stranke in poslovne partnerje pripravila razliËna strokovna in
druæabna sreËanja.
Investicijska javnost
Banka je v letu 2009 ostala delniπka druæba z najveË delniËarji v dræavi.
Æe ob vstopu na organizirani trg vrednostnih papirjev jeseni 2007 je
banka potrdila izpolnjevanje visokih komunikacijskih standardov in
zahtev po transparentnem poroËanju. V letu 2009 je banka to podroËje
vsebinsko in procesno nadgradila. Oblikovano je bilo delovno mesto
svetovalca za odnose z investitorji in zaËrtana strategija odnosov z
investicijsko javnostjo, ki se dosledno uresniËuje v skladu z zakoni,
predpisi, kodeksi in priporoËili ter dobro poslovno prakso.
Banka o vseh pomembnih poslovnih dogodkih aæurno, transparentno in
nediskriminatorno obveπËa investicijsko javnost preko informacijskega
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Dobavitelji
Banka si prizadeva za dolgoroËno sodelovanje z dobavitelji in izgradnjo
partnerskih odnosov. Tako so lahko dobavitelji uËinkovitejπi in
uspeπnejπi pri svojem delu, banka pa poveËuje svojo produktivnost in
zmanjπuje stroπke.
Ob standardnih doloËilih v pogodbah, v katerih so opredeljeni pogoji
poslovanja, cene storitev, raven kakovosti izdelkov in storitev ter tudi
kazni za nepravoËasno izvedene naloge, banka v Ëim veËji meri razvija
skupno delo med zaposlenimi banke in dobavitelji ter njihovo skupno
odgovornost za pravoËasno izvedbo dogovorjenih nalog. Le partnerski
odnos in medsebojno spoπtovanje ter zaupanje so osnova za skupno
veËjo produktivnost in hitrejπe izpolnjevanje nalog.
Ostalo druæbeno in gospodarsko okolje
V letu 2009, ki sta ga zaznamovali finanËna in gospodarska kriza, se je
banka odgovorno odzivala na potrebe oæjega in πirπega okolja.
Banka je v letu negotovosti odgovorno omogoËila izvajanje dejavnosti
veË kot 500 posameznikom in organizacijam, okrepila svojo
dobrodelnost in uresniËevala razvojna partnerstva.
Sponzorstva in donacije
Sredstva za sponzorstva in donacije so se v letu 2009, zaradi
racionalizacije v Ëasu finanËne krize in zmanjπanja sredstev za
marketing in komuniciranje, v primerjavi z 2008 zmanjπala za pribliæno
20 odstotkov. Mnogim posameznikom in organizacijam je banka s svojo
podporo celo omogoËila nadaljnje delovanje, ki je bilo zaradi sploπnih
neugodnih finanËnih razmer ogroæeno.
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Banka sponzorstva in donacije odgovorno razporeja na podlagi zaËrtane
politike, letnega naËrta ter medletnih pobud in priloænosti. V letu 2009
je banka podprla veË kot 500 posameznikov in organizacij ter tako
prispevala k promociji njihovih pozitivnih doseækov doma in v tujini,
krepila pozitivne vrednote in prispevala h kakovosti æivljenja. V letu 2009
je banka naËrtno okrepila podporo lokalnim skupnostim, kjer je odprla
nove poslovalnice.
Zavedanje banke o solidarnosti in posluhu za potrebe posameznikov in
organizacij, ki potrebujejo pomoË, se je v letu 2009 okrepilo.
Banka je z Zvezo prijateljev mladine Slovenije ustanovila poseben
sklad Nove KBM, ki je namenjen nadarjenim otrokom iz socialno
ogroæenih druæin. Z veËjo donacijo je podprla delovanje Zveze druπtev
za cerebralno paralizo SonËek. Ena prednostnih nalog omenjene zveze
je omogoËiti svojim Ëlanom Ëim veË dejavnosti, kjer lahko izraæajo svoje
sposobnosti in s svojim delom prispevajo k druæbi. Banka je zato z zvezo
SonËek ob podelitvi donacije sklenila tudi poslovno sodelovanje, v okviru
katerega so Ëlani zveze ob novem letu izdelali prazniËne pozornosti za
poslovne partnerje in komitente banke.
Kot soustanoviteljica je zagotovila delovanje Fundacije za vzpodbujanje
otrokovega razvoja, sodelovala je z zdruæenjem Unicef v projektu
Varne toËke ter podprla manjπe humanitarne akcije v svojem okolju.
Pomagala je tudi varnim hiπam preko podpore organizaciji Humanitarna
unija ter podelila veË finanËnih pomoËi za brezposelne.
Ohranila je generalno pokroviteljstvo Zlate lisice, tekmovanja za
svetovni pokal v smuËanju za æenske, Judo zveze Slovenije, GimnastiËne
zveze Slovenije, Odbojkarskega kluba Nove KBM Branik, Odbojkarskega
kluba HIT Nova Gorica, Nogometnega kluba Maribor, Nogometnega
kluba Brda, Rokometnega kluba Branik, Kajak kluba Soπke elektrarne.
Banka je podprla tudi πtevilne πportnike, med njimi sta tudi smuËarka
Tina Maze in boksarski prvak Dejan Zavec. Nadaljeval se je πportni
projekt za najmlajπe Sitkovanje ter redno sofinanciranje delovanja
©portnega druπtva Nove KBM.
Banka je dolgoletna generalna pokroviteljica Festivala Lent,
Slovenskega narodnega gledaliπËa v Mariboru, Slovenskega narodnega
gledaliπËa v Novi Gorici, Umetnostne galerije v Mariboru, Pokrajinskega
muzeja, Goriπkega muzeja, Zbora Carmina Slovenica in nekaterih
drugih institucij s podroËja umetnosti in kulture. Tudi v letu 2009 je
banka namenila del sponzorskih sredstev za delovanje æenskega in
moπkega pevskega zbora Nove KBM.
Tudi zaposleni v banki se zavedajo svoje odgovornosti, da kot
strokovnjaki sodelujejo pri izmenjavi znanj, izkuπenj in dobrih praks
ter tako prispevajo k izgradnji uËinkovitega izobraæevalnega okolja in
kakovostnih kadrov. Mnogi banËni delavci in delavke se povezujejo z
izobraæevalnimi institucijami kot predavatelji in mentorji pri pripravi
seminarskih, diplomskih ter magistrskih nalog. Sodelujejo tudi v

odborih in vodstvih razliËnih strokovnih organizacij in se aktivno
vkljuËujejo v strokovne projekte.
Vzpodbujanje gospodarskega razvoja
Banka se je dejavno vkljuËila v izvajanje jamstvene sheme za
prebivalstvo in pravne osebe. VeË o tem je zapisano v poglavju Vplivi
krize in drugih dogodkov na poslovanje Skupine in poglavju Poslovanje s
pravnimi osebami.
Skladno s svojimi strateπkimi usmeritvami banka nenehno vzpodbuja
razvoj podjetniπtva in inovativnega razmiπljanja. Æe πesto leto aktivno
sodeluje z Inπtitutom za raziskovanje podjetniπtva. Skupaj z inπtitutom
je pripravila serijo delavnic, ki so mladim podjetjem pomagale pri
pridobivanju finanËnih virov, ter delavnice za pospeπevanje inovativnosti
IMP3ROVE. V okviru vsakoletnih Poslovnih dnevov je pripravila
izobraæevanje o uËinkovitem denarnem toku za mala in srednje velika
podjetja. Banka je nadgradila tudi dejavnost Podjetniπkega centra, v
okviru katerega zainteresiranim podjetnikom posreduje finanËne in
strokovne nasvete. V letu 2009 je nadaljevala s plasiranjem ugodnih
posojil v sodelovanju s Slovenskim podjetniπkim skladom.
Banka dejavno sodeluje tudi z drugimi strokovnimi organizacijami
in na strokovnih dogodkih, kjer gospodarstvenikom in podjetnikom
predstavlja moænosti financiranja ter jim pomaga z nasveti. V letu 2009
je sodelovala na prireditvah PODIM, Podjetna Slovenija, nadaljevala s
partnerskimi odnosi z Obrtno zbornico Nova Gorica, Regijsko razvojno
agencijo Severne Primorske, ©tajersko gospodarsko zbornico in
drugimi strokovnimi institucijami.

za ogrevanje, hlajenje in razsvetljavo s sodobnejπo in energetsko
uËinkovitejπo, kar zmanjπuje negativne vplive na okolje in ljudi.
Banka uporablja in nabavlja mehanografsko in ostalo opremo, ki je
energetsko varËnejπa, njeno delovanje pa prav tako zmanjπuje negativne
vplive na okolje.
Pri zbiranju in odvozu odpadnega materiala spoπtuje vso pozitivno
zakonodajo in predpise ter ves ekoloπko sporen odpad preda v uniËenje
ali reciklaæo za to dejavnost registriranim organizacijam.
Banka je dosegla tudi velik napredek pri racionalizaciji porabe
pisarniπkega in potroπnega materiala, kar ima za posledico bistveno
zmanjπanje nastajanja odpada iz tega naslova. Med drugim je pravnim
osebam omogoËila, da informacije in podatke dobivajo namesto v
papirni le v elektronski obliki. Banka prav tako vzpodbuja komitente
in notranjo javnost k pogostejπi uporabi elektronskih banËnih poti
(e-izraËuni, poslovanje preko spletne banke, elektronski pregled
prometa ...) in elektronske poπte (elektronska novoletna voπËila ...).
V letu 2009 je banka vloæila veËja sredstva v nakup dveh novih, bistveno
zmogljivejπih in energijsko manj potratnih IBM-ovih streænikov, ki bosta
pokrivala potrebe banke v naslednjih πtirih letih.
Z racionalizacijo uporabe poslovnih prostorov, predvsem z zamenjavo
energetsko neustrezno grajenih najetih prostorov za ustreznejπe, banka
priËakuje uËinke v zmanjπani porabi energentov za potrebe kurjave in
hlajenja.

OzaveπËanje druæbe
V okviru vsakoletne akcije Oktober je dober je banka med ljudmi
aktivno vzpodbujala razmiπljanje o varËevanju ter udeleæencem in
zainteresiranim preko akcije omogoËila vpogled in uporabo veË kot
4000 varËevalnih predlogov. Nadaljevala je tudi z ozaveπËanjem otrok
o pravilnem ravnanju z denarjem. V likovnem nateËaju Moja banka je
sodelovalo veË kot 1000 otrok, poslovalnice banke po vsej Sloveniji pa je
obiskalo veË kot 100 razredov.
Ob dejavnostih, ki jih banka izvaja sama, spremlja in podpira tudi
dejavnosti tistih institucij, ki s svojim delovanjem prispevajo k boljπi
ozaveπËenosti o pomembnih gospodarskih in druæbenih temah ter
krepijo pozitivne vrednote. Med temi institucijami so Inπtitut za razvoj
druæbene odgovornosti IRDO, zdruæenje HOSPIC, Univerza za tretje
æivljenjsko obdobje in nekatere druge organizacije.
Odnos do naravnega okolja
Banka je v letu 2009 pri vlaganjih v osnovna sredstva nadaljevala
usmeritev, da pri investicijah v opremo in prostore le-te izvaja na
naËin, ki v najmanjπi moæni meri obremenjuje okolje. Pri vseh obnovah
prostorov zamenjuje zastarelo in energetsko potratno opremo
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Betina Habjani»
Prijateljica æivali
“V VSEH O»EH SE
SKRIVAJO ZGODBE.”
Vedno, kadar imam na voljo kakπno urico ali dve, se
oglasim v azilu za æivali. Najprej se sprehodim med boksi,
da jih vse lepo pozdravim. Veliko oËi strmi vame in v vseh
se skrivajo zgodbe. Æal je veËina æalostnih. Ustavim se pri
vsaki æivali, da se malce ”pogovorimo“, nato pa je treba
hitro zavihati rokave. »iπËenje boksov, nalivanje sveæe vode,
polnjenje posod s hrano in laæja zdravstvena oskrba, Ëe je
potrebna. Ko je delo konËano, je na vrsti zabavnejπi del.
Takrat vzamem eno od æivali in greva v bliænji gozd na potep.
Navadno se zaËnem ukvarjati z najbolj bojeËimi; tistimi, ki
so morale prestati grozljive zgodbe, preden so se znaπle
tukaj. Velikokrat se Ëloveka bojijo æe na daleË. Ljudi, ki tako
uniËijo æival, ne bom nikoli razumela. Zame je vedno znova
velik izziv pridobiti zaupanje takπne æivali, saj se razvija zelo
poËasi, in vedno me osreËi, kadar vidim napredek. NekoË
æelim tudi sama postaviti azil, saj jih pri nas primanjkuje in
prostorska stiska je stalna teæava. Zagotovo bom zanj dobila
podporo pri svoji banki, saj sem prepriËana, da mi bodo
pomagali uresniËiti tako plemenit cilj. Do takrat pa upam,
da bom πe veliko kosmatincem pomagala premagati strah
pred Ëloveπko roko.
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TË. 1. 1. 1

TË. 2.2.2

IZJAVA O
UPRAVLJANJU

DoloËilo Kodeksa

DoloËilo Kodeksa

Osnovni cilj delniπke druæbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je
maksimiranje vrednosti druæbe. Ta in drugi cilji, ki jih druæba zasleduje pri
opravljanju svoje dejavnosti, naj bodo zapisani v statutu druæbe.

»lani uprave naj ob nastopu funkcije poleg izpolnjevanja pogojev, ki jih
doloËa zakon, izpolnjujejo tudi druge dodatne pogoje v skladu z zahtevami
poloæaja Ëlana uprave v posamezni druæbi. Pogoje za Ëlana uprave naj
doloËa statut ali sklep nadzornega sveta.

KODEKS O UPRAVLJANJU JAVNIH DELNI©KIH DRUÆB (uporaba in
odstopanje od doloËil)

Cilji banke so opredeljeni v Poslovni politiki in finanËnem naËrtu za
posamezno poslovno leto in strategiji banke za doloËeno obdobje.

Ljubljanska borza d.d., Ljubljana, Zdruæenje Ëlanov nadzornih svetov in
Zdruæenje Manager so sporazumno oblikovali novi Kodeks upravljanja
javnih delniπkih druæb (v nadaljevanju: Kodeks), ki je bil v prenovljeni obliki
sprejet dne 8.12.2009.
Glede na dejstvo, da se je novi Kodeks priËel uporabljati πele z dnem 1.
1. 2010, je Nova KBM d.d. v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 v zvezi
s korporativnim upravljanjem uporabljala Kodeks, ki je bil sprejet dne
18.3.2004 in spremenjen ter dopolnjen dne 14.12.2005 in 5.2.2007 s strani
zgoraj navedenih subjektov. Citirani Kodeks ter tudi prenovljeni Kodeks
sta objavljena na spletni strani navedenih subjektov.
Banka je zato razloge za odstopanje v zvezi z uporabo doloËil Kodeksa, ki
ga je uporabljala v letu 2009, opredelila v Izjavi o upravljanju, ki je sestavni
del letnega poroËila za leto 2009.
Banka pa si bo pri oblikovanju in nadaljnjem razvoju transparentnega,
razumljivega in uspeπnega sistema upravljanja in vodenja banke v
poslovnem letu 2010 prizadevala Ëim bolj slediti zakonskim doloËilom
kakor tudi najviπjim standardom odgovornega in kakovostnega upravljanja
banke, opredeljenim v novem Kodeksu (predvsem na podroËju politike
upravljanja, preglednega in uËinkovitega delovanja nadzornih svetov
in transparentnosti sistema nagrajevanja Ëlanov organov vodenja in
nadzora), s Ëimer se bo raven zaupanja tako domaËih kot tujih vlagateljev,
zaposlenih in tudi πirπe javnosti v sistem upravljanja banke πe poveËala.
Banka navedene standarde upravljanja upoπteva z namenom, da si
poleg prizadevanja za maksimiranje vrednosti banke in dolgoroËnega
ustvarjanja priËakovane vrednosti delnic prizadeva tudi za zadovoljevanje
interesov zaposlenih, komitentov, upnikov in drugih deleænikov ter banke
kot celote, kar v skladu z notranjimi in zunanjimi globalnimi usmeritvami
pomeni zagotavljanje dolgoroËne uspeπne rasti premoæenja banke.
Banka in njeni organi si prizadevajo Ëim bolj upoπtevati doloËila Kodeksa,
ki je veljal in se uporabljal v letu 2009. Kljub temu pa se ravnanje banke
v doloËeni meri razlikuje od posameznih doloËil Kodeksa, kar banka, v
skladu s Preambulo Kodeksa (in naËelom ”spoπtuj ali pojasni razloge
za odstopanje“), v nadaljevanju pojasnjuje in utemeljuje tudi razloge za
navedeno odstopanje. Razlogi so bili predvsem povezani s plaËilnimi
znaËilnostmi banËnega sektorja, specifiËno lastninsko strukturo banke ter
tudi z drugimi okoliπËinami, ki so vplivale na upravljanje in vodenje banke.
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Pojasnilo za odstopanje

TË. 1.3.10
DoloËilo Kodeksa
»e naj skupπËina na predlog nadzornega sveta ali upravnega odbora
voli Ëlane nadzornega sveta ali upravnega odbora, naj se v utemeljitvi
predlogov za sprejemanje sklepov poleg podatkov, ki jih zahteva zakon
(ime in priimek, izobrazba, ustrezne delovne izkuπnje in trenutna
zaposlitev), navedejo vsaj πe podatki predlaganega kandidata o Ëlanstvu
v drugih organih vodenja ali nadzora ter morebitna potencialna nasprotja
interesov. Prav tako naj uprava razkrije svoje mnenje o tem, ali je
predlagani kandidat v odnosu do druæbe neodvisen (ali je ekonomsko,
osebno ali kako drugaËe tesneje povezan z druæbo ali njeno upravo).
PriporoËa se, da so ti podatki za predlaganega Ëlana organa vodenja ali
nadzora od sklica skupπËine naprej objavljeni in razpoloæljivi na naËin iz
toËk 1.3.7 in 1.3.9 Kodeksa.
Pojasnilo za odstopanje
»e bo toËka dnevnega reda prihodnjih skupπËin tudi odloËanje o volilnih
predlogih za Ëlane nadzornega sveta banke in Ëe bodo volilni predlogi
pravoËasno posredovani, bosta tudi uprava in nadzorni svet poskrbela, da
bodo v utemeljitvi za sprejemanje sklepov skupπËine poleg podatkov, ki jih
zahteva zakon, navedeni πe podatki predlaganega kandidata o Ëlanstvu v
drugih organih vodenja ali nadzora ter morebitna potencialna nasprotja
interesov. Ti podatki bodo od sklica skupπËine naprej tudi objavljeni in
razpoloæljivi na naËin iz toËk 1.3.7 in 1.3.9 Kodeksa.
TË. 1.3.18
DoloËilo Kodeksa
»lane nadzornega sveta in Ëlane upravnega odbora naj skupπËina
delniËarjev voli posamiËno.
Pojasnilo za odstopanje
V skladu z dosedanjo prakso je skupπËina Nove KBM Ëlane nadzornega
sveta volila skupinsko, v bodoËe pa je odloËitev o naËinu izvolitve Ëlanov
nadzornega sveta (skupinsko ali posamiËno) prepuπËena delniËarjem
banke.
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Pojasnilo za odstopanje
DoloËilo v statutu, ki se nanaπa na izpolnjevanje pogojev za Ëlana
uprave banke, napotuje na doloËila Zakona o banËniπtvu (ZBan-1), ki kot
specialni zakon doloËa stroæje pogoje za Ëlana uprave banke kot Zakon o
gospodarskih druæbah (ZGD-1), zato doloËanje pogojev v statutu zaradi
ponavljanja doloËil ni potrebno.
Nadzorni svet je v letu 2009 sprejel tudi posebne pogoje, kriterije in
postopke za imenovanje Ëlana uprave.
TË. 2.3.2
DoloËilo Kodeksa
Politika doloËanja viπine plaËil, povraËil in drugih ugodnosti Ëlanov uprave
naj bo vnaprej doloËena in naj upoπteva kriterije, kot so zlasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obseg nalog posameznega Ëlana uprave,
uspeπnost posameznega Ëlana uprave,
velikost druæbe in njeno finanËno stanje,
zahtevnost vodenja druæbe glede na njeno poslovno ter organizacijsko
kompleksnost,
sploπne gospodarske razmere, v katerih posluje druæba,
uspeπnost poslovanja druæbe,
izpolnjevanje strateπkih in letnih naËrtov,
nagrada Ëlanov uprave v povezanih druæbah,
priporoËila za nagrajevanje, ki so jih sprejele ustrezne stanovske
organizacije.

Pojasnilo za odstopanje
PlaËilo za delo, povraËila in druge ugodnosti uprave banke so, upoπtevaje
lastniπko strukturo banke, ki je veljala do konca decembra 2009, in
specifiËne pogoje, v katerih je poslovala banka zaradi spremenjenih
razmer v banki in okolju (trgu), doloËeni v Sklepu Vlade RS o priporoËilih
predstavnikom RS v nadzornih organih gospodarskih druæb, katerih
veËinska lastnica je RS, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne
delavce, z dne 22.1.2009 (v nadaljevanju: Sklep Vlade), s katerimi je
usklajena tudi plaËa in druge vrste plaËil Ëlana uprave. Nadzorni svet
banke pa je za doloËitev enkratne letne nagrade za uspeπnost pri
poslovanju uprave za leto 2008 upoπteval kriterije in merila iz Sklepa Vlade
ter æe oblikovane posebne kriterije, v katerih so vsebovani tudi kriteriji,
navedeni v tej toËki.

Banka namerava v letu 2010 za odloËanje na skupπËini banke oblikovati
(doloËiti) Politiko prejemkov Ëlanov organov vodenja in nadzora, v kateri
bodo v skladu z novim Kodeksom upoπtevani akti in kriteriji, navedeni v
prejπnjem odstavku.
TË. 2.3.8
DoloËilo Kodeksa
Celotna plaËila, povraËila in druge ugodnosti Ëlanov uprave morajo biti za
posamezno leto razvidna iz pojasnil k raËunovodskim izkazom in morajo
biti razkrita za vsakega posameznega Ëlana uprave v neto in bruto znesku.
PlaËila naj bodo razdeljena po naslednjih sklopih:
• fiksni del prejemkov,
• gibljivi del prejemkov (dolgoroËne in kratkoroËne spodbude za
doseganje veËje storilnosti ter del prejemkov iz naslova uspeπnosti
poslovanja, ki ni udeleæba pri dobiËku),
• udeleæba pri dobiËku,
• opcijsko nagrajevanje,
• drugi prejemki Ëlana uprave (odpravnine, dodatna zavarovanja,
bonitete).
»e je Ëlan uprave nagrajevan tudi v delnicah druæbe, naj bodo prejemki po
razliËnih sklopih navedeni loËeno v denarju in v delnicah druæbe.
PriporoËa se, da razkritje plaËil upravi vsebuje podatke o politiki
prejemkov (razmerje med variabilnim in fiksnim delom plaËil, zadostne
informacije o uporabljenih merilih za uspeπnost, ki so podlaga za
doloËitev variabilnega dela plaËila, ocenjeno vrednost nedenarnih bonitet,
podrobnosti v zvezi z odpravnino, konkurenËno klavzulo), ki jo sprejema in
izvaja nadzorni svet.
Pojasnilo za odstopanje
»lani uprave v letu 2009 niso bili nagrajeni z opcijami in niso bili udeleæeni
pri dobiËku.

• potencialna interesna nasprotja, kot je opredeljeno v poglavju 3.5
Kodeksa,
• poslovna etiËnost in osebna integriteta,
• ustrezne listine in dokazila relevantnih znanj, ki dokazujejo
usposobljenost kandidata za delo v nadzornih svetih,
• Ëasovna razpoloæljivost.

TË. 3.4.4

PriporoËa se, da se znanje, izkuπnje in sposobnosti posameznih Ëlanov
medsebojno dopolnjujejo.

Pojasnilo za odstopanje

Pojasnilo za odstopanje
Banka spoπtuje doloËila Zakona o banËniπtvu (ZBan-1), ki v svojih doloËilih
o Ëlanstvu v nadzornem svetu in izpolnjevanju pogojev za opravljanje
funkcije Ëlana nadzornega sveta dovolj podrobno in zavezujoËe doloËa
kriterije za zagotavljanje ustreznega izbora Ëlanov nadzornega sveta.
Nadzorni svet je v skladu z doloËili ZGD-1 in ZBan-1 imenoval komisije
nadzornega sveta, katerih pristojnost je v skladu z doloËili Kodeksa tudi
oblikovanje mnenja za skupπËino banke v zvezi s predlogom novih Ëlanov
nadzornega sveta.

TË. 3.4.1

• opredelitev interesnih skupin ter strategije komuniciranja in
sodelovanja s posameznimi interesnimi skupinami (upniki, dobavitelji,
kupci, mediji, analitiki, dræavni organi, lokalna skupnost, zaposleni);
• doloËitev pristojnih oseb za komuniciranje z investitorji oziroma
javnostmi (priporoËene odgovorne osebe za organizacijo notranjih
postopkov so Ëlani uprave oziroma izvrπni direktorji, direktorji
finanËnih sektorjev ali osebe, zadolæene za odnose z investitorji);
• znotraj druæbe jasno opredeljen pretok in notranji nadzor nad cenovno
obËutljivimi informacijami od njihovega nastanka do javne objave ter
zagotavljanje varovanja poslovne skrivnosti;
• opredelitev vsebine in postopkov komuniciranja z javnostjo (npr.
sprotno obveπËanje z javnimi objavami, publikacije, tiskovne
konference, spletne strani druæbe, posredovanje gradiva, dan odprtih
vrat).

DoloËilo Kodeksa
»lani nadzornih svetov naj bodo za svoje delo upraviËeni do:
•
•
•
•

plaËila za opravljanje funkcije,
plaËila za delo v komisijah nadzornega sveta,
plaËila za udeleæbo na seji (sejnine) in
povraËila stroπkov.

TË. 3.3.6

Pojasnilo za odstopanje

DoloËilo Kodeksa

V skladu s spremembo Zakona o gospodarskih druæbah (ZGD-1C) in
na tej podlagi spremenjenim statutom na skupπËini banke v letu 2009
Ëlani nadzornega sveta za svoje delo ne smejo biti plaËani v neposredni
odvisnosti od uspeπnosti poslovanja banke (iz naslova uporabe bilanËnega
dobiËka), kot jo izkazujejo raËunovodski izkazi banke. »lani nadzornega
sveta v letu 2009 niso prejeli plaËil iz naslova udeleæbe v dobiËku, prav tako
niso bili nagrajeni z opcijami ali primerljivimi finanËnimi instrumenti.

• celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja za uËinkovito
izvajanje funkcije (pri tem naj se upoπtevajo posebnosti druæbe kot npr.
panoga, mednarodne aktivnosti …),
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Banka odstopa od navedenega doloËila Kodeksa, saj Zakon o banËniπtvu
(ZBan-1) kot specialni zakon dopuπËa, da Ëlan uprave Nove KBM za
izvajanje svojih nalog Ëlana nadzornega sveta v druæbah, povezanih z
banko, prejema posebno plaËilo. Podatki o plaËilih Ëlanov uprave za
opravljanje nalog Ëlana nadzornega sveta v druæbah, povezanih z Novo
KBM, so razkriti v raËunovodskem delu Letnega poroËila Skupine Nove
KBM za leto 2009. PlaËila Ëlanov nadzornih svetov v odvisnih druæbah
so usklajena tudi s Sklepom Vlade Republike Slovenije o priporoËilih
predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih organih gospodarskih
druæb, katerih veËinska lastnica je Republika Slovenija, pri sklepanju
pogodb o zaposlitvi za poslovodne delavce, z dne 22.1.2009.
TË. 8.16

»lanov nadzornega sveta naj se ne nagrajuje z opcijami ali primerljivimi
finanËnimi instrumenti. Ne priporoËa se, da so Ëlani nadzornega sveta
plaËani v neposredni odvisnosti od uspeπnosti poslovanja druæbe.

PriporoËa se, da se pri izbiri kandidatov upoπtevajo:

»lan nadzornega sveta, ki je hkrati Ëlan uprave v povezani druæbi, naj za
izvajanje svojih nalog Ëlana nadzornega sveta ne prejema posebnih plaËil
razen povraËil stroπkov.

Pri pripravi predlogov za kandidate za Ëlane nadzornega sveta v letu 2010
bodo pristojne komisije nadzornega sveta in nadzorni svet upoπtevali tudi
doloËila novega Kodeksa, s katerimi je zagotovljena veËja uËinkovitost in
preglednost pri izbiri.

Ko bo Politika prejemkov Ëlanov organov vodenja in nadzora sprejeta na
skupπËini banke oz. s strani nadzornega sveta, bodo razkritja plaËil Ëlanov
uprave vsebovala tudi podatke o politiki prejemkov.

Nadzorni svet oziroma posebna komisija naj pri zbiranju predlogov za
kandidate upoπteva vnaprej doloËene kriterije.

DoloËilo Kodeksa
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DoloËilo Kodeksa
Poslovodstvo druæbe je odgovorno za izdelavo ter izvajanje strategije
komuniciranja druæbe. Strategija komuniciranja naj vkljuËuje:

Pojasnilo za odstopanje
Poleg oseb, odgovornih za organizacijo notranjih postopkov, opravlja v
banki funkcijo komuniciranja z investitorji oz. javnostmi svetovalec uprave
banke za odnose z investitorji.
Notranji nadzor nad cenovno obËutljivimi informacijami od njihovega
nastanka do javne objave in varovanje poslovnih skrivnosti je banka v
letu 2009 zagotavljala s spoπtovanjem predpisov, ki urejajo navedeno
podroËje. Pravila o varovanju poslovnih skrivnosti pa so opredeljena tudi v

posebnem Pravilniku o poslovni skrivnosti in zaπËiti Nove KBM d.d.
V mesecu februarju 2009 pa je banka pravila o notranjem nadzoru nad
cenovno obËutljivimi informacijami od njihovega nastanka do javne objave
opredelila v posebnem Pravilniku o omejitvi trgovanja z delnicami Nove
KBM d.d.
OPIS GLAVNIH ZNA»ILNOSTI NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA
TVEGANJ V DRUÆBI V POVEZAVI S POSTOPKOM RA»UNOVODSKEGA
PORO»ANJA
Uprava banke je sprejela poslovno-organizacijska pravila za vzpostavitev
in delovanje sistema notranjih kontrol, ki jih uporabljajo tudi odvisne
druæbe v Skupini. Cilj notranjih kontrol je zagotoviti, da je delovanje banke
usmerjeno k njenim glavnim (kardinalnim) in temeljnim poslovnim ciljem,
da se zagotavlja ustrezno raËunovodenje, notranje in zunanje finanËnoraËunovodsko (s)poroËanje ter zakonito in poslovnoetiËno neoporeËno
delovanje banke. Notranje kontrole so vzpostavljene v vseh procesih,
organizacijskih enotah ter organizacijskih ravneh poslovanja banke.
Obvladovanje oz. upravljanje tveganj je pomemben del sistema
poslovodenja in upravljanja banke, ki se nanaπa na sistematiËno
identifikacijo, merjenje in ocenjevanje tveganj, ki izhajajo iz poslovanja
banËne skupine ter njenega okolja. Sistem obvladovanja tveganj je podprt
z ustreznim sistemom notranjih kontrol.
Uprava banke je postopke upravljanja s tveganji opredelila v posameznih
politikah z opredelitvijo ciljev obvladovanja posameznih tveganj ter nalog
in odgovornosti za njihovo obvladovanje. Velja sploπno pravilo, da je vsaka
druæba v Skupini odgovorna za identifikacijo in upravljanje vseh tveganj, ki
vplivajo na njeno poslovanje.
Ocenjevanje in obvladovanje tveganj pomembno vpliva na oblikovanje
poslovnega in strateπkega naËrta banke in Skupine, na proces odloËanja,
ki se nanaπa na komercialne posle, posamezne pogodbe, investicije in
druge aktivnosti. Sistem nadziranja upravljanja s tveganji temelji na
meseËnih poroËilih, ki se obravnavajo na sejah odbora ALCO.
Notranjerevizijska sluæba banke presoja primernost in uËinkovitost
vzpostavljenih notranjih kontrol, vkljuËno z varnostjo in kontrolo
informacijske tehnologije, presoja njihovo zanesljivost pri uresniËevanju
strateπkih in izvedbenih ciljev banke ob soËasnem obvladovanju njenih
tveganj. O izidih svojega dela redno poroËa upravi, revizijski komisiji in
nadzornemu svetu banke.
Ustreznost sistema notranjih kontrol in upravljanja s tveganji v banki je
vsako leto tudi predmet presoje zunanje revizije, ki revidira letno poroËilo
banke.

PODATKI IN POJASNILA DRUÆB, ZAVEZANIH K UPORABI ZAKONA,
KI UREJA PREVZEME (PODATKI IZ 3., 4., 6., 8. IN 9. TO»KE ©ESTEGA
ODSTAVKA 70. »LENA ZGD-1)
3. toËka πestega odstavka 70. Ëlena ZGD-1
Pomembno neposredno in posredno imetniπtvo vrednostnih papirjev
druæbe, v smislu doseganja kvalificiranega deleæa, kot ga doloËa zakon, ki
ureja prevzeme
Pojasnilo
Na dan 31. 12. 2009 je imela banka enega neposrednega imetnika delnic,
ki dosega kvalificiran deleæ lastniπtva (veË kot 5 odstotkov), in sicer
delniËarja Republiko Slovenijo, ki je bil imetnik 10.822.770 delnic Nove
KBM, kar predstavlja 41,50-odstotni lastniπki deleæ.
4. toËka πestega odstavka 70. Ëlena ZGD-1
Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice
Pojasnilo
Nova KBM ima 26.081.979 izdanih rednih imenskih kosovnih delnic. Vse
delnice so istega razreda in imajo iste pravice, kar pomeni, da imetniki
nimajo posebnih kontrolnih pravic iz naslova lastniπtva delnic Nove KBM.
6. toËka πestega odstavka 70. Ëlena ZGD-1
Omejitve glasovalnih pravic, zlasti:

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.
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Nadzorni svet lahko odpokliËe Ëlana uprave oziroma predsednika, Ëe je
podan razlog za odpoklic, doloËen v drugem odstavku 268. Ëlena ZGD-1.
»lanstvo v upravi lahko preneha tudi na zahtevo Ëlana samega.
Nadzorni svet
V skladu s statutom banke Ëlane nadzornega sveta izvoli skupπËina za
obdobje 4 let.
»lanu nadzornega sveta lahko preneha funkcija pred iztekom mandata iz
prvega odstavka v naslednjih primerih:
1. Ëe poda pisno odpoved ali
2. Ëe ga odpokliËe skupπËina.
O spremembah statuta v skladu z doloËili ZGD-1 in 30. Ëlenom statuta
banke odloËa skupπËina delniËarjev. Za sklep skupπËine je na podlagi
doloËil ZGD-1 in statuta banke potrebna veËina najmanj treh Ëetrtin pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala banke.
9. toËka πestega odstavka 70. Ëlena ZGD-1
Pooblastila Ëlanov poslovodstva za izdajo ali nakup lastnih delnic
Pojasnilo

• omejitve glasovalnih pravic na doloËen deleæ ali doloËeno πtevilo
glasov,
• po rokih za izvajanje glasovalnih pravic in
• po dogovorih, pri katerih so s sodelovanjem druæbe finanËne pravice,
ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, loËene od lastniπtva vrednostnih
papirjev.

Pooblastila Ëlanov uprave za izdajo ali nakup lastnih delnic v skladu s
statutom in drugimi akti banke niso omejena. »lani uprave lahko izdajajo
in kupujejo lastne delnice na naËin in po postopku v skladu z zakonom.

Pojasnilo

Pristojnosti skupπËine

V skladu s statutom banke glasovalne pravice niso omejene.

SkupπËina odloËa o:

8. toËka πestega odstavka 70. Ëlena ZGD-1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pravila banke o imenovanju ter zamenjavi Ëlanov organov vodenja ali
nadzora in spremembah statuta (8. toËka πestega odstavka 70. Ëlena ZGD1)
Pojasnilo
Uprava banke
Na podlagi sprememb statuta banke, sprejetih na skupπËini banke dne
8.7.2009, predsednika in druge Ëlane uprave banke imenuje in razreπuje
nadzorni svet, pri Ëemer lahko predsednik uprave predlaga nadzornemu
svetu v imenovanje ali odpoklic posameznega ali preostale Ëlane uprave.

2009 LETNO PORO»ILO

»lane uprave se imenuje za dobo petih let in se jih lahko ponovno imenuje,
vendar ne prej kot eno leto pred iztekom mandata.
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PODATKI O DELOVANJU SKUP©»INE BANKE IN NJENIH KLJU»NIH
PRISTOJNOSTIH TER OPIS PRAVIC DELNI»ARJEV IN NA»INA
NJIHOVEGA UVELJAVLJANJA

sprejemu letnega poroËila,
uporabi bilanËnega dobiËka,
imenovanju in odpoklicu Ëlanov nadzornega sveta,
podelitvi razreπnice Ëlanom uprave in nadzornega sveta,
spremembah statuta,
ukrepih za poveËanje in zmanjπanje osnovnega kapitala,
prenehanju banke in statusnem preoblikovanju,
imenovanju revizorja,
drugih zadevah, Ëe tako v skladu z zakonom doloËa statut, oziroma v
drugih zadevah, ki jih doloËa zakon.

SkupπËina je pristojna za sprejem letnega poroËila samo, Ëe nadzorni
svet letnega poroËila ni potrdil ali Ëe uprava in nadzorni svet prepustita
odloËitev o sprejemu letnega poroËila skupπËini.

Sklic skupπËine
SkupπËino sklicuje uprava. SkupπËino lahko skliËe tudi nadzorni svet,
zlasti takrat, ko uprava skupπËine ne skliËe pravoËasno ali ko je sklic
skupπËine potreben za nemoteno delovanje banke. Sklic skupπËine uprava
banke v skladu s statutom banke objavlja v Uradnem listu Republike
Slovenije, v sistemu elektronskega obveπËanja Ljubljanske borze d.d.
(SEO-net) in na spletni strani banke.
Vodstvo skupπËine banke
SkupπËino banke vodi predsednik skupπËine banke. Predsednika
skupπËine imenuje skupπËina banke na predlog uprave banke oz.
nadzornega sveta banke.
Udeleæba na skupπËini
DelniËar se lahko udeleæi skupπËine in na njej uresniËuje glasovalno
pravico pod pogojem, da najkasneje 3 (tri) dni pred dnevom zasedanja
skupπËine svojo udeleæbo na skupπËini prijavi upravi. Pogoji udeleæbe
ali uresniËevanje glasovalne pravice se natanËneje doloËijo v vabilu na
skupπËino.

Nadzorni svet je dne 21.10.2009 imenoval mag. Andreja Plosa za tretjega
Ëlana uprave Nove KBM. Po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije za
opravljanje funkcije Ëlana uprave je mandatna doba novoimenovanega
Ëlana uprave priËela teËi dne 1. 12. 2009. Dne 23.12.2009 pa je nadzorni
svet za predsednika uprave banke, z mandatno dobo 5 let, ki priËne
teËi dne 22.5.2010, imenoval Matjaæa KovaËiËa. UpoπtevajoË navedene
spremembe, je od 1. 12. 2009 uprava banke sestavljena iz treh Ëlanov:
predsednika uprave Matjaæa KovaËiËa, Ëlanice uprave Manje Skerniπak in
Ëlana uprave mag. Andreja Plosa.
Uprava banke v skladu z zakonom in statutom banke vodi posle
samostojno in na lastno odgovornost. Najmanj dva Ëlana uprave v skladu
z doloËili Zakona o banËniπtvu (ZBan-1) skupno zastopata in predstavljata
banko. Vsi Ëlani uprave izpolnjujejo pogoje za opravljanje funkcije Ëlana
uprave v skladu z zakonom.
Dolænosti Ëlanov uprave

Sprejemanje sklepov

»lani uprave banke morajo zagotoviti, da banka posluje v skladu z ZBan1 in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, v skladu z drugimi zakoni, ki
urejajo opravljanje finanËnih storitev, ki jih opravlja banka, in predpisi,
izdanimi na njihovi podlagi, ter v skladu z drugimi pravili poslovnofinanËne in banËne stroke.

SkupπËina sprejema sklepe z navadno veËino oddanih glasov, Ëe ni z
zakonom oziroma statutom doloËena kvalificirana veËina.

Uprava banke mora zagotoviti, da banka posluje v skladu s pravili o
upravljanju s tveganji.

Glasovalna pravica delniËarjev

Uprava banke mora vzpostaviti in dosledno uresniËevati primerne
administrativne in raËunovodske postopke in ustrezen sistem notranjih
kontrol.

Glasovalna pravica delniËarjev se uresniËuje glede na njihov deleæ delnic
v osnovnem kapitalu. Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico ima en
glas.

Uprava redno, najmanj Ëetrtletno, poroËa nadzornemu svetu o vseh
vpraπanjih, pomembnih za poslovanje banke in Skupine.

UresniËevanje glasovalne pravice po pooblaπËencu
Glasovalna pravica se lahko izvrπuje tudi po pooblaπËencu. PooblaπËenec
mora imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Pooblastilo
ostane shranjeno pri banki.
Glasovalna pravica se lahko uresniËuje tudi preko finanËne organizacije ali
zdruæenja delniËarjev.
Podatki o delovanju skupπËine so razvidni tudi iz poglavja Izjava o
upravljanju.
PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA ALI NADZORA
TER NJIHOVIH KOMISIJ
UPRAVA BANKE
Nadzorni svet je dne 5.5.2005 za obdobje 5 let imenoval dvoËlansko
upravo, in sicer predsednika uprave Matjaæa KovaËiËa in Ëlanico uprave
Manjo Skerniπak. Mandatno obdobje predsednika in Ëlanice uprave je
priËelo teËi dne 21.5.2005.
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posameznega Ëlana uprave, da zastopa banko pri sklepanju doloËenih
poslov ali doloËenih vrst poslov samostojno.
NADZORNI SVET
Vodenje poslov Nove KBM nadzoruje nadzorni svet, ki je v skladu s
statutom banke sestavljen iz 9 Ëlanov. »lane nadzornega sveta na podlagi
statuta banke izvoli skupπËina za obdobje πtirih let.
»lanu nadzornega sveta lahko preneha funkcija pred iztekom mandata v
naslednjih primerih:
1. Ëe poda pisno odpoved ali
2. Ëe ga odpokliËe skupπËina.
SkupπËina delniËarjev je dne 8.7.2008 za mandatno dobo 4 let izvolila
naslednje Ëlane nadzornega sveta: mag. Franca ©kufco, Andreja Svetino,
mag. Daniela Blejca, dr. Antona Jurgetza, Antona Guzeja, Ivana Vizjaka, dr.
Aljoπo ValentinËiËa, dr. Egona Æiæmonda in Boπtjana Krambergerja.
Dne 8.7.2009 je skupπËina banke, na podlagi odstopne izjave z dne
7.4.2009, razreπila Ëlana nadzornega sveta dr. Aljoπo ValentinËiËa in
namesto njega izvolila novega Ëlana mag. Janeza Koπaka, za mandatno
obdobje, ki je priËelo teËi dne 25.7.2009. Na isti seji je skupπËina namesto
razreπenih Ëlanov nadzornega sveta, mag Daniela Blejca, dr. Antona
Jurgetza, Boπtjana Krambergerja in odpoklicanega Ëlana dr. Egona
Æiæmonda, izvolila nove Ëlane nadzornega sveta, in sicer: mag. Danila
Topleka, mag. Alenko Bratuπek, Marka Jazbeca in dr. Duπana JovanoviËa.
Mandat novoizvoljenih Ëlanov nadzornega sveta traja do dneva, ko bi se
iztekel πtiriletni mandat razreπenim oz. odpoklicanim Ëlanom nadzornega
sveta.
Dne 4.11.2009 je na podlagi odstopne izjave prenehal opravljati funkcijo
Ëlana nadzornega sveta Marko Jazbec.

OdloËanje uprave
OdloËitve iz pristojnosti uprave banke sprejemajo predsednik in Ëlani
uprave praviloma soglasno, v primeru nesoglasja pa z veËino oddanih
glasov vseh Ëlanov uprave. Pri odloËanju oziroma glasovanju imajo
predsednik in vsak Ëlan uprave en glas.
V primeru enakega πtevila glasov je odloËilen glas predsednika uprave.
Uprava banke lahko s posebnim sklepom, ki ga sprejme soglasno,
vsakega od posameznih Ëlanov uprave pooblasti, da lahko o posameznih
zadevah in poslih s podroËja tekoËega poslovanja banke sprejema
odloËitve samostojno.

Pogoji za Ëlanstvo v nadzornem svetu
Za Ëlana nadzornega sveta banke je lahko imenovana le oseba, ki
izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom. Nadzorni svet opravlja naloge iz
svoje pristojnosti na podlagi zakona, statuta banke in Poslovnika o delu
nadzornega sveta. Nadzorni svet opravlja naloge iz svoje pristojnosti
praviloma na rednih in korespondenËnih sejah.
Nadzorni svet je sklican praviloma veË kot enkrat v vsakem Ëetrtletju,
odvisno od vsebine in pomembnosti problematike oz. na zahtevo
predsednika nadzornega sveta.
Pristojnosti in dolænosti nadzornega sveta

Zastopanje banke
Banko skupno zastopata in predstavljata v pravnem prometu najmanj dva
Ëlana uprave.
Vsi Ëlani uprave oziroma dva Ëlana uprave lahko pisno pooblastijo
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Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po ZGD-1 in ZBan-1, daje
nadzorni svet banke soglasje upravi banke pri doloËanju:
• poslovne politike banke,
• finanËnega naËrta banke,

• organizacije sistema notranjih kontrol,
• okvirnega letnega programa dela notranje revizije,
• novih izdaj lastnih vrednostnih papirjev nad zneskom 30,0 milijona
evrov,
• za vse posle v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem s kapitalsko
udeleæbo v gospodarskih druæbah in drugih pravnih osebah, katerih
knjigovodska vrednost presega 550.000,00 evrov,
• za pridobivanje in razpolaganje z naloæbami v lastniπke vrednostne
papirje z namenom portfeljskih naloæb, ki presegajo viπino 5 odstotkov
kapitala banke po posameznem izdajatelju,
• za odloËanje o dejanjih, ki imajo za posledico statusne spremembe
gospodarskih druæb in drugih pravnih oseb, kjer je banka veËinsko
udeleæena,
• za oblikovanje banËne in/ali finanËne skupine ali skupin,
• za odpis terjatev nad 1 milijon evrov,
• za najemanje kreditov in prevzem drugih obveznosti za banko, ki
v posameznem poslovnem letu posamiË ali skupaj presegajo 25
odstotkov kapitala banke,
• za sklenitev posla, pri katerem bi ob upoπtevanju celotne
izpostavljenosti banke izpostavljenost banke do pogodbene stranke
dosegla ali presegla 10 odstotkov kapitala banke in pri katerem se
izpostavljenost banke do pogodbene stranke poveËa tako, da doseæe ali
preseæe 15 oziroma 20 odstotkov kapitala banke in vsakih nadaljnjih 5
odstotkov njenega kapitala,
• za sklenitev posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke do
osebe v posebnem razmerju z banko po doloËilih 167. Ëlena ZBan-1,
• za druge zadeve v skladu s predpisi.
»lani nadzornega sveta banke morajo:

»lan nadzornega sveta banke mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti
o:
• imenovanju in prenehanju svoje funkcije v organih vodenja ali nadzora
drugih pravnih oseb,
• pravnih poslih, na podlagi katerih so posredno ali neposredno Ëlan
nadzornega sveta sam oz. njegovi oæji druæinski Ëlani pridobili delnice
ali poslovne deleæe pravne osebe, na podlagi katerih Ëlan nadzornega
sveta skupaj s svojimi oæjimi druæinskimi Ëlani v tej pravni osebi doseæe
ali preseæe kvalificirani deleæ oz. se njihov deleæ zmanjπa pod mejo
kvalificiranega deleæa.
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• preveriti letno poroËilo skupaj z revizorjevim poroËilom in predlog
uprave za uporabo bilanËnega dobiËka,
• izdelati pisno poroËilo skupπËini v skladu z drugim odstavkom 282.
Ëlena ZGD-1.
Nadzorni svet potrjuje letno poroËilo.
OdloËanje v nadzornem svetu
Nadzorni svet je sklepËen, Ëe je pri sklepanju navzoËih veË kot polovica
njegovih Ëlanov. Nadzorni svet sprejema svoje odloËitve z veËino oddanih
glasov. V primeru enakega πtevila glasov je odloËilen glas predsednika
nadzornega sveta.
Posebne pravice Ëlanov nadzornega sveta
Vsak Ëlan nadzornega sveta prejme poleg povrnjenih stroπkov za udeleæbo
na seji πe plaËilo za delo v obliki sejnine, katere viπino doloËi skupπËina s
sklepom.
Podatki o delovanju nadzornega sveta banke so razvidni tudi iz poglavja
PoroËilo nadzornega sveta.
KOMISIJE NADZORNEGA SVETA
V poslovnem letu 2009 so v skladu z ZGD-1 in ZBan-1 svoje delo opravljale:
revizijska komisija, komisija za prejemke, komisija za imenovanja in
komisija za informacijsko tehnologijo. Poleg tega je nadzorni svet v letu
2009 ustanovil πe nominacijski odbor.
Revizijska komisija nadzornega sveta

• nadzirati primernost postopkov in uËinkovitost delovanja notranje
revizije,
• obravnavati ugotovitve Banke Slovenije, davËne inπpekcije in drugih
nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko,
• preveriti letna in druga finanËna poroËila banke in o tem izdelati pisno
poroËilo skupπËini delniËarjev banke,
• obrazloæiti skupπËini svoje mnenje k letnemu poroËilu notranje revizije
in mnenje k letnemu poroËilu uprave.
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Revizijska komisija je bila v letu 2009 sestavljena iz dveh neodvisnih Ëlanov
nadzornega sveta Nove KBM in dveh zunanjih strokovnjakov. Nadzorni svet
je dne 22.9.2008 imenoval Ëlane revizijske komisije v naslednji sestavi:
Andrej Svetina in dr. Aljoπa ValentinËiË, docent na Ekonomski fakulteti
Univerze v Ljubljani (Ëlana nadzornega sveta), dr. Franc Koletnik, profesor
na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru (zunanji Ëlan), in mag. Blanka
Vezjak, direktorica druæbe Vezjak svetovanje d.o.o. (zunanji Ëlan).
Dne 7.4.2009 je zaradi prenehanja opravljanja funkcije Ëlana nadzornega
sveta dr. Aljoπe ValentinËiËa le-temu prenehala tudi funkcija Ëlana
revizijske komisije nadzornega sveta. Nadzorni svet banke je dne
20.8.2009 namesto dotedanjega Ëlana dr. Aljoπe ValentinËiËa za novega
Ëlana revizijske komisije imenoval Ëlana nadzornega sveta mag. Janeza
Koπaka.
Dne 21.10.2009 je nadzorni svet odpoklical s funkcije Ëlanico revizijske
komisije mag. Blanko Vezjak, namesto nje pa dne 23.12.2009 imenoval
novega zunanjega Ëlana mag. Kosto Bizjaka.
Revizijska komisija nudi nadzornemu svetu strokovno podporo pri
nadziranju poslovodenja banke in druæb v Skupini Nove KBM, predvsem na

65

podroËju zakonitosti poslovanja, podroËju sistema obvladovanja tveganj,
notranje revizije in sistema notranjih kontrol ter drugih nalog, doloËenih s
statutom, akti revizijske komisije in sklepi nadzornega sveta.
Komisija opravlja svoje naloge na podlagi zakona, statuta banke in
ustanovne listine, kjer so opredeljeni namen in sestava komisije, pogoji in
naËin delovanja ter pristojnosti in odgovornosti Ëlanov komisije. PodroËje
in naËin delovanja revizijske komisije, postopek sprejemanja odloËitev ter
vse ostale zadeve, ki so pomembne za njeno delovanje, pa so urejeni v
Poslovniku o delu revizijske komisije.
»lani komisije praviloma odloËajo na sejah. Komisija je sklepËna, Ëe je na
seji navzoËih vsaj polovica njenih Ëlanov, od katerih morata biti v vsakem
primeru prisotna predsednik ali namestnik predsednika.
OdloËitev komisije je sprejeta, Ëe je zanjo glasovala veËina Ëlanov, ki
glasujejo. Vsak Ëlan komisije ima en glas. »e je πtevilo glasov enako, je
odloËilen glas predsednika komisije.
»lani komisije so za udeleæbo na seji komisije upraviËeni do sejnine v
viπini, ki jo je doloËila skupπËina banke. »lani komisije so bili upraviËeni
tudi do povraËila stroπkov, ki so nastali v zvezi z njihovim delom v komisiji.
Komisija redno poroËa nadzornemu svetu o delu komisije na sejah
nadzornega sveta.
Podatki o delovanju revizijske komisije nadzornega sveta so razvidni tudi iz
poglavja PoroËilo nadzornega sveta.
Komisija nadzornega sveta za imenovanja
Komisija za imenovanja je bila v letu 2009 sestavljena iz treh Ëlanov
nadzornega sveta Nove KBM in enega zunanjega strokovnjaka. Nadzorni
svet je dne 22.9.2008 imenoval Ëlane komisije za imenovanja v naslednji
sestavi: dr. Anton Jurgetz, mag. Franc ©kufca, mag. Daniel Blejc (Ëlani
nadzornega sveta) in Marko Vresk (zunanji Ëlan), namestnik predsednika
uprave v podjetju Helios d.d., Domæale.
Zaradi na skupπËini banke (dne 8.7.2009) razreπenih Ëlanov nadzornega
sveta, dr. Antona Jurgetza in mag. Daniela Blejca, je navedenima Ëlanoma
prenehala tudi funkcija Ëlana komisije za imenovanja. Nadzorni svet v
novi sestavi je dne 20.8.2009 imenoval nove Ëlane komisije za imenovanja,
in sicer Ëlana nadzornega sveta dr. Duπana JovanoviËa kot predsednika
komisije in mag. Danila Topleka kot Ëlana komisije. Od 20.8.2009
sestavljajo komisijo za imenovanja naslednji Ëlani: dr. Duπan JovanoviË,
mag. Danilo Toplek, mag. Franc ©kufca in Marko Vresk.
Komisija za imenovanja je predvsem pristojna za pomoË nadzornemu
svetu pri ocenjevanju velikosti, sestave in delovanja uprave v rednih
Ëasovnih presledkih ter pomoË nadzornemu svetu pri vrednotenju dela
uprave in pripravi predlogov na podroËju kriterijev in kandidatov za
Ëlanstvo v upravi.

PodroËje in naËin delovanja komisije za imenovanja, postopek sprejemanja
odloËitev ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za njeno delovanje, so
urejeni v Poslovniku o delu komisije nadzornega sveta za imenovanja.
»lani komisije praviloma odloËajo na sejah. Komisija je sklepËna, Ëe je na
seji navzoËa veËina Ëlanov.
OdloËitev komisije je sprejeta, Ëe je zanjo glasovala veËina Ëlanov komisije.
Vsak Ëlan komisije ima en glas. »e je πtevilo glasov enako, je odloËilen
glas predsednika komisije.
DoloËila o nagrajevanju in povraËilu stroπkov Ëlanom komisije ter doloËila
o poroËanju nadzornemu svetu so smiselno urejena enako kot pri
revizijski komisiji.
Podatki o delovanju komisije nadzornega sveta za imenovanja so razvidni
tudi iz poglavja PoroËilo nadzornega sveta.
Komisija nadzornega sveta za prejemke
Komisija za prejemke je bila v letu 2009 sestavljena iz dveh neodvisnih
Ëlanov nadzornega sveta Nove KBM in enega zunanjega strokovnjaka.
Nadzorni svet je dne 22.9.2008 imenoval Ëlane komisije za prejemke v
naslednji sestavi: Anton Guzej, Ivan Vizjak (Ëlana nadzornega sveta) in
Marko Vresk (zunanji Ëlan). Sestava komisije se do konca leta 2009 ni
spremenila. Tudi v letu 2010 komisija nadaljuje delo v isti sestavi.
Komisija za prejemke je predvsem odgovorna za pomoË nadzornemu
svetu pri pripravi predlogov o politiki plaË, povraËil in drugih ugodnosti
Ëlanov uprave in pomoË pri spremljanju ciljev in meril vrednotenja dela
Ëlanov uprave.
PodroËje in naËin delovanja komisije za prejemke, postopek sprejemanja
odloËitev ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za njeno delovanje, so
urejeni v Poslovniku o delu komisije nadzornega sveta za prejemke.
DoloËila o sklepËnosti, naËinu glasovanja, nagrajevanju Ëlanov komisije in
povraËilu stroπkov ter poroËanju nadzornemu svetu so smiselno urejena
enako kot pri komisiji za imenovanja.
Podatki o delovanju komisije nadzornega sveta za prejemke so razvidni
tudi iz poglavja PoroËilo nadzornega sveta.
Komisija nadzornega sveta za informacijsko tehnologijo
Komisija za informacijsko tehnologijo je bila v letu 2009 sestavljena iz
dveh neodvisnih Ëlanov nadzornega sveta Nove KBM in enega zunanjega
strokovnjaka. V mesecu septembru 2008 oblikovana komisija nadzornega
sveta za informacijsko tehnologijo v sestavi: mag. Daniel Blejc, Boπtjan
Kramberger (Ëlana nadzornega sveta) in dr. Boπtjan BerËiË (zunanji Ëlan),
zaposlen na Inπtitutu za ekonomijo, pravo in informatiko v Ljubljani, je
opravljala svojo funkcijo do 8.7.2009, ko je komisija postala nepopolno
sestavljena in nesklepËna zaradi na skupπËini razreπenih dotedanjih
Ëlanov nadzornega sveta in komisije za informacijsko tehnologijo, mag.
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Daniela Blejca in Boπtjana Krambergerja.
Po izvedeni skupπËini nadzorni svet v novi sestavi komisije za
informacijsko tehnologijo glede na potrebe po zagotavljanju strokovne in
tehniËne pomoËi ter svetovanju pri obravnavi gradiv in pripravi predlogov
sklepov za seje nadzornega sveta s podroËja informacijske tehnologije ter
nadzoru nad njihovim izvajanjem ni imenoval.
Komisija za informacijsko tehnologijo je v letu 2009 zagotavljala strokovno
in tehniËno pomoË ter svetovanje pri obravnavi gradiv in pripravi predlogov
sklepov za seje nadzornega sveta s podroËja informacijske tehnologije ter
nadzoru nad njihovim izvajanjem, z namenom poveËati uËinkovitost dela
nadzornega sveta in reπevanja zahtevnejπih zadev.

dvakrat. Na prvi seji, dne 2. 6. 2009, se je seznanil s poslovnikom odbora
in potekom priprav na skupπËino banke. Sprejel je sklep, da nadzornemu
svetu kot kandidatko za nadomestno Ëlanico nadzornega sveta predlaga
mag. Alenko Bratuπek ter da pridobi akreditacijo pri KAS za veË moænih
kandidatov za Ëlane nadzornega sveta. Na drugi seji, dne 11.6.2009, se je
odbor seznanil s potekom akreditacijskega postopka kandidatov za Ëlane
nadzornega sveta banke.
Izjava o upravljanju je sestavni del letnega poroËila banke in Skupine za
leto 2009 in bo objavljena na borznoinformacijskem sistemu SEO-net in
spletnih straneh banke.
Maribor, 25.2.2010

PodroËje in naËin delovanja komisije za informacijsko tehnologijo,
postopek sprejemanja odloËitev ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za
njeno delovanje, so urejeni v Poslovniku o delu komisije za informacijsko
tehnologijo.
DoloËila o sklepËnosti, naËinu glasovanja, nagrajevanju Ëlanov komisije
in povraËilu stroπkov ter poroËanju nadzornemu svetu so bila smiselno
urejena enako kot pri komisiji za imenovanja.
Nominacijski odbor nadzornega sveta
Nadzorni svet je dne 29.5.2009 ustanovil nominacijski odbor, ki je
sestavljen iz πtirih predstavnikov najveËjih delniËarjev banke (Republika
Slovenija, KAD, SOD in Pom-Invest), predstavnika KAS (Kadrovskoakreditacijski svet) in predsednika nadzornega sveta banke. V nominacijski
odbor so bili imenovani mag. Franc ©kufca, Ëlan nadzornega sveta in
predsednik odbora, Andreja Kert (MF − Ministrstvo za finance), Borut
Jamnik (KAD), Tomaæ KuntariË (SOD), Ivan Vizjak (Ëlan nadzornega sveta
in predstavnik Pom-Investa) ter dr. Borut Bratina (KAS).
Naloge nominacijskega odbora so:
• izvedba postopka izbire kandidatov za Ëlane nadzornega sveta in
priprava predlogov nadzornemu svetu, katere kandidate naj nominira
skupπËini;
• preverjanje sestave nadzornega sveta v luËi priporoËil dobre prakse,
sprejetih kodeksov in poroËanje o tem nadzornemu svetu;
• pomoË nadzornemu svetu pri pripravi sistema nagrajevanja
nadzornega sveta in predlogih sistemov nagrajevanja za skupπËino.
PodroËje in naËin delovanja nominacijskega odbora, postopek sprejemanja
odloËitev ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za njegovo delovanje, so
urejeni v Poslovniku o delu nominacijskega odbora nadzornega sveta.
DoloËila o sklepËnosti, naËinu glasovanja, nagrajevanju Ëlanov odbora in
povraËilu stroπkov ter poroËanju nadzornemu svetu so smiselno urejena
enako kot pri komisiji za imenovanja.
Nominacijski odbor se je v Ëasu od ustanovitve pa do 10.7.2009 sestal
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Nadzorni svet Nove KBM d.d.

mag. Andrej Plos
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mag. Danilo Toplek,

Ëlan

Ëlanica

predsednik

predsednik
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VRSTE STORITEV, ZA
OPRAVLJANJE KATERIH IMA
NOVA KBM DOVOLJENJE
BANKE SLOVENIJE

IZJAVA O ODGOVORNOSTI
UPRAVE NOVE KBM
ZA SESTAVO LETNEGA
PORO»ILA ZA LETO 2009

Nova Kreditna banka Maribor d.d. ima dovoljenje za opravljanje banËnih storitev po 7. Ëlenu Zakona o
banËniπtvu (Uradni list RS, πt. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09; v nadaljevanju: ZBan-1). BanËne storitve
so sprejemanje depozitov od javnosti ter dajanje kreditov za svoj raËun.

(v skladu s 110. Ëlenom Zakona o trgu finanËnih instrumentov)
Uprava banke (Matjaæ KovaËiË, predsednik uprave, Manja Skerniπak, Ëlanica uprave, in mag. Andrej
Plos, Ëlan uprave) s podpisom te izjave potrjujejo, da je po njihovem najboljπem vedenju:
• raËunovodsko poroËilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom raËunovodskega poroËanja ter
da daje resniËen in poπten prikaz sredstev in obveznosti, finanËnega poloæaja in poslovnega izida
banke in druæb, vkljuËenih v konsolidacijo kot celote, in
• v poslovno poroËilo vkljuËen poπten prikaz razvoja in izidov poslovanja banke ter njenega
finanËnega poloæaja, vkljuËno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim banka in druæbe, vkljuËene
v konsolidacijo, kot celota izpostavljene.

Maribor, 29.3.2010

Prav tako ima banka dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje vzajemno priznanih in dodatnih
finanËnih storitev.
Banka lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finanËne storitve po 10. Ëlenu ZBan-1:
1. sprejemanje depozitov;
2. dajanje kreditov, ki vkljuËuje tudi:
•
•
•
•

potroπniπke kredite,
hipotekarne kredite,
odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring),
financiranje komercialnih poslov, vkljuËno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom
in brez regresa dolgoroËnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finanËnim instrumentom (forfeiting);

4. storitve plaËilnega prometa po ZPlaP, razen storitev upravljanja plaËilnih sistemov;
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5. izdajanje in upravljanje plaËilnih instrumentov (na primer kreditnih kartic in potovalnih Ëekov);
6. izdajanje garancij in drugih jamstev;
7. trgovanje za svoj raËun ali za raËun strank:
mag. Andrej Plos

Manja Skerniπak

Matjaæ KovaËiË

Ëlan

Ëlanica

predsednik

•
•
•
•
•

z instrumenti denarnega trga,
s tujimi plaËilnimi sredstvi, vkljuËno z menjalniπkimi posli,
s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
z valutnimi in obrestnimi finanËnimi instrumenti,
s prenosljivimi vrednostnimi papirji;

8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem;
9. svetovanje in storitve v zvezi z zdruæitvami in nakupom podjetij;
11. upravljanje z naloæbami in svetovanje v zvezi s tem;
12. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo;
14. oddajanje sefov;
15. investicijske ter pomoæne investicijske storitve in posli.
Banka lahko opravlja naslednje dodatne finanËne storitve po 11. Ëlenu ZBan-1:
1. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalniπtvo;
6. træenje investicijskih skladov, prodaja investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov,
• posredovanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
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Uro© Jakon»i»
Mojster pridelave vin
“ŽIVLJENJE JE PREKRATKO,
DA BI PILI SLABA VINA.”
Jutranja rosa se πe vedno lesketa na travnih bilkah, ko sem
æe med njimi. Nekaj Ëez petdeset tisoË jih je. V glavnem
chardonnay, sauvignonasse, nekaj rebule in malvazije ter
merlot in cabernet sauvignon. »e me potrebujete, se ozrite
Ëez stotine poravnanih vrst, in videli boste vrh klobuka. Tam
sem. Pri trsu, ki ga previdno obrezujem. Treba je narediti
prostor novim poganjkom, ki bodo obrodili. Zraven prepevam
kakπno domaËo in pogosto razmiπljam, kako lepo bi bilo,
Ëe letos narava ne bi bila srdita. Tako bi se sadovi izrazili v
vsej svoji veliËini in dolgo bi uæivali v njihovih sladkostih. Od
pomladi do jeseni delu ni videti konca in tako je vsak dan
treba kaj postoriti. Potrebujeπ tudi veliko zahtevne opreme
in πe veË pridnih rok. Prav tako je treba pravilno pripraviti
na desetine sodov, da je okus na koncu resniËno popoln.
Vse to pa zahteva veliko varnosti in podpore. Vesel sem, da
imam razumevajoËo in prilagodljivo banko. Vedno prinesem
kakπno steklenico tistim damam v pisarni. Pravijo, da je ob
posebnih priloænostih lepo nazdraviti z ljudmi, ki so ti blizu.
Hja, saj poznate tisto: Æivljenje je prekratko, da bi pili slaba
vina! Na zdravje!
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POSLOVNA
MREÆA BANKE
PODRO»JE VZHODNA SLOVENIJA
PODRUÆNICA MARIBOR
Tyrπeva ulica 2,
2505 Maribor
telefon: 02 229 28 39
telefaks: 02 252 64 08
Oddelek poslovanja z MG
Glavni trg 17 b,
2505 Maribor
telefon: 02 229 16 10
telefaks: 02 238 01 54
Poslovalnica Centrala
Ulica Vita Kraigherja 4,
2505 Maribor
telefon: 02 229 20 60
telefaks: 02 262 64 58
Poslovalnica Mestna hranilnica
Trg svobode 6,
2505 Maribor
telefon: 02 229 29 36
telefaks: 02 229 26 13
Poslovalnica Tyrπeva
Tyrπeva ulica 2,
2505 Maribor
telefon: 02 229 20 73
telefaks: 02 229 28 09
Poslovalnica Maribor
Tyrπeva ulica 2,
2505 Maribor
telefon: 02 229 28 61
telefaks: 02 252 45 42
Poslovalnica Melje
Partizanska cesta 42,
2505 Maribor
telefon: 02 229 15 70
telefaks: 02 252 64 88
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Poslovalnica Tabor

Poslovalnica HoËe

Dvoræakova ulica 7,
2505 Maribor
telefon: 02 229 16 70
telefaks: 02 238 01 02

Miklavπka cesta 63,
2311 HoËe
telefon: 02 229 17 40
telefaks: 02 618 14 60

Poslovalnica Cesta zmage

Poslovalnica Lenart

Cesta zmage 98,
2505 Maribor
telefon: 02 229 17 20
telefaks: 02 332 33 33

Partizanska cesta 1,
2230 Lenart v Slovenskih goricah
telefon: 02 229 15 80
telefaks: 02 729 55 08

Poslovalnica Tezno

Poslovalnica Ruπe

Ptujska cesta 105,
2505 Maribor
telefon: 02 229 16 90
telefaks: 02 333 83 24

Jamnikova 2,
2342 Ruπe
telefon: 02 229 17 50
telefaks: 02 662 42 91

Poslovalnica Pobreæje

Poslovalnica Lovrenc na Pohorju

Cesta XIV. divizije 34,
2505 Maribor
telefon: 02 229 15 30
telefaks: 02 471 24 85

Gornji trg 20,
2344 Lovrenc na Pohorju
telefon: 02 229 18 40
telefaks: 02 671 97 05

Poslovalnica Europark

Poslovalnica ©entilj

Pobreπka cesta 18,
2505 Maribor
telefon: 02 229 15 10
telefaks: 02 331 71 42

Maistrova ulica 2,
2212 ©entilj v Slovenskih goricah
telefon: 02 229 15 50
telefaks: 02 651 01 36

Poslovalnica Ljubljanska

PODRUÆNICA PTUJ

Ljubljanska ulica 1-3,
2505 Maribor
telefon: 02 229 15 20
telefaks: 02 333 83 03

Novi trg 1,
2250 Ptuj
telefon: 02 229 19 00
telefaks: 02 229 19 63

Poslovalnica ©tudentska enota

Oddelek poslovanja z gospodarskimi druæbami in MG

GregorËiËeva ulica 15,
2505 Maribor
telefon: 02 229 16 60
telefaks: 02 252 36 08

Novi trg 1,
2250 Ptuj
telefon: 02 229 19 04
telefaks: 02 229 19 63
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Poslovalnica Ormoæ

Poslovalnica Goriπnica

Poslovalnica Zgornja Bistrica

Ptujska cesta 2,
2270 Ormoæ
telefon: 02 229 18 70
telefaks: 02 741 07 50

Goriπnica 61,
2272 Goriπnica
telefon: 02 229 17 85
telefaks: 02 740 80 54

Partizanska cesta 61,
2310 Slov. Bistrica
telefon: 02 229 17 90
telefaks: 02 844 39 05

Poslovalnica SrediπËe ob Dravi

Poslovalnica Rogoznica

Poslovalnica Titova

Slovenska cesta 55,
2277 SrediπËe ob Dravi
telefon: 02 229 19 70
telefaks: 02 719 10 39

©pindlerjeva ulica 3,
2250 Ptuj
telefon: 02 229 17 35
telefaks: 02 746 89 05

Ljubljanska cesta 11,
2310 Slovenska Bistrica
telefon: 02 229 18 06
telefaks: 02 818 21 29

Poslovalnica Novi trg

Poslovalnica RabelËja vas

PODRUÆNICA CELJE

Novi trg 1,
2250 Ptuj
telefon: 02 229 19 17
telefaks: 02 229 19 64

Ul. 25. maja 13,
2250 Ptuj
telefon: 02 229 17 10
telefaks: 02 771 95 71

Mariborska cesta 7,
3000 Celje
telefon: 03 620 30 70
telefaks: 03 425 32 36

Poslovalnica Lackova

PODRUÆNICA SLOVENSKA BISTRICA

Ulica heroja Lacka 5,
2250 Ptuj
telefon: 02 229 19 40
telefaks: 02 229 19 67

Ljubljanska cesta 11,
2310 Slovenska Bistrica
telefon: 02 229 18 00
telefaks: 02 818 30 35

Poslovanje z gospodarskimi
druæbami in MG

Poslovalnica Breg

Oddelek poslovanja z gospodarskimi
druæbami in MG

Zagrebπka cesta 4 a,
2250 Ptuj
telefon: 02 229 18 90
telefaks: 02 787 70 02
Poslovalnica KidriËevo
Ulica Borisa Kraigherja 25,
2325 KidriËevo
telefon: 02 229 18 65
telefaks: 02 787 22 22
Poslovalnica Majπperk
Breg 12,
2322 Majπperk
telefon: 02 229 18 55
telefaks: 02 795 09 01
Poslovalnica Videm
Videm pri Ptuju 43,
2284 Videm pri Ptuju
telefon: 02 229 19 75
telefaks: 02 761 95 14
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Mariborska cesta 7,
3000 Celje
telefon: 03 620 30 72
telefaks: 03 425 32 36
Poslovalnica Celje

Ljubljanska cesta 11,
2310 Slovenska Bistrica
telefon: 02 229 17 93
telefaks: 02 818 30 35

Mariborska cesta 7,
3000 Celje
telefon: 03 620 30 75
telefaks: 03 425 32 36

Poslovalnica PoljËane

PODRUÆNICA KORO©KA

Bistriπka cesta 60,
2319 PoljËane
telefon: 02 229 18 30
telefaks: 02 802 52 71

Meæa 10,
2370 Dravograd
telefon: 02 229 17 60
telefaks: 02 878 45 93

Poslovalnica Pragersko

Poslovanje z gospodarskimi druæbami in MG

Kolodvorska ulica 7,
2331 Pragersko
telefon: 02 229 18 50
telefaks: 02 803 72 36

Meæa 10,
2370 Dravograd
telefon: 02 229 17 62
telefaks: 02 878 45 93

Poslovalnica Oplotnica

Poslovalnica Dravograd

Ul. pohorskega bataljona 7,
2317 Oplotnica
telefon: 02 229 18 60
telefaks: 02 801 98 36

Meæa 10,
2370 Dravograd
telefon: 02 229 17 65
telefaks: 02 878 45 04
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Poslovalnica Ravne na Koroπkem

Poslovanje z gospodarskimi druæbami in MG

Poslovanje z gospodarskimi druæbami in MG

Preæihova 5,
2390 Ravne na Koroπkem
telefon: 02 229 16 40
telefaks: 02 821 69 07

Tivolska cesta 48,
1000 Ljubljana
telefon: 01 300 97 20
telefaks: 01 300 97 55

Cesta prvih borcev 6,
8250 Breæice
telefon: 07 496 19 32
telefaks: 07 496 17 52

PODRUÆNICA POMURJE

Poslovalnica Ljubljana

Poslovalnica Breæice

Kocljeva ulica 11,
9000 Murska Sobota
telefon: 02 229 17 70
telefaks: 02 530 47 81

Tivolska cesta 48,
1000 Ljubljana
telefon: 01 300 97 60
telefaks: 01 431 40 30

Cesta prvih borcev 6,
8250 Breæice
telefon: 07 496 19 78
telefaks: 07 496 65 90

Poslovanje z gospodarskimi druæbami in MG

Poslovalnica Æiri

Poslovalnica Krπko

Kocljeva ulica 11,
9000 Murska Sobota
telefon: 02 229 17 73
telefaks: 02 530 47 81

Trg svobode 2,
4226 Æiri
telefon: 04 620 31 30
telefaks: 04 518 43 04

Cesta krπkih ærtev 137,
8270 Krπko
telefon: 07 492 28 77
telefaks: 07 492 28 78

Poslovalnica Murska Sobota

PODRUÆNICA NOVO MESTO

PODRUÆNICA KRANJ

Kocljeva ulica 11,
9000 Murska Sobota
telefon: 02 229 17 75
telefaks: 02 530 47 81

Novi trg 7,
8000 Novo mesto
telefon: 07 393 59 50
telefaks: 07 393 59 57

Koroπka cesta 2,
4000 KRANJ
telefon: 04 620 31 00
telefaks: 04 236 82 46

Poslovalnica Lendava

Poslovanje z gospodarskimi druæbami in MG

Poslovanje z gospodarskimi druæbami in MG

Trg Ljudske pravice 11,
9220 Lendava
telefon: 02 229 16 30
telefaks: 02 578 81 30

Novi trg 7,
8000 Novo mesto
telefon: 07 393 59 50
telefaks: 07 393 59 57

Koroπka cesta 2,
4000 KRANJ
telefon: 04 620 31 00
telefaks: 04 236 82 46

Poslovalnica Ljutomer

Poslovalnica Novo mesto

Poslovalnica Kranj

Glavni trg 4,
9240 Ljutomer
telefon: 02 229 15 60
telefaks: 02 581 12 07

Novi trg 7,
8000 Novo mesto
telefon: 07 393 59 51
telefaks: 07 393 59 56

Koroπka cesta 2,
4000 KRANJ
telefon: 04 620 31 04
telefaks: 04 236 82 46

PODRO»JE OSREDNJA SLOVENIJA

PODRUÆNICA BREÆICE

PODRO»JE NOVA GORICA

Cesta prvih borcev 6,
8250 Breæice
telefon: 07 496 19 32
telefaks: 07 496 17 52

PODRUÆNICA LJUBLJANA
Tivolska cesta 48,
1000 Ljubljana
telefon: 01 300 97 20
telefaks: 01 300 97 55

PODRUÆNICA NOVA GORICA
KidriËeva ulica11,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 331 70 00
telefaks: 05 335 94 00
Oddelek poslovanja z MG
Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 331 74 30
telefaks: 05 330 25 66

2009 LETNO PORO»ILO

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

POSLOVNO PORO»ILO SKUPINE
NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.

72

Poslovalnica Mestna hranilnica

Poslovalnica Miren

PODRUÆNICA AJDOV©»INA

Tumova 1,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 331 74 60
telefaks: 05 302 31 00

Miren 125 a,
5291 Miren
telefon: 05 331 70 80
telefaks: 05 305 41 70

Goriπka cesta 25 c,
5270 AjdovπËina
telefon: 05 331 70 10
telefaks: 05 366 20 28

Poslovalnica Kojsko

Poslovalnica Deskle

Oddelek poslovanja z gospodarskimi druæbami in MG

Kojsko 15,
5211 Kojsko
telefon: 05 331 74 90
telefaks: 05 304 16 45

SrebrniËeva ulica 20,
5210 Deskle
telefon: 05 331 74 75
telefaks: 05 331 03 91

Goriπka cesta 25 c,
5270 AjdovπËina
telefon: 05 331 70 10
telefaks: 05 366 20 28

Poslovalnica Centrala

Poslovalnica Dornberk

Poslovalnica Vipava

KidriËeva ulica 11,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 331 70 00
telefaks: 05 302 85 54

GregorËiËeva ulica 11,
5294 Dornberk
telefon: 05 331 70 85
telefaks: 05 301 81 66

Cesta 18. aprila 4,
5271 Vipava
telefon: 05 331 70 50
telefaks: 05 366 44 84

Poslovalnica ©empeter

Poslovalnica RenËe

Poslovalnica Obrtni dom

Cesta prekomorskih brigad 7,
5290 ©empeter
telefon: 05 331 70 60
telefaks: 05 303 15 74

Trg 40,
5292 RenËe
telefon: 05 331 70 56
telefaks: 05 305 30 24

Vipavska cesta 4,
5270 AjdovπËina
telefon: 05 331 70 45
telefaks: 05 364 49 38

Poslovalnica Solkan

Poslovalnica Nova Gorica

Poslovalnica AjdovπËina

Trg J. SrebrniËa 2,
5250 Solkan
telefon: 05 331 74 80
telefaks: 05 333 43 93

Delpinova ulica 7 a,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 331 74 50
telefaks: 05 302 78 30

Goriπka cesta 25 c,
5270 AjdovπËina
telefon: 05 331 70 10
telefaks: 05 366 20 28

Poslovalnica Brda

Poslovalnica Delpinova

PODRUÆNICA IDRIJA

Trg 25. maja 5,
5212 Dobrovo v Brdih
telefon: 05 331 74 85
telefaks: 05 395 95 46

Delpinova ulica 11,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 331 74 55
telefaks: 05 302 61 12

Lapajnetova ulica 41,
5280 Idrija
telefon: 05 331 71 00
telefaks: 05 377 14 25

Poslovalnica Kanal

Poslovalnica Roæna Dolina

Oddelek poslovanja z gospodarskimi druæbami in MG

Trg svobode 23,
5213 Kanal
telefon: 05 331 74 70
telefaks: 05 305 10 32

Vipavska cesta 2,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 331 70 75
telefaks: 05 333 18 33

Lapajnetova ulica 41,
5280 Idrija
telefon: 05 331 70 90
telefaks: 05 377 14 25

Poslovalnica Branik

Poslovalnica Vrtojba

Poslovalnica »rni Vrh

Branik 75,
5295 Branik
telefon: 05 331 70 86
telefaks: 05 305 78 21

Ul. 9. septembra 145,
5290 ©empeter pri Gorici
telefon: 05 331 70 76
telefaks: 05 393 71 11

»rni Vrh 82,
5274 »rni Vrh nad Idrijo
telefon: 05 331 71 25
telefaks: 05 377 70 08
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Poslovalnica Idrija

Poslovalnica Podbrdo

Lapajnetova ulica 41,
5280 Idrija
telefon: 05 331 70 91
telefaks: 05 377 14 25

Podbrdo 33 d,
5243 Podbrdo
telefon: 05 331 71 80
telefaks: 05 380 80 07

Poslovalnica Cerkno

Poslovalnica Most na SoËi

Glavni trg 5,
5282 Cerkno
telefon: 05 331 71 30
telefaks: 058 372 31 63

Most na SoËi 60 a,
5216 Most na SoËi
telefon: 05 388 71 75
telefaks: 05 388 70 63

Poslovalnica Spodnja Idrija

PODRUÆNICA KOPER

Slovenska cesta 17,
5281 Spodnja Idrija
telefon: 05 331 71 35
telefaks: 05 377 60 51

Ferrarska ulica 12,
6000 Koper
telefon: 05 331 71 90
telefaks: 05 662 54 27

PODRUÆNICA TOLMIN

Poslovanje z gospodarskimi druæbami in MG

Trg marπala Tita 14,
5220 Tolmin
telefon: 05 331 71 50
telefaks: 05 388 18 86

Ferrarska ulica 12,
6000 Koper
telefon: 05 331 71 96
telefaks: 05 662 54 27

Oddelek poslovanja z gospodarskimi druæbami in MG

Poslovalnica Koper

Trg marπala Tita 14, 5220 Tolmin
telefon: 05 331 71 37
telefaks: 05 388 18 86

Ferrarska ulica 12,
6000 Koper
telefon: 05 331 71 85
telefaks: 05 662 54 28

Poslovalnica Tolmin
Trg marπala Tita 14,
5220 Tolmin
telefon: 05 331 71 45
telefaks: 05 381 06 88
Poslovalnica Bovec
Trg Golobarskih ærtev 47,
5230 Bovec
telefon: 05 331 71 65
telefaks: 05 389 61 48
Poslovalnica Kobarid
Trg svobode 2,
5222 Kobarid
telefon: 05 331 71 70
telefaks: 05 388 51 59
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Skupinski raËunovodski izkazi Skupine Nove KBM
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Skupinski izkaz poslovnega 
izida - Skupina Nove KBM
v tisoË EUR
Pojasnila

1. 1. - 31. 12.
2009

1. 1. - 31. 12.
2008

Prihodki iz obresti in podobni prihodki

7

262.314

314.081

Odhodki za obresti in podobni odhodki

7

(125.825)

(179.119)

»iste obresti

7

136.489

134.962

Prihodki iz dividend

8

103

4.886

Prihodki iz opravnin (provizij)

9

99.320

99.328

Odhodki za opravnine (provizije)

9

(39.843)

(44.624)

»iste opravnine (provizije)

9

59.477

54.704

10

1.723

6.443

VSEBINA

Realizirani dobiËki iz finanËnih sredstev in obveznosti, ki niso
merjeni po poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
»isti dobiËki/izgube iz finanËnih sredstev in
obveznosti, namenjenih trgovanju

11

Izgube iz finanËnih sredstev (in obveznosti), pripoznanih
po poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

3.302

(26.496)

(284)

0

»isti dobiËki iz teËajnih razlik

12

890

6.734

»isti dobiËki/izgube iz odprave pripoznanja sredstev
brez nekratkoroËnih sredstev v posesti za prodajo

13

(1.516)

621

Drugi Ëisti poslovni dobiËki

14

7.370

5.640

Administrativni stroπki

15

(99.296)

(100.958)

Amortizacija

16

(14.079)

(13.967)

Rezervacije

17

1.337

6.096

Oslabitve

18

(78.148)

(58.290)

PripadajoËi dobiËki iz naloæb v kapital pridruæenih in skupaj
obvladovanih druæb, obraËunanih po kapitalski metodi

19

25

1.402

211

0

17.604

21.777

(4.718)

(4.359)

»ISTI DOBI»EK IZ REDNEGA POSLOVANJA

12.886

17.418

»ISTI DOBI»EK POSLOVNEGA LETA

12.886

17.418

10.432

13.614

2.454

3.804

0,40

0,57

0,40

0,57

»isti dobiËki iz nekratkoroËnih sredstev v posesti za
prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi
DOBI»EK IZ REDNEGA POSLOVANJA
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja

20

a) Lastnikov obvladujoËe banke
b) Manjπinskih lastnikov
Osnovni Ëisti dobiËek na delnico (v evrih)

21

Popravljeni Ëisti dobiËek na delnico (v evrih)

Pojasnila k skupinskim raËunovodskim izkazom so sestavni del skupinskih raËunovodskih izkazov.
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Skupinski izkaz 
vseobsegajo»ega donosa Skupina Nove KBM
v tisoË EUR
1. 1. − 31. 12.
2009

1. 1. − 31. 12.
2008

»ISTI DOBI»EK POSLOVNEGA LETA PO OBDAV»ITVI

12. 886

17.418

DRUGI VSEOBSEGAJO»I DONOS PO OBDAV»ITVI

VSEBINA

30.497

(41.757)

»isti dobiËki/izgube, pripoznani v uskupinjevalnem popravku kapitala

61

(28)

DobiËki/izgube, pripoznani v preseæku iz prevrednotenja

61

(28)

»isti dobiËki/izgube, pripoznani v preseæku iz prevrednotenja v
zvezi s finanËnimi sredstvi, razpoloæljivimi za prodajo

38.238

(40.919)

DobiËki/izgube, pripoznani v preseæku iz prevrednotenja

38.238

(57.718)

0

16.799

129

(8.436)

Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajoËega donosa

(7.931)

7.626

VSEOBSEGAJO»I DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAV»ITVI

43.383

(24.339)

a) Lastnikov obvladujoËe banke

39.835

(26.473)

3.548

2.134

Prenos izgub iz preseæka iz prevrednotenja v poslovni izid
PripadajoËi dobiËki/izgube, pripoznani v preseæku iz prevrednotenja
in zadræanem dobiËku/izgubi v zvezi z naloæbami v kapital pridruæenih
in skupaj obvladovanih druæb, obraËunanih po kapitalski metodi

b) Manjπinskih lastnikov

3

v tisoË EUR

Skupinski izkaz 
finan»nega poloæaja Skupina Nove KBM

VSEBINA

Pojasnila

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Denar v blagajni in stanje na raËunih pri centralni banki

22

180.085

192.964

FinanËna sredstva, namenjena trgovanju

23

17.308

52.271

FinanËna sredstva, pripoznana po poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

24

24.736

0

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo

25

1.046.166

938.924

Krediti

4.055.902

3.990.621

26

211.764

191.530

- krediti strankam, ki niso banke

27

3.844.138

3.799.091

FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti

28

145.797

75.503

- krediti bankam

NekratkoroËna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje

35

6.812

570

Opredmetena osnovna sredstva

29

73.257

90.300

Naloæbene nepremiËnine

30

27.790

9.678

Neopredmetena sredstva

31

27.713

27.058

DolgoroËne naloæbe v kapital pridruæenih in skupaj
obvladovanih druæb, obraËunane po kapitalski metodi

32

36.081

29.252

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb

33

17.353

20.591

5.005

2.615

- terjatve za davek
- odloæene terjatve za davek
Druga sredstva

34

SKUPAJ SREDSTVA
FinanËne obveznosti do centralne banke

12. 348

17.976

126.637

62.215

5.785.637

5.489.947

190.419

140.381

FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju

36

1.442

5.688

FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti

37

5.086.096

4.877.608

157.113

135.657

- vloge strank, ki niso banke

3.507.536

3.184.572

- krediti bank

1.138.711

1.237.657

- vloge bank

- krediti strank, ki niso banke
- dolæniπki vrednostni papirji
- podrejene obveznosti
FinanËne obveznosti, vezane na finanËna sredstva, ki ne
izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja

90

644

90.437

102.226

192.209

216.852

4.658

0

Rezervacije

38

23.274

26.651

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

33

6.778

3.931

1.982

794

- obveznosti za davek
- odloæene obveznosti za davek
Druge obveznosti

39

SKUPAJ OBVEZNOSTI

4.796

3.137

41.696

41.344

5.354.363

5.095.603

Osnovni kapital

40

27.210

27.208

Kapitalske rezerve

41

78.314

78.314

Preseæek iz prevrednotenja

42

(3.458)

(32.861)

Rezerve iz dobiËka

43

281.138

270.717

Zadræani dobiËek (vkljuËno s Ëistim dobiËkom poslovnega leta)

44

KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJO»E BANKE
Kapital manjπinskih lastnikov
SKUPAJ KAPITAL
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL

9.161

14.589

392.365

357.967

38.909

36.377

431.274

394.344

5.785.637

5.489.947

Pojasnila k skupinskim raËunovodskim izkazom so sestavni del skupinskih raËunovodskih izkazov.
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4

v tisoË EUR

Skupinski izkaz denarnih 
tokov − Skupina Nove KBM
1. 1. − 31. 12.
2009

1. 1. − 31. 12.
2008

Prejemki pri prodaji finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti

a)

»isti poslovni izid pred obdavËitvijo

17.604

21.777

Amortizacija

14.079

13.967
(261)

515

(1.402)

(890)

(6.734)

3

4

617

(735)

»iste izgube pri prodaji neopredmetenih sredstev

689

0

33.656

121.465

231

812

Prejemki iz nekratkoroËnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo
Drugi prejemki iz naloæbenja
b)

Izdatki pri naloæbenju
(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih
sredstev in naloæbenih nepremiËnin)

0

26

31.472

0

1.700

120.595

253

32

(122.610)

(104.152)

(10.060)

(24.222)

(Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev)

(6.439)

(6.439)

(Izdatki pri nakupu naloæb v kapital pridruæenih
in skupaj obvladovanihdruæb)

(7.548)

(677)

(98.563)

(68.537)

0

(4.277)

(88.954)

17.313

(Izdatki za nakup finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti)
(Drugi izdatki pri naloæbenju)
c)

Neto denarni tokovi pri naloæbenju (a − b)

C.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a)

Prejemki pri financiranju

26.030

106.997

26.030

2.720

Drugi (dobiËki) iz naloæbenja

(10)

(1.389)

Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti

Druge izgube iz financiranja

11.388

14.246

Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov

0

54.619

Drugi prejemki, povezani s financiranjem

0

49.658

(69.338)

(49.820)

(211)

0

»isti nerealizirani (dobiËki)/izgube v kapitalu oziroma
preseæku iz prevrednotenja iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih
za prodajo (brez uËinka odloæenega davka)

36.648

(50.028)

Druge prilagoditve Ëistega poslovnega izida pred obdavËitvijo

(4.919)

(7.240)

Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami
poslovnih sredstev in obveznosti
(PoveËanja) poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov)
»isto zmanjπanje sredstev pri centralni banki
»isto zmanjπanje finanËnih sredstev, namenjenih trgovanju
»isto zmanjπanje finanËnih sredstev, pripoznanih po
poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

b)

77.163

(17.795)

(253.289)

(456.470)

952

0

35.246

65.059

29.511

3.277

»isto (poveËanje)/zmanjπanje finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo

(143.805)

58.137

»isto (poveËanje) kreditov

(102.464)

(634.349)

(4.489)

(435)

»isto (poveËanje)/zmanjπanje drugih sredstev

(68.240)

51.841

PoveËanja poslovnih obveznosti

302.290

379.501

50.038

140.372

»isto (poveËanje) nekratkoroËnih sredstev v posesti za prodajo
c)

1.650

»isti (dobiËki)/izgube pri prodaji opredmetenih
osnovnih sredstev in naloæbenih nepremiËnin

»isti nerealizirani (dobiËki) iz nekratkoroËnih sredstev v posesti za
prodajo in ustavljeno poslovanje in z njimi povezanimi obveznostmi

b)

1. 1. − 31. 12.
2008

Prejemki pri naloæbenju

Prejemki pri prodaji neopredmetenih sredstev

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Izgube iz finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti

DENARNI TOKOVI PRI NALOÆBENJU

v tisoË EUR

A.

»isti (dobiËki) iz teËajnih razlik

B.

1. 1. − 31. 12.
2009

Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih
sredstev in naloæbenih nepremiËnin

VSEBINA

PripadajoËi (dobiËki)/izgube iz naloæb v kapital pridruæenih in
skupaj obvladovanih druæb, obraËunanih po kapitalski metodi

VSEBINA

a)

Oznaka

Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naloæbenih
nepremiËnin, neopredmetenih sredstev in drugih sredstev

Oznaka

»isto poveËanje finanËnih obveznosti do centralne banke
»isto poveËanje(zmanjπanje) finanËnih obveznosti, namenjenih trgovanju

(4.525)

5.587

»isto poveËanje vlog in najetih kreditov, merjenih po odplaËni vrednosti

261.534

266.924

»isto (zmanjπanje) izdanih dolæniπkih vrednostnih
papirjev, merjenih po odplaËni vrednosti

(11.789)

(15.276)

»isto poveËanje/(zmanjπanje) drugih obveznosti

Izdatki pri financiranju
(PlaËane dividende)

(8.018)

(6.643)

(OdplaËila podrejenih obveznosti)

(61.318)

(42.368)

(Druga izplaËila, povezana s financiranjem)

(2)

(809)

c)

Neto denarni tokovi pri financiranju (a − b)

(43.308)

57.177

D.

UËinki spremembe deviznih teËajev na denarna
sredstva in njihove ustreznike

(671)

154

E.

»isto poveËanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov
(Ae + Bc + Cc)

(14.638)

(35.134)

F.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na zaËetku obdobja

335.168

370.148

G.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja
(D + E + F)

319.859

335.168

Pojasnila k skupinskim raËunovodskim izkazom so sestavni del skupinskih raËunovodskih izkazov.

Denarni tokovi od obresti in dividend
v tisoË EUR
1. 1. − 31. 12.
2009

1. 1. − 31. 12.
2008

7.032

(18.106)

PlaËane obresti

(102.593)

(136.945)

126.164

(94.764)

Prejete obresti

242.152

294.917

(PlaËani) davek na dohodek pravnih oseb

(8.540)

(14.860)

PlaËane dividende

(6.903)

(5.257)

Neto denarni tokovi pri poslovanju (Ë + d)

117.624

(109.624)

Prejete dividende

128

3.337

d)

Denarni tokovi pri poslovanju (a + b + c)

e)
f)
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5

Skupinski izkaz sprememb lastni©kega kapitala za 
obdobje od 1. 1.  do 31. 12. 2009 − Skupina Nove KBM
v tisoË EUR

VSEBINA
ZA»ETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Preseæek iz
prevrednotenja

Rezerve iz dobiËka

Zadræani dobiËek
(vkljuËno s
Ëistim dobiËkom
poslovnega leta)

Kapital lastnikov Kapital manjπinskih
obvladujoËe banke
lastnikov

Skupaj kapital

27.208

78.314

(32.861)

270.717

14.589

357.967

36.377

394.344

VseobsegajoËi donos poslovnega leta po obdavËitvi

0

0

29.403

0

10.432

39.835

3.548

43.383

IzplaËilo (obraËun) dividend

0

0

0

0

(5.216)

(5.216)

(1.294)

(6.510)

Razporeditev Ëistega dobiËka v rezerve iz dobiËka

0

0

0

10.421

(10.421)

0

0

0

Drugo
KON»NO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

2

0

0

0

(223)

(221)

278

57

27.210

78.314

(3.458)

281.138

9.161

392.365

38.909

431.274

Drugo zmanjπanje pri postavki zadræani dobiËek (vkljuËno s Ëistim dobiËkom poslovnega leta) predstavlja uskladitev kapitala pri odvisnih druæbah.
Pojasnila k skupinskim raËunovodskim izkazom so sestavni del skupinskih raËunovodskih izkazov.

5

Skupinski izkaz sprememb lastni©kega kapitala za 
obdobje od 1. 1.  do 31. 12. 2008 − Skupina Nove KBM
v tisoË EUR

VSEBINA
ZA»ETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU
VseobsegajoËi donos poslovnega leta po obdavËitvi

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Preseæek iz
prevrednotenja

Rezerve iz dobiËka

Zadræani dobiËek
(vkljuËno s
Ëistim dobiËkom
poslovnega leta)

24.366

28.847

7.226

252.148

24.687

337.274

33.161

370.435

Kapital lastnikov Kapital manjπinskih
obvladujoËe banke
lastnikov

Skupaj kapital

0

0

(40.087)

0

13.614

(26.473)

2.134

(24.339)

2.842

50.276

0

0

0

53.118

2.732

55.850

IzplaËilo (obraËun) dividend

0

0

0

0

(4.806)

(4.806)

(1.719)

(6.525)

Razporeditev Ëistega dobiËka v rezerve iz dobiËka

0

0

0

18.571

(18.571)

0

0

0

Vpis (ali vplaËilo) novega kapitala

Drugo
KON»NO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

0

(809)

0

(2)

(335)

(1.146)

69

(1.077)

27.208

78.314

(32.861)

270.717

14.589

357.967

36.377

394.344

1. Drugo zmanjπanje pri postavki kapitalske rezerve se nanaπa na neposredne stroπke iz naslova dokapitalizacije.
2. Drugo zmanjπanje pri postavki zadræani dobiËek vkljuËuje zneske izplaËil dividend osebam izven Skupine.
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Pojasnila k skupinskim raËunovodskim izkazom Skupine Nove KBM
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V letu 2009 je Nova KBM d.d. dokapitalizirala naslednje druæbe:

Osnovne 
informacije

• odvisno druæbo KBM Leasing d.o.o., dne 02. 07. 2009 v viπini 3.300
tisoË evrov,
• odvisno druæbo Gorica Leasing d.o.o., dne 15. 07. 2009 v viπini 2.800
tisoË evrov,
• odvisno druæbo Multiconsult Leasing d.o.o., dne 17. 07. 2009 v viπini
1.910 tisoË evrov,
• odvisno druæbo KBM Invest d.o.o., dne 13. 11. 2009 v viπini 3.000
tisoË evrov,
• pridruæeno druæbo Zavarovalnico Maribor d.d., dne 23. 12. 2009 v
viπini 7.095 tisoË evrov.

Nova KBM d.d. je obvladujoËa druæba v Skupini Nove KBM (v
nadaljevanju: Skupina). Skupino sestavlja poleg obvladujoËe πe 10
odvisnih druæb.
Nova KBM d.d. (v nadaljevanju: banka) je komercialna banka s tradicijo,
usmerjena v standardne posle poslovanja s prebivalstvom in podjetji.
Sedeæ ima v Ulici Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, Slovenija.
Banka je javna delniπka druæba z najveË delniËarji med druæbami
v Sloveniji. Na dan 31. 12. 2009 je bila lastniπka struktura banke
naslednja: deleæ Republike Slovenije v banki je znaπal 41,5 odstotka,
deleæ Kapitalske druæbe d.d. je znaπal 4,8 odstotka, deleæ Slovenske
odπkodninske druæbe d.d. je prav tako znaπal 4,8 odstotka, deleæ
gospodinjstev je znaπal 24,0 odstotka, deleæ drugih finanËnih organizacij
11,8 odstotka, deleæ nefinanËnih druæb 6,4 odstotka, deleæ tujih oseb 5,9
odstotka ter deleæ bank 0,8 odstotka.
Banka je zavezana k pripravi skupinskih raËunovodskih izkazov.
Opredelitev Skupine
Skupino sestavljajo obvladujoËa banka in odvisne druæbe.
Druæba
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Poπtna banka Slovenije d.d.
Adria Bank Wien

Razmerje

Deleæ Skupine v %

obvladujoËa banka
odvisna banka

55,00

odvisna banka

50,54

KBM Fineko d.o.o.

odvisna druæba

100,00

KBM Infond d.o.o.

odvisna druæba

72,00

KBM Leasing d.o.o.

odvisna druæba

100,00

KBM Invest d.o.o.

odvisna druæba

100,00

Gorica Leasing d.o.o.

odvisna druæba

100,00

M-PAY d.o.o.

odvisna druæba

50,00

Multiconsult d.o.o.

odvisna druæba

76,00

Multiconsult Leasing d.o.o.

odvisna druæba

100,00

Banka ima naloæbo v dve pridruæeni druæbi, in sicer ima v kapitalu
druæbe Moja naloæba d.d. 45-odstotni deleæ in v kapitalu Zavarovalnice
Maribor d.d. 49,96-odstotni deleæ.
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Dne 4. 6. 2009 je Nova KBM izvedla odkup deleæa v druæbi Multiconsult
Leasing d.o.o. v viπini 453 tisoË evrov od odvisne druæbe Multiconsult
d.o.o., kar ni predstavljalo spremembe deleæa na ravni Skupine Nove
KBM.
Druæba Multiconsult se je v januarju 2010 preimenovala v KBM Projekt
d.o.o., Hrvaπka.

2

Izhodi©»a za 
predstavitev 
skupinskih 
ra»unovodskih 
izkazov
Uprava Nove KBM d.d. je dne 29. 3. 2010 odobrila objavljene skupinske
raËunovodske izkaze Skupine in raËunovodske izkaze banke na dan
31. 12. 2009.

2.2
Podlaga za merjenje
Skupinski raËunovodski izkazi so pripravljeni ob upoπtevanju izvirne
vrednosti, razen v spodaj navedenih primerih, kjer se upoπteva poπtena
vrednost:
•
•
•
•

finanËna sredstva, izmerjena po poπteni vrednosti skozi poslovni izid,
finanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo,
izpeljani finanËni instrumenti,
naloæbene nepremiËnine.

Metode, uporabljene pri merjenju poπtene vrednosti, so opisane v
nadaljevanju.

2.3
Uporaba presoj in ocen
Priprava skupinskih raËunovodskih izkazov v skladu z MSRP zahteva
uporabo presoj in ocen, ki vplivajo na vrednost poroËanih sredstev in
obveznosti, na razkritje potencialnih sredstev in obveznosti na datum
poroËanja ter na viπino prihodkov in odhodkov v obdobju, ki se je takrat
konËalo.
Najpomembnejπe presoje se nanaπajo na razporejanje finanËnih
instrumentov, πe posebej na delitev med portfeljem v posesti do
zapadlosti in portfeljem, namenjenim trgovanju. Razporejanje finanËnih
instrumentov se izvede pred prvotnim pripoznavanjem finanËnega
instrumenta glede na politiko Skupine.
Ocene se uporabijo za: oslabitve kreditov strankam, oslabitve za prodajo
razpoloæljivih finanËnih sredstev, poπtene vrednosti finanËnih sredstev
in obveznosti, rezervacije za zunajbilanËna tveganja, amortizacijsko
dobo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev,
potencialne davËne postavke, rezervacije za obveznosti do zaposlencev
in rezervacije za obveznosti iz naslova pravnih sporov.

2.4
Predstavitvena in funkcijska valuta
Postavke v skupinskih raËunovodskih izkazih so prikazane v evrih, ki so
funkcijska in predstavitvena valuta Skupine.

2.1
Izjava o skladnosti
Skupinski raËunovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi
standardi raËunovodskega poroËanja (v nadaljevanju: MSRP), kot jih je
sprejela Evropska unija.
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Vsi zneski v skupinskih raËunovodskih izkazih in njihovih pojasnilih
so izraæeni v tisoË evrih, razen Ëe je drugaËe navedeno. Zaradi
zaokroæevanja podatkov se lahko pri seπtevanju pojavijo raËunske
razlike.

2.5
Primerjalne informacije

Pridruæene druæbe

V prikazovanju skupinskih raËunovodskih izkazov je narejena
sprememba zaradi zahtev centralne banke. V izkazu finanËnega
poloæaja je zadræani dobiËek prikazan skupaj s Ëistim dobiËkom
poslovnega leta, v preteklem poslovnem letu pa je bil prikazan v
postavki rezerve iz dobiËka. Izkaz finanËnega poloæaja na dan 31. 12.
2008 je ustrezno prilagojen, sprememba vpliva le na prerazporeditev
zneskov med posameznimi postavkami izkaza.

3

Pomembnej©e 
ra»unovodske 
usmeritve
Sprejete raËunovodske usmeritve so se uporabljale konsistentno v obeh
poroËevalskih obdobjih, predstavljenih v teh skupinskih raËunovodskih
izkazih.

Posli, izloËeni v postopku uskupinjevanja
Medsebojna stanja in medsebojni posli v Skupini, tudi prihodki, odhodki
in dividende, se v celoti izloËijo. IzloËijo se nerealizirani dobiËki in
izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj Skupine in so pripoznani v sredstvih.
Nerealizirane izgube se izloËijo na enak naËin kot dobiËki pod pogojem,
da ne obstaja dokaz o oslabitvi.

Transakcije v tuji valuti se pretvorijo v funkcijsko valuto po teËaju na dan
posla. TeËajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Odvisne druæbe
Odvisne druæbe so druæbe, ki jih obvladuje Skupina. Obvladovanje
obstaja, ko ima Skupina zmoænost odloËati o finanËnih in poslovnih
usmeritvah druæbe za pridobivanje koristi iz njenega delovanja. Pri
ocenjevanju vpliva se upoπteva obstoj in uËinek potencialnih glasovalnih
pravic, ki jih je trenutno moË uveljaviti ali zamenjati. RaËunovodski
izkazi odvisnih druæb so vkljuËeni v skupinske raËunovodske izkaze od
datuma, ko se obvladovanje zaËne, do datuma, ko se preneha. Poslovne
zdruæitve Skupina pripozna postopno po posameznih fazah, morebitni
dodatni nakupi deleæev pa ne vplivajo na predhodno pripoznano dobro
ime.
RaËunovodske usmeritve odvisnih druæb so bile po potrebi spremenjene
oziroma prilagojene usmeritvam Skupine. Datumi poroËanja so enaki v
celotni Skupini. Vse odvisne druæbe so v skupinske raËunovodske izkaze
vkljuËene po metodi popolnega uskupinjevanja.
Kapital manjπinskih lastnikov je v izkazu finanËnega poloæaja prikazan v
posebni postavki, loËeno od kapitala lastnikov obvladujoËe banke. Deleæi
manjπinskih lastnikov se izloËijo iz vseh postavk kapitala v odstotku, ki
ustreza deleæu manjπinskih lastnikov v osnovnem kapitalu.
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Naloæbe v pridruæene druæbe se obraËunavajo po kapitalski metodi
in se pripoznajo po izvirni vrednosti. Naloæba Skupine zajema ob
nakupu ugotovljeno dobro ime ter Ëisto vrednost nabranih izgub zaradi
oslabitve. Skupinski raËunovodski izkazi zajemajo deleæ Skupine v
dobiËkih in izgubah pridruæenih druæb, izraËunan po kapitalski metodi,
po opravljeni uskladitvi raËunovodskih usmeritev, od datuma, ko se
pomemben vpliv zaËne, do datuma, ko se konËa. »e je deleæ Skupine
v izgubah pridruæene druæbe veËji kot njen deleæ, se knjigovodska
vrednost deleæa Skupine (vkljuËno z vsemi dolgoroËnimi naloæbami)
zmanjπa na niË, deleæ v nadaljnjih izgubah pa se preneha pripoznavati,
toda le v obsegu, za katerega ima Skupina obvezo.

3.2
Prevedba poslovnih dogodkov v tuji valuti

3.1
Uskupinjevanje
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Pridruæene druæbe so druæbe, kjer ima Skupina pomemben vpliv, ne
obvladuje pa njihove finanËne in poslovne usmeritve. Pomemben vpliv
obstaja, Ëe ima Skupina v drugi druæbi od 20 do 50 odstotkov glasov.
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Postavke sredstev in obveznosti, ki so nominirane v tujih valutah, so v
skupinskih raËunovodskih izkazih preraËunane z uporabo referenËnega
teËaja Evropske centralne banke, ki je veljaven na datum poroËanja.
UËinki prevedbe so prikazani v izkazu poslovnega izida kot neto dobiËek
ali izguba iz teËajnih razlik.
TeËajne razlike, ki nastajajo pri nedenarnih postavkah, kot so lastniπki
instrumenti, razvrπËeni v skupino finanËnih sredstev, izmerjenih po
poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se prikaæejo kot del
dobiËka ali izgube iz naslova merjenja po poπteni vrednosti. TeËajne
razlike pri lastniπkih instrumentih, razvrπËenih v skupino finanËnih
sredstev, razpoloæljivih za prodajo, se prikaæejo v vseobsegajoËem
donosu, skupaj z uËinkom merjenja po poπteni vrednosti.
RaËunovodski izkazi druæb, katerih funkcijska valuta se razlikuje od
predstavitvene valute, se prevedejo v predstavitveno valuto na naslednji
naËin:
• sredstva in obveznosti se prevedejo po konËnem teËaju na datum
poroËanja,
• poslovni izid se prevede po povpreËnem teËaju obdobja.
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TeËajne razlike se pripoznajo v posebnem uskupinjevalnem popravku
kapitala in se v izkazu poslovnega izida pripoznajo πele ob odtujitvi
naloæbe.

3.3
Denarni ustrezniki
Denarni ustrezniki so kratkoroËne, hitro unovËljive naloæbe, ki se lahko
takoj pretvorijo v znane zneske denarnih sredstev in pri katerih je
tveganje spremembe vrednosti zanemarljivo.
Med denarne ustreznike Skupina πteje:
• gotovinska denarna sredstva ter stanja na poravnalnem raËunu in
tekoËih raËunih,
• kredite bankam z originalno zapadlostjo do 3 mesecev,
• naloæbe v dolæniπke vrednostne papirje, razpoloæljive za prodajo, z
originalno zapadlostjo do 3 mesecev.

3.4
FinanËna sredstva
3.4.1
RazvrπËanje finanËnih sredstev
Skupina ob zaËetnem pripoznanju finanËna sredstva razvrsti glede
na namen pridobitve, Ëas dræanja v posesti in vrsto finanËnega
instrumenta na:
• FinanËna sredstva, izmerjena po poπteni vrednosti skozi izkaz
poslovnega izida, ki se delijo na finanËna sredstva v posesti za
trgovanje in na druge finanËne instrumente po poπteni vrednosti
skozi poslovni izid. Skupina med finanËna sredstva v posesti za
trgovanje uvrπËa instrumente, s katerimi namerava aktivno trgovati
in izkoristiti kratkoroËna nihanja v ceni. V to skupino so razvrπËeni
lastniπki in dolæniπki vrednostni papirji ter izvedeni finanËni
instrumenti, razen tistih, ki so namenjeni varovanju. V skupino
finanËnih sredstev, izmerjenih po poπteni vrednosti skozi poslovni
izid vodstvo razvrsti instrumente ob zaËetnem pripoznavanju, kadar
bodo tako zagotovljene ustreznejπe informacije iz naslova merjenja
ali pripoznavanja.
• FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti so sredstva z doloËenimi
ali doloËljivimi plaËili in doloËeno zapadlostjo, za katera Skupina
izpriËuje namen in sposobnost posedovanja do zapadlosti.
• FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo, so sredstva, ki
niso bila kupljena z namenom trgovanja in jih Skupina namerava
posedovati nedoloËeno Ëasovno obdobje. Sredstvo se lahko proda
zaradi likvidnostnih potreb ali sprememb trænih razmer (sprememb
obrestnih mer, deviznih teËajev ali cen finanËnih instrumentov).
• Posojila in terjatve so finanËna sredstva z doloËenimi ali doloËljivimi
plaËili, s katerimi se ne trguje na aktivnem trgu.

Skupina ima sklenjene finanËne instrumente za namene ekonomskega
varovanja drugega finanËnega instrumenta. V raËunovodenju ne
uporablja pravil obraËunavanja varovanja pred tveganjem, ker se uËinki
merjenja, tako prvega kot drugega finanËnega instrumenta, istoËasno
kaæejo v izkazu poslovnega izida.
Skupina nima doloËenih instrumentov, za katere bi morala obraËunavati
varovanje pred tveganji.
3.4.2
Pripoznanje in odprava pripoznanja finanËnih sredstev
Nakupi in prodaje finanËnih sredstev, razen posojil in terjatev, se
pripoznajo na dan trgovanja (dan sklenitve pogodbe). Posojila in terjatve
se pripoznajo na dan poravnave.
Skupina odpravi pripoznanje finanËnega sredstva, ko pogodbene pravice
do denarnih tokov poteËejo ali ko je finanËno sredstvo preneseno in
prenos izpolnjuje kriterije za odpravo pripoznanja (Skupina je prenesla
vse pravice in tveganja iz finanËnega sredstva). »e Skupina prenese
finanËno sredstvo, vendar zadræi skoraj vsa tveganja in koristi, se
pripoznanje finanËnega sredstva ne odpravi.
Pri odpravi pripoznanja finanËnega sredstva v celoti se razlika med
knjigovodsko vrednostjo sredstva in vsoto prejetih nadomestil (vkljuËno
z novim dobljenim sredstvom, zmanjπano za novo prevzeto obveznost)
ter nabranimi dobiËki ali izgubami, ki so bile pripoznane neposredno v
kapitalu, pripozna v izkazu poslovnega izida.
3.4.3
Merjenje finanËnih sredstev
FinanËna sredstva, razen finanËnih sredstev, izmerjenih po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se zaËetno izmerijo po poπteni
vrednosti, poveËani za stroπke posla.
FinanËna sredstva, izmerjena po poπteni vrednosti skozi izkaz
poslovnega izida, se zaËetno izmerijo po poπteni vrednosti, stroπki posla
pa se ob nakupu izkaæejo v izkazu poslovnega izida.
FinanËna sredstva v posesti za trgovanje in finanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo, se po zaËetnem pripoznanju merijo po poπteni
vrednosti. Poπtena vrednost temelji na objavljeni træni ceni na datum
poroËanja. Za finanËna sredstva, za katera cena na trgu ni objavljena,
Skupina izmeri poπteno vrednost z uporabo modelov vrednotenja. Ti
vkljuËujejo uporabo cen primerljivih poslov in metodo diskontiranih
bodoËih denarnih tokov.
Izvedene finanËne instrumente, ki vkljuËujejo valutne terminske posle,
obrestne zamenjave, valutne opcije in terminske posle z vrednostnimi
papirji, Skupina uporablja za trgovanje ter jih izmeri po poπteni
vrednosti. Poπtena vrednost izvedenih finanËnih instrumentov je enaka
nerealiziranim dobiËkom ali izgubam iz naslova vrednotenja po trænih
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cenah oziroma po pogodbeni terminski vrednosti.
Lastniπki vrednostni papirji, razpoloæljivi za prodajo, katerih poπtena
vrednost se ne more zanesljivo izmeriti, se merijo po nabavni vrednosti
(nabavna cena, poveËana za stroπke posla in zmanjπana za oslabitev).

3.4.5
Prerazvrstitve finanËnih sredstev
V letu 2009 Skupina ni prerazvrstila nobenih finanËnih sredstev iz ene
kategorije v drugo kategorijo.

Posojila in terjatve se izmerijo po odplaËni vrednosti po metodi
efektivne obrestne mere.

3.4.6
Oslabitve finanËnih sredstev

Posojila in terjatve so izkazana v viπini neodplaËane glavnice, poveËani
za neodplaËane obresti in nadomestila ter zmanjπani za znesek
oslabitve posojila.

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo

FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti se izmerijo po odplaËni
vrednosti. OdplaËna vrednost se izraËuna kot znesek zaËetno
pripoznane terjatve, zmanjπan za odplaËila glavnice, poveËan ali
zmanjπan za nabrano odplaËilo razlike med zaËetnim in v plaËilo
zapadlim zneskom ter zmanjπan zaradi oslabitve finanËnega sredstva.
3.4.4
DobiËki in izgube
DobiËki in izgube, ki izhajajo iz spremembe poπtene vrednosti finanËnih
sredstev, izmerjenih po poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida,
se pripoznajo v poslovnem izidu v obdobju, v katerem nastanejo.
DobiËki in izgube, ki izhajajo iz spremembe poπtene vrednosti
finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo, se pripoznajo neposredno
v vseobsegajoËem donosu, razen izgub zaradi oslabitve in deviznih
dobiËkov in izgub, dokler se ne opravi odprava pripoznanja finanËnega
sredstva. V tem primeru se nabrani dobiËki ali izgube, izkazani v
kapitalu, pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Obresti iz dolæniπkih
vrednostnih papirjev, razpoloæljivih za prodajo, izraËunane z uporabo
metode efektivne obrestne mere, se pripoznajo neposredno v izkazu
poslovnega izida.

Skupina vsako poroËevalsko obdobje oceni, ali so prisotni znaki, ki
oznaËujejo oslabitev finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo.
Pomembno in dolgotrajno zmanjπanje poπtene vrednosti finanËnega
sredstva pod njegovo nabavno vrednost lahko predstavlja nepristranski
dokaz o oslabitvi.
OdloËitev, kaj predstavlja pomemben ali dolgotrajen padec poπtene
vrednosti, temelji na ocenah. Pri postavitvi teh ocen, poleg drugih
dejavnikov, upoπteva Skupina volatilnost cen vrednostnih papirjev.
V primeru oslabitve dolæniπkega finanËnega sredstva, razpoloæljivega
za prodajo, se nabrana izguba, pripoznana v kapitalu, prenese v izkaz
poslovnega izida. Tako pripoznano izgubo je mogoËe razveljaviti.
»e se v naslednjem obdobju poπtena vrednost dolæniπkega finanËnega
sredstva, razpoloæljivega za prodajo, poveËa in je poveËanje moË
nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju izgube,
se odprava oslabitve izkaæe preko izkaza poslovnega izida.
V primeru oslabitve lastniπkega vrednostnega papirja, razpoloæljivega
za prodajo, se izguba zaradi oslabitve pripozna v izkazu poslovnega
izida. Odprava oslabitve lastniπkega vrednostnega papirja se ne izvede
preko izkaza poslovnega izida, temveË se kasnejπe poveËanje poπtene
vrednosti izkaæe neposredno v vseobsegajoËem donosu.
FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti

“DobiËek prvega dne”
Ko je cena transakcije na neaktivnem trgu za isti instrument bistveno
drugaËna od poπtene vrednosti na drugem pomembnem primerljivem
trgu ali Ëe je cena transakcije bistveno drugaËna od cene, ki temelji
na modelu vrednotenja, ki upoπteva predpostavke iz aktivnega trga,
Skupina takoj pripozna razliko med ceno transakcije in poπteno
vrednostjo v izkazu poslovnega izida v postavki neto dobiËki in izgube
iz trgovanja kot ”dobiËek prvega dne”. V primeru, ko cena na trgu ni
relevantna, se razlika med ceno transakcije in modelom vrednotenja
pripozna v izkazu poslovnega izida πele tedaj, ko trg postane
pomemben, ali takrat, ko se instrument odtuji.
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Skupina vsako poroËevalsko obdobje oceni, ali obstaja nepristranski
dokaz o oslabljenosti finanËnega sredstva v posesti do zapadlosti.
Znesek izgube za oslabitev se izmeri kot razlika med knjigovodsko
vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo prihodnjih denarnih tokov,
ki so diskontirani po izvirni efektivni obrestni meri. Vrednost izgube se
pripozna v izkazu poslovnega izida.

Posojila in terjatve
Skupina vsakega komitenta razvrsti, v skladu z interno metodologijo,
v ustrezno bonitetno skupino. RazvrπËanje v bonitetno skupino poteka
na osnovi finanËnega poloæaja dolænika, uspeπnosti poslovanja,
sposobnosti zagotavljanja denarnega toka za vraËilo obveznosti,
poravnavanja obveznosti, tveganosti panoge ter mehkih dejavnikov.
Skupina sproti ali najmanj trimeseËno ocenjuje, ali obstajajo
nepristranski dokazi ali dogodki, ki so nastopili po zaËetnem
pripoznanju, in ali ti dogodki vplivajo na oceno prihodnjih denarnih tokov
finanËnega sredstva ali skupine finanËnih sredstev, ki jih je mogoËe
zanesljivo oceniti.
Na osnovi tveganosti komitenta in sklenjenega posla se oblikujejo
ustrezne oslabitve finanËnih sredstev v skladu z MSRP ter lastno
metodologijo. Posamezno pomembno finanËno sredstvo se oceni
posamiËno. »e je pri posamiËni ocenitvi ugotovljena oslabljenost
finanËnega sredstva, se le-to oslabi posamiËno, sicer se razvrsti v
ustrezno skupino po tveganju dolænika ali finanËnega sredstva in se
oslabi skupinsko. Skupinsko se ocenijo in oslabijo tudi vsa posamiËno
nepomembna finanËna sredstva.
Pri posamiËni ocenitvi finanËnega sredstva se znesek izgube zaradi
oslabitve finanËnega sredstva izmeri kot razlika med knjigovodsko
vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo prihodnjih denarnih tokov,
ki so diskontirani po pogodbeni obrestni meri finanËnega sredstva.
Kadar Skupina razpolaga s prvovrstnim zavarovanjem ali primernim
zavarovanjem, upoπteva tudi priËakovane denarne tokove iz naslova
unovËenja zavarovanj.
Za skupinsko ocenitev finanËnih sredstev Skupina uporablja model, ki
temelji na verjetnosti prehoda komitenta med neplaËnike v posamezni
skupini ter na podatkih o viπini izgube za posamezno skupino
neplaËnikov. Verjetnosti prehodov komitentov ter viπine izgub se za
posamezno skupino kreditov izraËunajo na podlagi podatkov o preteklih
dejanskih prehodih in izgubah.
Ustreznost skupinskih odstotkov oslabitev se preveri enkrat letno.
Odstotki skupinskih oslabitev se raËunajo loËeno za portfelj prebivalstva
in portfelj gospodarske druæbe.
Zaradi oslabitve se knjigovodska vrednost sredstva zmanjπa neposredno
ali z uporabo konta popravka vrednosti. Znesek izgube se pripozna v
izkazu poslovnega izida.
»e se vrednost oslabitve v naslednjem obdobju zmanjπa, se æe prej
pripoznana izguba zaradi oslabitve razveljavi. Vrednost razveljavitve
izgube se pripozna v izkazu poslovnega izida.
Kadar se komitent nahaja v tvegani dræavi, se pri ocenjevanju izgub
zaradi oslabitve upoπteva tudi deæelno tveganje.
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Kjer je mogoËe, Skupina stremi k restrukturiranju kreditov namesto
unovËenja zavarovanj. Restrukturiranje kreditov obsega podaljπevanje
plaËilnih rokov in dogovarjanje o novih kreditnih pogojih. Ko so enkrat
novi pogoji dogovorjeni, kredit ni veË zapadel, vendar se boniteta
stranke ne izboljπa samo na podlagi restrukturiranja. Skupina
nepretrgoma pregleduje izpolnjevanje novih pogojev restrukturiranih
kreditov in hkrati spremlja moænost bodoËih odplaËil. Takπni krediti
ostajajo predmet skupinskih ali posamiËnih oslabitev, izraËunanih na
podlagi prvotne efektivne obrestne mere kredita.

3.5
Pobotanje finanËnih sredstev
FinanËna sredstva in obveznosti so v izkazu finanËnega poloæaja
pobotani, ko za to obstaja pravna pravica in namen neto poravnave ali
istoËasna realizacija sredstva ter poravnava obveznosti.

3.6
ZaËasni nakup in povratna prodaja
Nakup vrednostnih papirjev z namenom prodaje (zaËasni nakup −
repo) je izkazan med krediti strankam. Po pogodbah o zaËasnem
nakupu Skupina ne prevzema tveganj in koristi iz naslova lastniπtva
vrednostnega papirja. Pogodbeno razmerje ima znaËilnosti
zavarovanega kredita, pri katerem so zavarovanje vrednostni papirji,
ki so predmet repo pogodbe. Razlika med nakupno in prodajno ceno je
izkazana kot obrestni prihodek, razmejen z uporabo metode efektivnih
obrestnih mer v obdobju trajanja pogodbe.

3.7
Najemi
FinanËni najem je najem, pri katerem se pomembna tveganja in
pomembne koristi, povezane z lastniπtvom nad najetim opredmetenim
osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska pravica
lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. V skladu s pogodbo se
sredstvo lahko odkupi, lahko pa se najemodajalcu vrne. Takega
najema praviloma ni mogoËe enostransko razveljaviti. Usmeritev za
amortiziranje najetih sredstev je usklajena z usmeritvijo, ki se uporablja
pri lastnih amortizirljivih sredstvih.
Najem, ki ni finanËni najem, je poslovni najem.
Skupina je najemnik
V primeru poslovnih najemov se dana plaËila vkljuËujejo v izkaz
poslovnega izida sorazmerno glede na Ëas trajanja pogodbe.
Sredstvo, pridobljeno na podlagi finanËnega najema, je sestavni del
opredmetenih osnovnih sredstev. Njegova nabavna vrednost je enaka
poπteni vrednosti ali sedanji vrednosti najmanjπe vsote najemnin, in sicer
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tisti, ki je manjπa. PlaËane najemnine se pripoznajo kot obrestni odhodki.
Opredmetena osnovna sredstva, pridobljena s finanËnim najemom, se
amortizirajo v dobi koristnosti sredstva. »e ni utemeljenega zagotovila,
da bo najemnik prevzel lastniπtvo do konca trajanja finanËnega najema,
je treba takπno opredmeteno osnovno sredstvo povsem amortizirati
med trajanjem finanËnega najema, ali v dobi njegove koristnosti, in
sicer v tisti dobi, ki je krajπa.
Skupina je najemodajalec
Sredstva, dana v poslovni najem, so prikazana med naloæbenimi
nepremiËninami ali opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Prihodki iz
naslova najemnin se pripoznajo v izkazu poslovnega izida sorazmerno s
Ëasom trajanja najema.
V primeru sredstva, danega v finanËni najem, se sedanja vrednost
bodoËih najemnin pripozna kot terjatev iz naslova finanËnega najema.
Prihodki iz finanËnega najema se pripoznavajo skozi celotno dobo
najema in odraæajo stalen periodiËni donos najemodajalca, izkazani so
kot prihodki iz obresti.

3.8
Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva so sredstva za opravljanje dejavnosti
Skupine, vodena po nabavni vrednosti, zmanjπani za popravke vrednosti
in morebitne oslabitve. ZaËetno pripoznanje nabavne vrednosti vkljuËuje
nakupno ceno in stroπke, ki se nanaπajo neposredno na pridobitev
sredstev.
Kasneje nastali stroπki se vkljuËujejo v vrednost nabavljenih sredstev
in so pripoznani le takrat, ko obstaja verjetnost, da bodo pritekale
bodoËe gospodarske koristi, povezane s sredstvom, in se lahko ti
stroπki zanesljivo izmerijo. Vsa ostala vlaganja, vzdræevanja in popravila
bremenijo izkaz poslovnega izida v obdobju, ko so nastala.
Osnovno sredstvo zaËne Skupina amortizirati, ko je na razpolago
za uporabo. Popravki vrednosti zaradi amortiziranja se oblikujejo
posamiËno na podlagi enakomernega Ëasovnega amortiziranja glede na
predvideno dobo koristnosti.
Uporabljene amortizacijske stopnje so bile v letih 2009 in 2008 enake, in
sicer:
•
•
•
•

gradbeni objekti
raËunalniπka oprema
motorna vozila
druga oprema

1,3 in 3 odstotki,
33,33 odstotka,
12,5 odstotka,
6,7 do 25 odstotkov.

ZemljiπËa so pripoznana loËeno od zgradb in imajo praviloma
neomejeno dobo koristnosti, zato jih Skupina ne amortizira.

Pri etaæni lastnini poslovnega prostora se vrednost pripadajoËega
zemljiπËa vπteva v nabavno vrednost dela zgradbe, katerega lastnica je
Skupina.
Vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se, zaradi morebitnih
oslabitev, preverja, kadar obstajajo znamenja, da knjigovodske
vrednosti sredstev ne bo mogoËe v celoti nadomestiti. »e je ocenjena
nadomestljiva vrednost sredstva niæja od njegove knjigovodske
vrednosti, je potrebno knjigovodsko vrednost sredstva zniæati na
nadomestljivo vrednost, izgubo zaradi oslabitve pa pripoznati v izkazu
poslovnega izida. Kot nadomestljiva vrednost πteje poπtena vrednost,
zmanjπana za stroπke prodaje, ali vrednost pri uporabi, odvisno od tega,
katera je viπja.
Pripoznanje sredstva se odpravi ob odtujitvi ali Ëe od uporabe sredstva
ni veË priËakovati prihodnjih gospodarskih koristi.

Neopredmetena sredstva Skupina preneha amortizirati, ko so
opredeljena kot nekratkoroËna sredstva v posesti za prodajo ali ko
je odpravljeno njihovo pripoznanje, ker Skupina ne priËakuje nobene
gospodarske koristi veË.
Skupina letno ugotavlja nadomestljivo vrednost neopredmetenega
sredstva. »e je ta niæja od nabavne vrednosti, je treba pripoznati izgubo
zaradi oslabitve.
Dobro ime
Dobro ime nastane pri pridobitvi naloæbe v odvisno, pridruæeno ali
skupaj obvladovano druæbo, kadar nabavna vrednost naloæbe presega
njeno poπteno vrednost. Skupina letno preverja, ali obstajajo razlogi za
oslabitev dobrega imena. V primeru, kadar je nadomestljiva vrednost
manjπa od knjigovodske vrednosti, se pripozna oslabitev.

DobiËek oziroma izguba ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva
se doloËi kot razlika med prihodki iz odtujitve sredstva in njegovo
knjigovodsko vrednostjo ter izkaæe v izkazu poslovnega izida.

3.11
Zaloge

3.9
Naloæbene nepremiËnine

Zaloge se merijo po izvirni vrednosti ali Ëisti iztræljivi vrednosti, in
sicer po niæji izmed njiju. »ista iztræljiva vrednost je ocenjena prodajna
cena, doseæena v rednem poslovanju, zmanjπana za ocenjene stroπke
dokonËanja in ocenjene stroπke prodaje. Zaloge se zaradi okrepitve ne
prevrednotujejo.

Naloæbene nepremiËnine so opredmetena osnovna sredstva, ki jih
Skupina ne uporablja neposredno za opravljanje svoje dejavnosti,
temveË jih poseduje z namenom dajanja v poslovni najem.
Ob pripoznanju so izmerjene po nabavni vrednosti, pozneje pa Skupina
meri naloæbene nepremiËnine po modelu poπtene vrednosti.
Poπteno vrednost naloæbenih nepremiËnin Skupina preverja ob koncu
vsakega poslovnega leta s pomoËjo pooblaπËenega cenilca vrednosti
nepremiËnin.
DobiËek ali izgubo, ki izhaja iz spremembe poπtene vrednosti, Skupina
pripozna v poslovnem izidu obdobja, v katerem se pojavi.

3.10
Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva s konËno dobo koristnosti
ZaËetno pripoznanje nabavne vrednosti vkljuËuje nakupno ceno
in stroπke, ki se nanaπajo neposredno na pridobitev in so pogoj za
usposobitev sredstva. Skupina obraËunava amortizacijo linearno glede
na predvideno dobo koristnosti. Uporabljene amortizacijske stopnje so
bile v letih 2009 in 2008 enake, in sicer:
• druga vlaganja
• licence
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NepremiËnine, pridobljene za poplaËilo terjatev, se ob zaËetnem
pripoznanju izmerijo po cenilnem zapisniku, ki se pridobi ob poplaËilu
terjatev. Pridobljene nepremiËnine poseduje Skupina z namenom
prodaje.
Nabavno ceno zaloge odvzete opreme iz naslova lizinπkih poslov
sestavlja dolg lizingojemalca (zapadle neplaËane in nezapadle glavnice,
zapadle neplaËane obresti in drugi stroπki, ki se lahko pripiπejo
lizingojemalcu).

3.12
NekratkoroËna sredstva v posesti za prodajo
Med nekratkoroËna sredstva v posesti za prodajo Skupina razvrπËa
osnovna sredstva, ki jih ne uporablja veË v poslovne namene in so
namenjena prodaji.
Opredmetena osnovna sredstva v posesti za prodajo so merjena po tisti
vrednosti, ki je niæja, ko primerjamo knjigovodsko vrednost in poπteno
vrednost, ki je zmanjπana za stroπke prodaje.

10 odstotkov,
10 odstotkov.
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DokonËani proizvodi in nedokonËana proizvodnja (nepremiËnine za
prodajo) so zaËetno izmerjeni po neposrednih proizvajalnih stroπkih,
ki se nanaπajo neposredno na posamezne projekte, in posrednih
proizvajalnih stroπkih.
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3.13
FinanËne obveznosti
FinanËne obveznosti zajemajo obveznosti do centralne banke, finanËne
obveznosti, namenjene trgovanju, in finanËne obveznosti, merjene po
odplaËni vrednosti.
Med finanËne obveznosti namenjene trgovanju Skupina uvrπËa
obveznosti, ki izhajajo iz vrednotenja terminsko prodanih vrednostnih
papirjev, in jih meri po poπteni vrednosti.
FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti, so obveznosti
za vloge in kredite bank in strank, ki niso banke, dolgovi za izdane
dolæniπke vrednostne papirje in druge obveznosti iz financiranja.
FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti, se pripoznajo v
viπini prejetih denarnih sredstev, zmanjπani za neposredne stroπke
posla. Obveznosti se po zaËetnem pripoznanju merijo po odplaËni
vrednosti, razlika med zaËetno pripoznanim zneskom in zneskom ob
zapadlosti se pripozna v izkazu poslovnega izida z uporabo metode
efektivne obrestne mere.
Odprava pripoznanja finanËne obveznosti se opravi, ko je obveza
izpolnjena, razveljavljena ali zastarana. Razlika med knjigovodsko
vrednostjo finanËne obveznosti, izbrisane ali prenesene na drugo stranko,
in plaËanim nadomestilom se pripozna v izkazu poslovnega izida.

3.14
Rezervacije
DolgoroËne rezervacije za obveznosti in stroπke Skupina pripozna zaradi
sedanje obveze (pravna ali posredna), ki izhaja iz preteklega dogodka
in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov,
ki omogoËajo pritekanje gospodarskih koristi, ter je znesek obveze
mogoËe zanesljivo izmeriti. Skupina oblikuje rezervacije za pokojnine in
podobne obveznosti, za zunajbilanËne obveznosti, za pravno nereπene
toæbe in druge rezervacije.
Skupina pripozna rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti,
ki odraæajo sedanjo vrednost obveznosti, za odpravnine ob odhodu v
pokoj in jubilejne nagrade. Pri izraËunu sedanje vrednosti se uporabi
diskontna obrestna mera, enaka træni donosnosti na podjetniπke
obveznice izdajatelja z visoko boniteto, izdane v valuti, ki je enaka valuti
obveznosti delodajalca, in je znaπala 5,40 odstotka (v letu 2008 7,65
odstotka). Skupina pripozna rezervacije za vsakega zaposlenega tako,
da se upoπtevata stroπek odpravnine ob upokojitvi, ki mu pripada po
pogodbi o zaposlitvi, in stroπek vseh priËakovanih jubilejnih nagrad za
skupno delovno dobo v druæbi do upokojitve. Med drugim se upoπteva
tudi fluktuacija zaposlenih in planirana rast plaË. Za Skupino stanje
obveznosti izraËunava pooblaπËeni aktuar.

Skupina pripozna rezervacije za zunajbilanËne obveznosti na osnovi
tveganosti komitenta in sklenjenega posla, ki temeljijo na podobnih
ocenah kot ocene oslabitve posojil.
Rezervacije za toæbe predstavljajo zanesljivo ocenjen znesek obveze
na datum poroËanja. Rezervacije se ocenijo na osnovi znanih dejstev
iz sodnega postopka, preteklih izkuπenj s podobnimi toæbami in mnenj
pravnih veπËakov.

Med prihodki za obresti so izkazane redne, zamudne in razmejene
obresti ter vnaprej plaËana nadomestila za stroπke odplaËevanja pri
dolgoroËnih kreditih, danih prebivalstvu. Nadomestila se prenaπajo med
prihodke skladno z dobo odplaËevanja kredita.
Prihodki iz finanËnega najema se pripoznavajo skozi celotno dobo
najema in odraæajo stalen periodiËni donos najemodajalca, izkazani so
kot prihodki iz obresti.
Med odhodki za obresti so izkazane obresti za obveznosti iz naslova
vlog, izdanih vrednostnih papirjev in najetih kreditov ter drugi odhodki iz
naslova finanËnih obveznosti.

3.15
Kapital
Delniπki kapital banke je razdeljen na navadne in kosovne delnice.
Pridobljene lastne delnice se odπtevajo od kapitala.
Dividende iz delnic so pripoznane kot finanËni dolg v obdobju, ko jih
odobri skupπËina delniËarjev.

3.16
Pogojne obveznosti in prevzete finanËne obveznosti
Skupina posluje s finanËnimi instrumenti, pri katerih nastane
zunajbilanËno tveganje, in sicer so to finanËne in storitvene garancije,
akreditivi in kreditne linije.
FinanËne garancije
Prevzete finanËne obveznosti za jamstva (garancije) predstavljajo
nepreklicne obveze za plaËila, Ëe komitent Skupine ne izpolni svojih
obveznosti do tretjih oseb.
Prejete opravnine se razmejujejo, tako da se enakomerno pripoznajo v
izkazu poslovnega izida.
Tveganja, povezana s pogojnimi obveznostmi in prevzetimi finanËnimi
obveznostmi, se ocenjujejo podobno kot tveganja pri posojilih. Vsako
poveËanje obveznosti na osnovi ocenjenih izdatkov, ki bodo potrebni za
poravnavo obveznosti po pogodbi, se vkljuËi v postavko rezervacije.

3.17
Prihodki in odhodki za obresti
Prihodki se pripoznajo, ko je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske
koristi pritekale in da je te koristi mogoËe zanesljivo izmeriti.
Obrestni prihodki in odhodki so izkazani v obraËunanih zneskih v viπini,
rokih in na naËin, doloËen s sklepom o obrestnih merah oziroma v
pogodbah med Skupino in komitentom.

3.18
Prihodki iz dividend
Med prihodki iz dividend izkazuje Skupina prejete dividende ali deleæe
iz naslova naloæbenja v kapital druæb. Prihodke iz dividend Skupina
pripozna v izkazu poslovnega izida, ko pridobi pravico do izplaËila.

3.19
Prihodki in odhodki od opravnin
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Drugi Ëisti poslovni dobiËki in izgube vkljuËujejo realizirane dobiËke in
izgube iz nebanËne dejavnosti (prihodki od najemnin, uËinki prodaje
zalog in odhodki za Ëlanarine, prispevke in druge dajatve).

3.23
Oslabitve
Med oslabitvami Skupina izkazuje oslabitve finanËnih sredstev, ki niso
merjena po poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, oslabitve
opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in
naloæbenih nepremiËnin.

3.24
Davki
Davek od dohodka je prikazan v viπini, kot so ga obraËunale druæbe v
Skupini v skladu z lokalno zakonodajo.

Med prihodke so vkljuËene opravnine iz naslova storitev, ki jih opravi
Skupina. Med odhodke za opravnine so vkljuËeni zneski, plaËani za
storitve drugih.

Odloæeni davki so obraËunani za vse zaËasne razlike med vrednostjo
sredstev in obveznosti za davËne namene ter njihovo knjigovodsko
vrednostjo. Davki so vsakokrat obraËunani po davËnih stopnjah, za
katere se priËakuje, da se bodo uporabljale, ko bo terjatev realizirana
oziroma obveznost poravnana.

Prihodki in odhodki so v izkazu poslovnega izida pripoznani, ko je
storitev opravljena.

Najpomembnejπe zaËasne razlike izvirajo iz vrednotenja finanËnih
instrumentov in rezervacij.

3.20
Realizirani dobiËki in izgube iz finanËnih sredstev, ki niso
merjeni po poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Realizirani dobiËki in izgube iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za
prodajo, posojil in finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti se v
izkazu poslovnega izida pripoznajo ob realizaciji prodaje, ob zapadlosti
finanËnega sredstva ali drugi odpravi pripoznanja finanËnega sredstva.

3.21
»isti dobiËki in izgube iz finanËnih
sredstev, namenjenih trgovanju
»isti dobiËki in izgube iz trgovanja vkljuËujejo realizirane in
nerealizirane dobiËke in izgube iz finanËnih sredstev v posesti za
trgovanje, vkljuËno z izvedenimi finanËnimi instrumenti, ter vkljuËujejo
tudi Ëiste dobiËke iz nakupa in prodaje tujih valut.

V izkazu poslovnega izida so pripoznani vsi obrestni prihodki in odhodki
iz poslovanja s finanËnimi sredstvi z uporabo metode efektivne obrestne
mere.
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Odloæena terjatev za davek se pripozna za vse odbitne zaËasne razlike,
Ëe je verjetno, da se bo pojavil razpoloæljiv obdavËljivi dobiËek, v breme
katerega bo mogoËe uporabiti odbitne zaËasne razlike.
Odloæeni davek, povezan z vrednotenjem finanËnih instrumentov,
razpoloæljivih za prodajo, izmerjenih po poπteni vrednosti, se izkaæe
neposredno v vseobsegajoËem donosu.

3.25
PoroËanje po segmentih
Segment je prepoznaven sestavni del Skupine, ki se ukvarja s proizvodi
ali storitvami ter je predmet tveganj in donosov, drugaËnih od tistih
v drugih segmentih. Razkritja po segmentih so v skladu z zahtevami
poslovodstva za notranje potrebe.
Skupina poroËa informacije o naslednjih poslovnih segmentih:
banËniπtvo, lizing, upravljanje skladov, nepremiËninska dejavnost,
drugo.

3.26
Standardi in pojasnila, ki so prviË uporabljeni v letu 2009
Uporabljene raËunovodske usmeritve so enake kot v preteklih letih, z
izjemo novo sprejetih standardov, sprememb standardov in pojasnil,
ki so navedeni v nadaljevanju.
MRS 1 - Prenovljeno predstavljanje ra»unovodskih izkazov
Standard loËi med lastniπkimi in nelastniπkimi spremembami v
kapitalu. V skladu s prenovljenim standardom morajo podjetja v izkazu
sprememb lastniπkega kapitala podrobno prikazati samo transakcije
z lastniki, vse nelastniπke spremembe v kapitalu pa v eni sami vrstici.
Poleg tega standard uvaja izkaz vseobsegajoËega poslovnega izida,
v katerem so pripoznane vse postavke prihodkov in odhodkov, ki so
vkljuËene v doloËitev Ëistega poslovnega izida (dobiËek ali izguba), kakor
tudi vse druge postavke prihodkov in odhodkov, in sicer ali v enem
vseobsegajoËem izkazu ali dveh medsebojno povezanih izkazih. Skupina
se je opredelila za uporabo dveh loËenih, medsebojno povezanih
izkazov.
MRS 23 - Stro©ki izposojanja
Prenovljeni standard zahteva usredstvovanje stroπkov izposojanja,
ki so neposredno povezani s sredstvom, ki izpolnjuje dane kriterije.
Sprememba standarda nima vpliva na raËunovodske izkaze Skupine.
MSRP 2 - Pla»ilo z delnicami (dopolnila):
Pogoji za podelitev in preklici
Dopolnila k MSRP 2 pojasnjujejo opredelitev pogojev za podelitev in
doloËajo raËunovodsko obravnavo plaËila, ki je preklicano, ker pogoji
za podelitev niso izpolnjeni. Sprememba standarda nima vpliva na
raËunovodske izkaze Skupine.
MSRP 7 - Finan»ni instrumenti: Razkritja
Spremenjeni standard zahteva dodatna razkritja o merjenju poπtene
vrednosti in likvidnostnega tveganja. Merjenje poπtene vrednosti mora
podjetje razkriti po viru vrednotenja z uporabo tristopenjske hierarhije
za vsako vrsto finanËnih instrumentov. Poleg tega mora podjetje
pripraviti tudi uskladitev zaËetnega in konËnega stanja tretje kategorije
merjenja poπtene vrednosti kakor tudi vse pomembne prenose med
prvo in drugo kategorijo merjenja poπtene vrednosti. Spremembe
standarda tudi pojasnjujejo zahteve v zvezi z razkritjem likvidnostnega
tveganja. Spremembe vplivajo na razkritja merjenja poπtene vrednosti
in likvidnostnega tveganja. Poπtene vrednosti finanËnih sredstev in
finanËnih obveznosti so predstavljene v razkritju 5.

da so rezultati izkazani v skladu z zahtevami poslovodstva za notranje
potrebe drugaËni od rezultatov v raËunovodskih izkazih, mora
poslovodstvo te razlike pojasniti v raËunovodskih izkazih. Poslovni
odseki so prikazani v razkritju 6.
Dopolnila k MRS 32 in MRS 1 - Finan»ni
instrumenti s prodajno opcijo
Dopolnilo k MRS 32 zahteva, da podjetja doloËene finanËne instrumente
s prodajno opcijo in obveznosti, ki izhajajo iz likvidacije, razvrstijo med
kapital, Ëe so izpolnjeni doloËeni kriteriji. Dopolnila k MRS 1 zahtevajo
razkritje doloËenih informacij v zvezi s finanËnimi instrumenti s
prodajno opcijo, ki so pripoznani v kapitalu. Sprememba standarda
nima vpliva na raËunovodske izkaze Skupine.
OPMSRP 9 - Ponovna ocena vgrajenih izpeljanih
finan»nih instrumentov in MRS 39 - Finan»ni
instrumenti: Pripoznavanje in merjenje
Dopolnila OPMSRP 9 zahtevajo, da podjetje presodi, ali mora vgrajeni
izpeljani finanËni instrument loËiti od gostiteljske pogodbe, kadar
podjetje prerazporedi hibridno finanËno sredstvo iz skupine po poπteni
vrednosti skozi poslovni izid. Navedeno presojo mora podjetje narediti
z upoπtevanjem okoliπËin, ki so obstajale na datum, ko je podjetje prviË
postalo pogodbenik, ali na datum spremembe pogodbe, ki pomembno
vpliva na denarni tok iz pogodbe, in sicer na kasnejπega od obeh. MRS
39 sedaj doloËa, da Ëe vgrajenega izpeljanega finanËnega instrumenta
podjetje ne more z gotovostjo izmeriti, mora celoten hibridni instrument
ostati v skupini po poπteni vrednosti skozi poslovni izid. Sprememba
standarda nima vpliva na raËunovodske izkaze Skupine.
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesijah
To pojasnilo vsebuje navodilo za raËunovodsko obravnavo pogodbenih
obvez podjetij, ki opravljajo javne sluæbe. Pojasnilo zahteva, da
upravljalec sredstev ne sme le-teh prikazati kot svoja opredmetena
osnovna sredstva, temveË kot finanËno naloæbo in/ali neopredmeteno
sredstvo. Sprememba standarda nima vpliva na raËunovodske izkaze
Skupine.
OPMSRP 13 - Program zvestobe kupcev
Pojasnilo zahteva, da podjetje obravnava dobroimetje, odobreno kupcu
zaradi njegove zvestobe, loËeno od prodajne transakcije, za katero
je kupcu dobroimetje odobreno. Del poπtene vrednosti odobrenega
dobroimetja podjetje razporedi na dobroimetje in odloæene prihodke, ki
so pripoznani med prihodki v obdobju izplaËil dobroimetja. Sprememba
standarda nima vpliva na raËunovodske izkaze Skupine.

MSRP 8 - Poslovni odseki

OPMSRP 15 - Pogodbe za gradnjo nepremi»nin

Standard zahteva razkritja poslovanja po segmentih v skladu z
zahtevami poslovodstva za notranje potrebe in nadomeπËa zahtevo o
doloËanju in poroËanju po podroËnih in obmoËnih odsekih. V primeru,

Pojasnilo morajo podjetja uporabiti za nazaj. Pojasnilo daje napotek,
kdaj in kako morajo podjetja pripoznati prihodke in z njimi povezane
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odhodke od prodaje enote nepremiËnin, kadar graditelj in kupec
podpiπeta pogodbo pred zakljuËkom gradnje. Poleg tega pojasnilo
vsebuje napotek za doloËitev ali pogodba izpolnjuje kriterije MRS 11 ali
MRS 18. Sprememba standarda nima vpliva na raËunovodske izkaze
Skupine.
OPMSRP 16 - Varovanje pred tveganjem
neto naloæb v podjetja v tujini
Pojasnilo morajo podjetja uporabiti za prihodnja obdobja. OPMSRP
16 pojasnjuje obraËunavanje varovanja pred tveganjem neto naloæb
in daje navodila za doloËanje valutnih tveganj, ki izpolnjujejo kriterij
za raËunovodsko varovanje neto naloæb, pripoznanje neto naloæb v
skupini in kako doloËiti viπino pozitivnih ali negativnih teËajnih razlik, ki
izhajajo iz prevedbe neto naloæbe in instrumenta varovanja, ki ga morajo
podjetja reciklirati ob odsvojitvi neto naloæbe. Sprememba standarda
nima vpliva na raËunovodske izkaze Skupine.
Izboljπave MSRP
Maja 2008 je Odbor za pojasnjevanje MSRP izdal svoj prvi sklop dopolnil
k mednarodnim standardom, prvenstveno z namenom, da bi odpravil
vsa neskladja in podrobneje pojasnil besedilo. Za vsak standard veljajo
loËene prehodne doloËbe.
MRS 1 - Predstavljanje ra»unovodskih izkazov
Sredstva in obveznosti, ki so namenjene trgovanju v skladu z MRS 39
FinanËni instrumenti: Pripoznanje in merjenje, v izkazu finanËnega
poloæaja niso avtomatiËno uvrπËene med kratkoroËna sredstva. Skupina
je ustrezno spremenila svojo raËunovodsko usmeritev in prouËila,
ali se priËakovanja poslovodstva v obdobju usredstvenja sredstev in
obveznosti razlikujejo od razporeditve instrumenta.
MRS 8 - Ra»unovodske usmeritve, spremembe
ra»unovodskih ocen in napake
Standard pojasnjuje, da je pri izbiri raËunovodskih usmeritev obvezna
uporaba samo tistega napotila, ki je sestavni del MSRP.
MRS 10 - Dogodki po datumu izkaza finan»nega poloæaja
Standard pojasnjuje, da dividende, ki so objavljene po zakljuËku
poroËevalskega obdobja, ne smejo biti pripoznane kot obveznosti na
dan izkaza finanËnega poloæaja. Skupina je ustrezno spremenila svojo
raËunovodsko usmeritev.
MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva
(nepremi»nine, naprave in oprema)
Izraz “Ëista prodajna cena” zamenja nov izraz “poπtena vrednost,
zmanjπana za stroπke prodaje”. Opredmetena osnovna sredstva, ki jih
podjetje daje v najem in jih po zakljuËku najema obiËajno odsvoji v teku
rednega poslovanja, mora po zakljuËku najema, ko so opredmetena

osnovna sredstva na razpolago za prodajo, prenesti med zaloge.
DobiËek iz prodaje podjetje naknadno pripozna kot prihodek. Ob
zaËetnem pripoznanju teh sredstev mora podjetje gotovinska plaËila
in gotovinske prejemke iz naslova najemnin in naknadne prodaje teh
sredstev prikazati kot denarni tok iz poslovanja. Skupina je ustrezno
spremenila svojo raËunovodsko usmeritev.

Stroπki vodenja programov

Oslabitev finanËne naloæbe v pridruæeno podjetje

Dopolnilo spreminja opredelitev “donosa sredstev programa”, ki sedaj
izkljuËuje stroπke vodenja programa, Ëe so le-ti æe vkljuËeni v aktuarske
predpostavke za merjenje obveznosti za doloËene zasluæke.

Za potrebe preverjanja oslabitve, predstavlja finanËna naloæba v
pridruæeno podjetje eno samo sredstvo − vkljuËujoË odpravo oslabitve.
PoslediËno oslabitev ni loËeno razporejena na dobro ime, ki je vkljuËeno
v znesku finanËne naloæbe.

MRS 18 - Prihodki

Dopolnilo spreminja opredelitev “kratkoroËni” in “drugi dolgoroËni
zasluæki zaposlenih” ter se osredotoËa na trenutek, ko obveznost
zapade v plaËilo.

Izraz “neposredni stroπki” nadomesti nov izraz “stroπki posla”, kot
doloËa MRS 39. Skupina je ustrezno spremenila svojo raËunovodsko
usmeritev.
MRS 34 - Medletno ra»unovodsko poro»anje
Standard pojasnjuje, da mora podjetje Ëisti dobiËek na delnico razkriti
v medletnih raËunovodskih izkazih, Ëe uporablja MRS 33. Skupina bo
podatek razkrila v svojih medletnih raËunovodskih izkazih.
MRS 38 - Neopredmetena sredstva
Metoda amortiziranja na enoto proizvoda
Novi standard odpravlja napotilo na uporabo metode enakomernega
Ëasovnega amortiziranja, razen Ëe obstajajo prepriËljivi dokazi, da je v
danih okoliπËinah ustreznejπa kaka druga metoda. Skupina je ponovno
ocenila æivljenjske dobe neopredmetenih sredstev in ugotovila, da je
uporaba metode enakomernega Ëasovnega amortiziranja πe vedno
ustrezna.
Reklamne in promocijske dejavnosti
Podjetje pripozna stroπke reklamne in promocijske dejavnosti,
ko pridobi pravico do blaga ali ob prejemu storitev. Reklamne in
promocijske dejavnosti sedaj izrecno vkljuËujejo tudi kataloπko prodajo.
Izboljπava nima vpliva na Skupino.
Izboljπave, ki niso vplivale na spremembe raËunovodskih usmeritev
Skupine, finanËni poloæaj ali poslovanje:
MRS 19 - Zasluæki zaposlenih
Omejitve in negativni stroπki preteklega sluæbovanja
Dopolnilo spreminja opredelitev “stroπkov preteklega sluæbovanja”
in vkljuËuje zmanjπanje zasluækov v zvezi s preteklim sluæbovanjem
(negativni stroπki preteklega sluæbovanja) ter obenem izkljuËuje
zmanjπanje zasluækov v zvezi z bodoËim sluæbovanjem, ki nastanejo
zaradi spremembe programa. Spremembe v programu, ki povzroËijo
zmanjπanje zasluækov v zvezi z bodoËim sluæbovanjem, mora podjetje
obraËunati kot omejitev.
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Nadomestilo izraza “zapade”

Napotilo za pogojne obveznosti
Zaradi uskladitve z MRS 37 “Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna
sredstva”, je izbrisano napotilo na pripoznanje pogojnih obveznosti.
MRS 20 - Obra»unavanje dræavnih podpor
in razkrivanje dræavne pomo»I
Brezobrestna dræavna posojila ali dræavna posojila, obrestovana pod
træno obrestno mero
Brezobrestna posojila ali posojila po nizki obrestni meri odobrena v
prihodnjih obdobjih, ne bodo veË oproπËena pripisa obresti. Razliko
med prejetim in diskontiranim zneskom mora podjetje obraËunati kot
dræavno podporo.

MRS 29 - Ra»unovodsko poro»anje v
hiperinflacijskih gospodarstvih
Opis podlage za merjenje v raËunovodskih izkazih
Sprememba napotitve na izjemo pri merjenju sredstev in obveznosti
po izvirni vrednosti. Po novem opredmetena osnovna sredstva ne
predstavljajo dokonËnega seznama temveË le zgled.
MRS 31 - Deleæi v skupnih podvigih
Zahtevana razkritja, kadar podjetje obraËuna deleæe v skupnih
podvigih po poπteni vrednosti skozi poslovni izid
»e podjetje obraËuna deleæe v skupnih podvigih po poπteni vrednosti,
mora upoπtevati le tiste zahteve MRS 31, po katerih mora razkriti
obveznosti podviænika in skupnega podviga in povzetek raËunovodskih
informacij o sredstvih, obveznostih ter prihodkih in odhodkih.
MRS 36 - Oslabitev sredstev

MRS 23 - Stro©ki izposojanja

Razkritje ocen za merjenje nadomestljive vrednosti

Standard uvaja novo opredelitev stroπkov izposojanja z namenom
zdruæitve dveh postavk, ki se πtejeta za sestavni del stroπkov
izposojanja, v eno samo postavko - stroπki obresti, obraËunani na
podlagi efektivne obrestne mere v skladu z MRS 39.

Kadar podjetje oceni “poπteno vrednost, zmanjπano za stroπke prodaje”,
z uporabo diskontiranega denarnega toka, mora navesti enaka
razkritja, kot so potrebna pri oceni “vrednosti pri uporabi” z uporabo
diskontiranega denarnega toka.

MRS 27 - Skupinski in lo»eni ra»unovodski izkazi

MRS 39 - Finan»ni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje

Merjenje odvisne druæbe v posesti za prodajo v loËenih raËunovodskih
izkazih

Prerazporeditev izpeljanih finanËnih instrumentov v skupino ali iz
skupine po poπteni vrednosti skozi poslovni izid

Kadar matiËna druæba v loËenih raËunovodskih izkazih obraËuna
odvisno druæbo po poπteni vrednosti, mora navedeno usmeritev
uporabiti tudi po uvrstitvi odvisne druæbe med sredstva za prodajo.

Spremembe v okoliπËinah v povezavi z izvedenimi finanËnimi
instrumenti − predvsem izpeljani finanËni instrumenti, doloËeni kot
instrumenti za varovanje pred tveganjem, ali tisti, ki po zaËetnem
pripoznanju prenehajo biti instrumenti za zavarovanje pred tveganjem −
niso prerazvrstitve.

MRS 28 - Finan»ne naloæbe v pridruæena podjetja
Zahtevana razkritja, kadar podjetje finanËne naloæbe v pridruæena
podjetja obraËuna po poπteni vrednosti skozi poslovni izid
»e podjetje obraËuna pridruæeno podjetje po poπteni vrednosti skozi
poslovni izid, mora upoπtevati le tisto zahtevo MRS 28, po kateri mora
razkriti naravo in obseg vseh pomembnih omejitev pridruæenega
podjetja pri prenosu sredstev v obliki gotovine ali poplaËilu dolga na
podjetje.
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Ponovna razvrstitev finanËnih sredstev zaradi spremembe
raËunovodske usmeritve zavarovalnice v skladu s 45. Ëlenom MSRP
4 zavarovalne pogodbe predstavlja spremembo okoliπËin, in ne
prerazvrstitev.

DoloËitev in dokumentiranje instrumentov za varovanje pred
tveganjem na nivoju odseka

MSRP 5 - Nekratkoro»na sredstva za
prodajo in ustavljeno poslovanje

Odstranjeno je napotilo na “odsek” pri doloËanju, ali instrument ustreza
kriterijem za varovanje pred tveganjem.

NaËrt prodaje obvladujoËega deleæa v odvisni druæbi

Veljavna efektivna obrestna mera ob prenehanju raËunovodskega
varovanja poπtene vrednosti pred tveganjem
Pri ponovnem merjenju dolæniπkih instrumentov ob prenehanju
raËunovodskega varovanja poπtene vrednosti pred tveganjem mora
podjetje uporabiti prilagojeno efektivno obrestno mero (namesto izvirne
efektivne obrestne mere).

Kadar ima podjetje odvisno druæbo v posesti za prodajo, mora vsa
njena sredstva in obveznosti razporediti v skupino za prodajo v skladu
z MSRP5, tudi takrat ko podjetje po prodaji obdræi neobvladujoË deleæ v
odvisni druæbi. To dopolnilo velja za obdobja, ki se zaËnejo 1. 7. 2009.
MSRP 7 - FinanËni instrumenti: Razkritja
Odstranjeno napotilo na “skupni znesek prihodkov iz obresti” kot
element stroπkov financiranja.

MRS 40 - Naloæbene nepremi»nine
NepremiËnine, ki so v postopku gradnje ali razvoja za prihodnjo
uporabo kot naloæbene nepremiËnine

3.27
Novi standardi in pojasnila, ki πe niso stopili v veljavo

Spremenjeno podroËje uporabe (in podroËje uporabe MRS 16
Opredmetena osnovna sredstva) vkljuËuje nepremiËnine, ki so v
postopku gradnje ali razvoja za prihodnjo uporabo kot naloæbene
nepremiËnine. »e poπtene vrednosti ni moË zanesljivo oceniti, priËakuje
pa se, da jo bo moË oceniti ob zakljuËku gradnje, mora podjetje
naloæbeno nepremiËnino, ki je v postopku gradnje, izmeriti po nabavni
vrednosti, vse dokler ne doloËi poπtene vrednosti nepremiËnine ali do
zakljuËka gradnje.

PredËasna uporaba MSRP in pojasnil OPMSRP, ki πe niso veljavna

Sprememba pogojev za prostovoljno spremembo raËunovodskih
usmeritev zaradi uskladitve z MRS 8
Pojasnjuje, da je neodpisana vrednost naloæbenih nepremiËnin, ki so
v najemu, enaka pridobljeni cenitvi, poveËani za znesek pripoznanih
obveznosti.
MRS 41 - Kmetijstvo
Dodatna bioloπka preobraæanja
Odstranjena je prepoved upoπtevanja denarnih tokov iz naslova
dodatnega preobraæanja pri ocenjevanju poπtene vrednosti.
Namesto tega lahko podjetje obraËuna priËakovani denarni tok na
“najpomembnejπem trgu” (most relevant market).
Uporaba diskontirane stopnje za izraËun poπtene vrednosti
Odstranjeno je napotilo na uporabo diskontirane stopnje pred davki
za doloËanje poπtene vrednosti, s Ëimer je omogoËena uporaba
diskontirane stopnje ali pred davki ali po obdavËitvi, odvisno od
uporabljene metode vrednotenja.
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Skupina ni predËasno uporabila nobenega standarda ali pojasnila,
ki πe ni veljavno in bo priËelo veljati v prihodnosti. Razen v primerih
spodaj, ko je drugaËe navedeno, Skupina ne priËakuje, da bi imeli novi
standardi, pojasnila in izboljπave, ki πe niso veljavni, bistveni vpliv na
skupinske raËunovodske izkaze Skupine.
Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov raËunovodskega
poroËanja bodo morala podjetja za prihodnja obdobja upoπtevati
sledeËi dopolnjeni in spremenjeni pojasnili:
OPMSRP 17 - Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom
To pojasnilo stopi v veljavo za obdobja, ki se zaËnejo 1. 7. 2009, in
obravnava smernice glede pripoznavanja negotovinskih izplaËil
lastnikom Skupine iz sredstev Skupine za negotovinsko razdelitev
lastnikom. Razlaga pojasnjuje, kdaj pripoznati obveznost, kako jo
izmeriti in kako pripoznati in izmeriti s tem povezana sredstva ter kdaj
se omenjena sredstva in obveznosti izknjiæijo.
OPMSRP 18 - Prenosi sredstev od naro»nikov, velja za
prenos sredstev od kupcev na dan ali po 1. 7. 2009
Pojasnilo vsebuje navodilo, kako naj podjetje obraËuna opredmetena
osnovna sredstva, prejeta od kupcev, ali denarna sredstva, ki jih prejme
za nakup ali izgradnjo doloËenih sredstev. Navodilo velja le za sredstva,
ki jih podjetje uporabi za povezavo kupca na omreæje ali za zagotovitev
stalnega dostopa do dobave blaga, storitev ali obojega. Podjetje mora
doloËiti opravljeno storitev ali storitve in razporediti prejeto plaËilo
(poπteno vrednost sredstva) na vsako prepoznavno storitev. Prihodki se
pripoznajo ob dostavi oziroma izvedbi vsake posamezne storitve, ki jo
podjetje opravi.
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Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov raËunovodskega
poroËanja bodo morala podjetja za prihodnja obdobja upoπtevati
sledeËe dopolnjeno in spremenjeno pojasnilo v primeru, da jih bo
sprejela Evropska unija:
OPMSRP 19 - Ukinitev finan»nih obveznosti
s kapitalskimi in©trumenti
To pojasnilo stopi v veljavo 1. 7. 2010 in obravnava ukinitev finanËnih
obveznosti z izdanimi kapitalskimi instrumenti (zamenjava finanËne
obveznosti za delnice ali deleæe podjetja). Razlaga pojasnjuje, kako
izmeriti in pripoznati takπno zamenjavo.
Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov raËunovodskega
poroËanja in Evropske unije, bodo morala podjetja za prihodnja
obdobja upoπtevati sledeËe nove standarde:
MSRP 3R - Poslovne zdruæitve in MRS 27R Skupinski in lo»eni ra»unovodski izkazi
Prenovljena standarda sta bila objavljena v januarju 2008 z zaËetkom
obvezne uporabe za obdobja, ki se zaËnejo 1. 7. 2009. MSRP 3R uvaja
πtevilne spremembe pri obraËunavanju poslovnih zdruæitev, ki bodo
vplivale na viπino pripoznanega dobrega imena, rezultatov v obdobju
nakupa kakor tudi na rezultate podjetja v prihodnjih poslovnih obdobjih.
MRS 27R zahteva, da podjetja obraËunajo spremembe v lastniπkem
deleæu odvisnih druæb kot spremembo v kapitalu. PoslediËno te
spremembe ne bodo vplivale niti na dobro ime niti na dobiËek ali
izgubo podjetja. Poleg tega prenovljeni standard spreminja metodo
obraËunavanja izgube odvisne druæbe in izgubo vpliva odvisne druæbe.
Spremembe, ki jih prinaπata MSRP 3R in MRS 27R, morajo podjetja
upoπtevati za prihodnja obdobja, kar pomeni, da bodo vplivale na
nakupe in transakcije z manjπinskimi deleæi, ki jih bo imelo podjetje v
prihodnosti.
MRS 39 - Finan»ni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje
− varovane postavke, ki izpolnjujejo kriterije
Ta dopolnila so bila objavljena v avgustu 2008 z zaËetkom obvezne
uporabe za obdobja, ki se zaËnejo 1. 7. 2009. Dopolnilo obravnava
doloËanje enostranskega tveganja pri varovani postavki in, v doloËenih
okoliπËinah, opredelitev inflacije kot varovano tveganje ali del tveganja.
Obenem tudi pojasnjuje, da lahko podjetje doloËi del sprememb poπtene
vrednosti ali variabilnost denarnega toka finanËnega instrumenta kot
varovano postavko.

Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov raËunovodskega
poroËanja bodo morala podjetja za prihodnja obdobja upoπtevati
sledeËe dopolnjene in spremenjene standarde, Ëe jih bo potrdila
Evropska unija:
MSRP 2 - Z denarjem poravnane pla»ilne
transakcije za delnice v skupini
Velja za obdobja z zaËetkom na dan ali po 1. 1. 2009.
Dopolnila MSRP 2 sestavljajo tri osnovne spremembe: spremenjena je
opredelitev transakcij z delnicami in dogovorov, podroËje uporabe MSRP
2, dodano pa je pojasnilo za obraËunavanje z denarjem poravnane
plaËilne transakcije za delnice v Skupini.
MRS 32 − Finan»ni instrumenti: Prezentacija - Klasifikacija
pravice do nakupa delnic denominiranih v tuji valuti
Velja za obdobja z zaËetkom po 1. 2. 2010
Dopolnjeni MRS 32 omogoËa, da banke, ki izdajo pravico do nakupa
delnic v tuji valuti, ne obraËunavajo te pravice kot izvedeni finanËni
instrument in pripoznajo uËinke v izkaz poslovnega izida. Te pravice
bodo sedaj klasificirane kot kapitalski instrumenti, Ëe bodo zadovoljeni
doloËeni pogoji.
MRS 24 − Razkritja povezanih oseb
Velja za obdobja z zaËetkom po 1. 1. 2011.
Sprememba MRS 24 natanËneje doloËa in poenostavlja opredelitev
povezane osebe. Spremenjeni standard prav tako zmanjπuje obseg
razkritij transakcij druæbe v dræavni lasti z dræavo in ostalimi druæbami v
dræavni lasti.
MSRP 9 − Finan»ni instrumenti
Ta standard nadomeπËa MRS 39 in ima doloËen zaËetek obvezne
uporabe za obdobja, ki se zaËnejo 1. 1. 2013. Do sedaj sprejet prvi del
standarda postavlja novo klasifikacijo in merjenje finanËnih sredstev.
Izboljπave MSRP
Aprila 2009 je Odbor za pojasnjevanje MSRP izdal svoj drugi sklop
dopolnil k mednarodnim standardom, prvenstveno z namenom, da bi
odpravil vsa neskladja in podrobneje pojasnil besedilo. Za vsak standard
veljajo loËene prehodne doloËbe. Spodaj navedene izboljπave πe niso
bile sprejete s strani Evropske unije:
• MSRP 2 − PlaËila v delnicah − doloËitev kdaj se uporablja MSRP 2 in
MSRP 3
• MSRP 5 − NekratkoroËna sredstva za prodajo - razkritja
• MSRP 8 − Operativni segmenti - razkritje sredstev segmentov
• MRS 1 − Predstavitev raËunovodskih izkazov − kratkoroËna/
dolgoroËna obveznost za finanËne zamenljive inπtrumente
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• MRS 7 − Izkaz denarnega toka − klasifikacija izdatkov za
nepripoznana sredstva
• MRS 17 − Najemi − klasifikacija zemljiπË in zgradb
• MRS 18 − Prihodki − doloËanje, ali podjetje nastopa kot principal ali
agent
• MRS 36 − Slabitev sredstev − najveËja enota, kateri je lahko
pripisano dobro ime
• MRS 38 − Neopredmetena sredstva − spremembe standarda zaradi
sprejema novega MSRP 3 in spremembe glede ugotavljanja poπtene
vrednosti
• MRS 39 − FinanËni inπtrumenti − ocena pogodbenih kazni za
predplaËilo kredita kot vgrajeni izvedeni finanËni inπtrument,
varovanje denarnega toka
• OPMSRP 9 − Ponovna ocena vgrajenega izvedenega finanËnega
inπtrumenta − vpliv MSRP 3 in OPMSRP 9
• OPMSRP 16 − Zavarovanje Ëistih finanËnih naloæb v poslovanje v
tujini pred tveganji − sprememba omejitve na druæbo, ki ima lahko
inπtrument za varovanje pred tveganjem.

4

Izpostavljenost 
razli»nim vrstam 
tveganj
Skupina letno revidira strateπki dokument Strategija Skupine Nove
KBM. Strategija je kljuËni dokument pri pripravi letnega poslovnega
naËrta.
Uprava banke obvladovanje posameznega tveganja delegira viπjemu
vodstvu (nosilcem politik). Nosilci politik s pomoËjo odgovornih oseb
za posamezno politiko doloËijo naËin merjenja posameznega tveganja.
Odgovorne osebe so specializirane za opredelitev, merjenje in
spremljanje posamezne vrste tveganj. Organizacijska enota, zadolæena
za doloËitev sprejemljive ravni tveganja, naËina merjenja in spremljanja,
je organizacijsko loËena od enote, ki jo spremlja. Vsaka politika je
v skladu s poslovnikom potrjena v odboru za potrjevanje politik.
Potrditev posamezne politike je mogoËa le s soglasjem predsednika
uprave ali njegovega namestnika. Posamezne druæbe v Skupini lahko
pri obvladovanju posameznega tveganja uporabljajo lasten pristop,
ki upoπteva pomembnost tveganja in zakonske omejitve posamezne
druæbe.
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4.1
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje izgube zaradi neizpolnitve obveznosti
dolænika do druæbe v Skupini. Skupina je kreditnemu tveganju
izpostavljena preko kreditnega portfelja, portfelja vrednostnih papirjev,
garancij in drugih bilanËnih in zunajbilanËnih terjatev.
Upravljanje kreditnega tveganja poteka na ravni komitenta, posamezne
Ëlanice kot tudi na ravni celotne Skupine. Banka spremlja Kreditno
tveganje na ravni svojih odvisnih druæb v okviru sodelovanja v njihovih
nadzornih svetih oziroma kreditnih odborih.
Skupina obvladuje kreditno tveganje:
• z opredelitvijo tveganja dolænika in oblikovanjem oslabitev finanËnih
sredstev in rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilanËnih
postavkah v skladu z mednarodnimi raËunovodskimi standardi,
• z zagotavljanjem kapitala za zadostno kapitalsko pokritost kreditnih
tveganj,
• z omejevanjem izpostavljenosti po posameznih komitentih, skupinah
povezanih podjetij, dejavnostih in regijah.
Metodologija oslabitve posojil in terjatev je opisana v pojasnilu 3.4.6
Oslabitve finanËnih sredstev.
Bruto krediti Skupine so na dan 31. 12. 2009 znaπali 4.333.789 tisoË
evrov, na dan 31. 12. 2008 pa 4.221.931 tisoË evrov.
4.1.1
Slabe naloæbe
Skupina oznaËuje kot slabe naloæbe tiste kredite, kjer se upraviËeno
priËakuje, da dolænik v pogodbenem roku ne bo mogel v celoti poravnati
svojih obveznosti do druæb v Skupini. Pri tem obravnava slabe naloæbe
v oæjem in πirπem smislu. Slabe naloæbe v oæjem smislu so krediti
komitentov, razvrπËenih v bonitetni skupini D in E, v πirπem smislu
pa πtejemo med slabe naloæbe tudi kredite komitentov, razvrπËenih v
bonitetno skupino C.
V bonitetni skupini D in E se razvrπËajo komitenti:
• ki poravnavajo obveznosti do druæb v Skupini z zamudo, daljπo od
180 dni,
• ki se nahajajo v prisilni poravnavi,
• ki se nahajajo v steËajnem postopku,
• o katerih ima Skupina informacije, ki nakazujejo moænost neplaËila
obveznosti do druæb v Skupini.

Kot dvomljive naloæbe Skupina opredeljuje naloæbe komitentov,
razvrπËenih v bonitetno skupino C. V to skupino se razvrπËajo komitenti:
• ki zamujajo s poravnavanjem materialno pomembnega zneska do
druæb v Skupini veË kot 90 dni,
• za katere Skupina ocenjuje, da njihovi bodoËi denarni tokovi ne bodo
zadoπËali za poplaËilo obveznosti do druæb v Skupini,
• o katerih Skupina razpolaga z negativnimi informacijami o
poslovanju,
• ki v svojih bilancah izkazujejo negativni ali nezadostni kapital.

4.1.2
Obrestne mere in stroπki odobritve posojila

•
•
•
•

4.1.6
Izpostavljenost kreditnemu tveganju

vrste in roËnosti naloæbe,
odplaËilne sposobnosti komitenta,
povezave s Skupino in drugimi komitenti,
preteklih izkuπenj druæb v Skupini pri sodelovanju s komitentom.

Krediti strankam,
ki niso banke

Banke v Skupini v politiki zavarovanj opredelijo kriterije primernosti
posameznih oblik zavarovanj za zmanjπevanje kreditnih tveganj. Glede
na to se zavarovanja razvrπËajo v naslednje skupine:
•
•
•
•

prvovrstna zavarovanja,
primerna zavarovanja,
zavarovanja z zastavo premiËnin in nepremiËnin ter
ostala zavarovanja.

Stroπki odobritve naloæbe se doloËijo na podlagi veljavnih sklepov
uprave posamezne druæbe v Skupini in njene politike kreditiranja.

4.1.5
Kreditno tveganje nasprotne stranke

Spodnja tabela prikazuje strukturo kreditov Skupine po bonitetnih
skupinah na dan 31. 12. 2009 in 31. 12. 2008:

A

31. 12. 2009

31. 12. 2008

% portfelja

% portfelja

54,33

63,46

B

27,04

28,89

C

11,22

4,25

D

3,98

1,26

E

3,43

2,14

Vsota vseh velikih izpostavljenosti znaπa 133 odstotkov regulatornega
kapitala banke, omejitev je 800 odstotkov. Nobena od druæb ne presega
omejitev velike izpostavljenosti.

31. 12. 2009

31. 12. 2008

3.844.138

3.799.091

211.764

191.530

612.337

345.867

25.097

45.214

(128.240)

(63.436)

(2.364)

(12.397)

484.097

282.431

22.733

32.817

Bonitetni razred A

2.012.614

2.385.697

0

0

Bonitetni razred B

1.050.830

1.067.362

0

0

Bonitetni razred C

238.427

75.040

0

0

Bonitetni razred D

30.645

6.377

0

0

Bonitetni razred E

44.554

46.835

0

0

Bruto vrednost

3.377.070

3.581.311

0

0

Oslabitev

(147.283)

(155.477)

0

0

Neto vrednost

3.229.787

3.425.834

0

0

130.254

90.826

189.031

158.713

3.844.138

3.799.091

211.764

191.530

Neto neoslabljeni krediti

Na dan 31. 12. 2009 je deleæ redno vraËljivih kreditov (bonitetni skupini
A in B) znaπal 81,37 odstotka vseh kreditov, medtem ko je na dan
31. 12. 2008 ta deleæ znaπal 92,35 odstotka.

Kadar izpostavljenost do posameznega komitenta ali z njim povezanih
oseb presega 10 odstotkov, 15 odstotkov ali 20 odstotkov kapitala
Skupine, je potrebno pridobiti soglasje nadzornega sveta. Soglasje
nadzornega sveta je potrebno tudi pri naloæbah komitentom, ki imajo s
Skupino posebne odnose.

31. 12. 2008

Skupinska oslabitev

Zavarovanja naloæb druæb v Skupini, ki niso banke, opredeljujejo
sprejete politike upravljanja s tveganji.

Bonitetna skupina

Bruto vrednost
Neto vrednost

Lizing podjetja v Skupini so pravni lastniki sredstev, ki jih dajejo v
najem.

Pri omejevanju izpostavljenosti Skupina upoπteva vse veljavne zakonske
omejitve. V skladu s slovensko zakonodajo in drugimi predpisi o
banËniπtvu celotna izpostavljenost do posameznega komitenta in z njim
povezanih oseb ne sme presegati 25 odstotkov kapitala Skupine.

31. 12. 2009
PosamiËna oslabitev
Oslabitev

Obrestne mere se v druæbah v Skupini doloËajo v skladu s sprejetimi
politikami kreditiranja komitentov. Obrestne mere so odvisne od
izhodiπËne obrestne mere, vrste posla, preteklega sodelovanja z
druæbami v Skupini, komitentove bonitete ter roËnosti in oblike
zavarovanja posojila.

4.1.3
Omejitve izpostavljenosti

Neto koriπËeni krediti

Krediti bankam

Skupaj neto vrednost
kreditov

Skupina Nove KBM je do 31. 12. 2009 poveËala neto stanje koriπËenih
kreditov za 1,64 odstotne toËke, tako so 31. 12. 2009 znaπali 4.055.902
tisoË evrov.
637.434 tisoË evrov kreditov je Skupina posamiËno oslabila in oblikovala
130.604 tisoË evrov oslabitev. Za 3.377.070 tisoË evrov skupinsko
oslabljenih kreditov pa je bilo na dan 31. 12. 2009 oblikovanih 147.283
tisoË evrov oslabitev.
Naslednja tabela prikazuje neto izpostavljenost po bonitetnih skupinah
in naËinu oslabitve brez upoπtevanja uËinkov zavarovanj.
Neto izpostavljenost brez upoπtevanja uËinkov kreditnih zavarovanj
31. 12. 2009

31. 12. 2008

697.501

476.548

Bonitetni razred A

1.935.975

2.307.221

Bonitetni razred B

1.163.068

1.109.811

Bonitetni razred C

241.185

86.645

Bonitetni razred D

17.377

10.309

PosamiËna oslabitev
Skupinska oslabitev

4.1.4
Politika zavarovanj
Naloæbe druæb v Skupini so praviloma zavarovane vsaj z eno obliko
zavarovanja.

Bonitetni razred E

Nezavarovane naloæbe so izjema in se odobravajo samo netveganim
komitentom. Vse ostale naloæbe se zavarujejo vsaj z eno obliko
zavarovanja. Oblika zahtevanega zavarovanja je odvisna od:

Skupaj neto izpostavljenost

• vrste komitenta (vkljuËno z njegovo formalnopravno obliko),
• bonitete komitenta,
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93

796

87

4.055.902

3.990.621

Kreditno tveganje po velikosti komitentov

Skupina je na dan 31. 12. 2008 izkazovala naslednje stanje zapadlih neplaËanih terjatev:

Naslednji tabeli prikazujeta znesek kreditov in izkazanih oslabitev zanje v opazovanih obdobjih.

31. 12. 2008

Krediti glede na velikost komitentov

Velika podjetja
Mikro, mala in srednje velika podjetja

31. 12. 2009

31. 12. 2008

1.229.159

1.200.375

1.316.281

1.269.859

Samostojni podjetniki

190.833

188.367

Prebivalstvo

955.193

898.761

Ostalo

642.323

664.569

DomaËe banke

64.431

73.931

Dræava

33.204

41.142

6.780

6.370

Tuje banke

132.759

129.884

Tuje osebe

362.157

324.295

42.992

88.947

4.333.789

4.221.931

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Velika podjetja

73.455

40.450

Mikro, mala in srednje velika podjetja

86.755

72.758

Samostojni podjetniki

16.522

15.189

Prebivalstvo

36.953

36.275

Ostalo

64.202

66.638

2

2

700

287

Neprofitne organizacije

Brez oznake velikosti
Skupaj bruto krediti

Izkazane oslabitve za kredite glede na velikost komitentov

DomaËe banke
Dræava
Neprofitne organizacije

461

276

Tuje banke

2.367

12.396

Tuje osebe

42.568

33.525

Brez oznake velikosti

18.104

20.152

277.887

231.310

Skupaj znesek izkazanih oslabitev za kredite

Skupina je na dan 31. 12. 2009 izkazovala naslednje stanje zapadlih neplaËanih terjatev:
31. 12. 2009
Do 30 dni

Od 31 do 60 dni

Od 61 do 90 dni

Nad 90 dni

Skupaj

Banke

0

0

0

252

252

Dræava

10

4

0

1

15

Pravne osebe

12.568

3.861

3.636

227.216

247.281

Gospodinjstva

3.792

1.042

545

34.187

39.566

16.370

4.907

4.181

261.656

287.114
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Od 31 do 60 dni

Od 61 do 90 dni

Nad 90 dni

Skupaj

Banke

8

Dræava

4

0

0

8.557

8.565

0

163

428

595
89.445

Pravne osebe

10.676

3.775

4.962

70.032

Gospodinjstva

12.659

1.028

425

15.567

29.679

Skupaj

23.347

4.803

5.550

94.584

128.284

Izterjava neporavnanih kreditov
Banke v Skupini imajo za izterjavo slabih oziroma riziËnih naloæb ustanovljene posebne sluæbe.
Slednje so odgovorne za spremljanje in reπevanje neporavnanih kreditov oziroma slabih naloæb v
skladu z zakonskimi predpisi ter internimi navodili in akti.
Sluæba za prestrukturiranje in izterjavo riziËnih naloæb (v nadaljevanju: sluæba) je odgovorna za
spremljanje in reπevanje neporavnanih kreditov oziroma slabih naloæb v skladu z zakonskimi predpisi
in internimi navodili oziroma akti. Slednji opredeljujejo naËin prenosa slabih naloæb sluæbi v izterjavo.
Neporavnani krediti oziroma slabe naloæbe se na zaËetku obravnavajo na ravni komercialnih enot, ki
se ukvarjajo s kreditiranjem. V tej fazi se sluæba vkljuËi v reπevanje problematike po potrebi. V primeru
prenosa slabih terjatev v sluæbo ta oceni vse informacije, ki so na voljo, zlasti pokritje neporavnanih
kreditov z zavarovanji in primerno oceni priËakovan odstotek izgube. Sluæba poskuπa ocenjevati tudi
razloge za neizpolnjevanje obveznosti po prenesenih slabih naloæbah in s tem prepreËuje, da bi bodoËi
krediti postali neporavnani.
Po prenosu slabe naloæbe stopi sluæba v stik s kreditojemalcem, da bi ugotovila moænosti
prestrukturiranja kredita s podaljπanjem roka vraËila kredita in s tem ponovno omogoËila
kreditojemalcu redno odplaËevanje obveznosti do banke. Pri tem poskuπa pridobiti dodatno
zavarovanje. V primeru prestrukturiranja kredita sluæba spremlja kreditojemalËevo izpolnjevanje
novih rokov prestrukturiranega kredita.
»e prestrukturiranje kredita ni mogoËe, sluæba sproæi ustrezne postopke, v okviru katerih se banka in
dolænik poskuπata dogovoriti za izvensodno poravnavo.
V doloËenih primerih je mogoËe sprejeti dodatne ukrepe za delno ali celotno izterjavo slabih naloæb,
kot je prodaja terjatev tretjim osebam.
Slabe naloæbe se odpiπe v breme oblikovanih oslabitev in rezervacij, ko sluæba za njihovo izterjavo
izvede vse potrebne in zadostne ukrepe v skladu z zakoni in internimi predpisi. Morebitne kasnejπe
izterjave kreditov se knjiæijo v dobro v izkazu poslovnega izida.

Zapadle neplaËane terjatve

Skupaj

Do 30 dni
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Izterjavo slabih naloæb v druæbah v Skupini, ki niso banke, opredeljujejo sprejete politike upravljanja s
tveganji. Druæbe obravnavajo kot problematiËne naloæbe terjatve, ki so neporavnane veË kot 90 dni.
Lizing druæbe imajo ustanovljene posebne organizacijske enote za reπevanje problematiËnih naloæb.
Slabe naloæbe se odpiπejo, ko sluæba za njihovo izterjavo izvede vse potrebne in zadostne ukrepe v
skladu z zakoni in internimi predpisi. V skladu z internimi pravili, dajejo soglasja za odpise na razliËnih
ravneh, glede na obseg predvidenega odpisa, izvrπilni direktorji, uprava in nadzorni svet.

Vrednosti slabih kreditov v portfelju Skupine Nove KBM

Zavarovanja − vrednost zavarovanj za dane kredite
31. 12. 2009

Bruto znesek slabih kreditov (D, E)*

31. 12. 2009

31. 12. 2008

320.883

Zavarovanja posamiËno oslabljenih kreditov

632.302

146.421

- nepremiËnine in premiËnine

472.628

- lastniπki vrednostni papirji

61.509

- drugo

98.165

Izkazane oslabitve za kredite (D, E)

151.159

103.463

Neto znesek slabih kreditov (D, E)

169.724

42.958

Bruto znesek kreditov v portfelju

4.333.789

4.221.931

Neto znesek kreditov v portfelju

4.055.902

3.990.621

Bruto znesek slabih kreditov/bruto znesek celotnega portfelja (%)

7,40

3,47

Neto znesek slabih kreditov/neto znesek celotnega portfelja (%)

4,18

1,08

1.

2.

31. 12. 2009

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribiπtvo
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti

4.

31. 12. 2008

Deleæ
slabih Skupaj krediti
kreditov

Slabi
krediti

Deleæ
slabih
kreditov

919.405

32.187

3,50 %

9,43 %

24.549

1.716

6,99 %

0

0,00 %

1.414

0

0,00 %

Skupaj krediti

Slabi
krediti

972.453

34.133

3,51 %

23.619

2.228

857
805.415

85.748

10,65 %

747.673

29.758

3,98 %

Oskrba z elektriËno energijo,
plinom in paro

56.240

0

0,00 %

26.500

0

0,00 %

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami,
odpadki, saniranje okolja

12.020

131

1,09 %

11.713

162

1,38 %

Gradbeniπtvo

447.611

28.545

6,38 %

405.005

9.768

2,41 %

Trgovina, vzdræevanje in
popravila motornih vozil

460.764

33.556

7,28 %

500.873

21.690

4,33 %

Promet in skladiπËenje
Gostinstvo
Informacijske in komunikacijske dejavnosti

91.157

2.112

2,32 %

97.895

1.518

1,55 %

113.200

8.115

7,17 %

100.370

1.947

1,94 %

58.586

3.984

6,80 %

59.582

3.933

6,60 %

384.582

53.753

13,98 %

467.497

2.165

0,46 %

83.067

2.569

3,09 %

79.206

3.147

3,97 %

158.667

2.595

1,64 %

148.056

5.331

3,60 %

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

19.396

6.079

31,34 %

17.940

3.315

18,48 %

Dejavnost javne uprave in obrambe,
dejavnost obvezne socialne varnosti

29.664

589

1,98 %

34.965

0

0,00 %

FinanËno posredniπtvo
Poslovanje z nepremiËninami
Strokovne, znanstvene in
tehniËne dejavnosti

Izobraæevanje

5.391

28

0,53 %

7.334

57

0,78 %

Zdravstveno in socialno varstvo

20.534

5

0,02 %

22.350

13

0,06 %

Kulturne, razvedrilne in
rekreacijske dejavnosti

85.506

1.175

1,37 %

85.384

542

0,63 %

Druge dejavnosti

10.144

2.010

19,79 %

10.056

4.788

47,61 %

494.916

53.528

10,82 %

454.164

24.384

5,37 %

4.333.789

320.883

7,40 %

4.221.931

146.421

3,47 %

Tuje pravne osebe
Skupaj bruto krediti
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3.145.217

- dolæniπki vrednostni papirji

6.681

- lastniπki vrednostni papirji

369.092

Zavarovanja neoslabljenih kreditov

1.404.988
166.596

- nepremiËnine in premiËnine

19.149

- dolæniπki vrednostni papirji

8.044

- drugo

Naslednja tabela prikazuje za opazovana obdobja podatke o slabih kreditih Skupine, razvrπËene po
dejavnostih, in o deleæu slabih kreditov v posamezni dejavnosti.

ObËani, fiziËne osebe

- nepremiËnine in premiËnine

- lastniπki vrednostni papirji

Pregled slabih kreditov po dejavnostih

Dejavnost

4.925.978

- drugo
3.

* VkljuËeni so vsi krediti skupinsko slabljenih komitentov (D, E) brez prvovrstnih zavarovanj in krediti posamiËno slabljenih
komitentov brez prvovrstnih zavarovanj, katerih osnovna klasifikacija je D in E. Pri posamiËnih slabitvah je tako v neto znesek
slabih kreditov vkljuËen tudi del, za katerega se priËakuje poplaËilo.
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Skupaj

12
139.391
5.724.876

Na dan 31. 12. 2009 je imela Skupina 3.636.994 tisoË evrov kreditov zavarovanih z nepremiËninami
in premiËninami. 86,48 odstotka teh kreditov je bilo oslabljenih skupinsko, 13 odstotkov je bilo
oslabljenih posamiËno, 0,53 odstotka pa je bilo neoslabljenih.
Krediti v viπini 14.725 tisoË evrov so bili zavarovani z dolæniπkimi vrednostnimi papirji, pri Ëemer je bilo
6.681 tisoË evrov kreditov oslabljenih skupinsko, 8.044 tisoË evrov kreditov pa je bilo neoslabljenih. Z
lastniπkimi vrednostnimi papirji je bilo zavarovanih 430.613 tisoË evrov kreditov, od tega je bilo 85,71
odstotka skupinsko oslabljenih in 14,28 odstotka posamiËno oslabljenih kreditov.

4.2
Likvidnostno tveganje

Izpostavljenost po sektorju in geografski lokaciji
Krediti strankam, ki niso banke

Krediti bankam

31. 12. 2009

31. 12. 2008

31. 12. 2009

31. 12. 2008

KNJIGOVODSKA VREDNOST (neto vrednost)

3.844.138

3.799.091

211.764

191.530

Po sektorjih

3.844.138

3.799.091

211.764

191.530

- nefinanËne druæbe

2.239.774

2.228.533

0

0

0

0

81.503

74.214

136.051

154.067

0

0

17.221

44.743

0

0

- druge denarne finanËne institucije
- drugi finanËni posredniki, razen zavarovalnih
druæb in pokojninskih skladov
- izvajalci pomoænih finanËnih dejavnosti
- centralna dræava

17.047

24.975

0

0

- lokalna dræava

15.454

14.112

0

0

- skladi socialne varnosti
- gospodinjstva
- nepridobitne institucije, ki opravljajo
storitve za gospodinjstva
- tujina

3

0

0

0

1.092.494

1.035.636

0

0

6.253

6.098

0

0

319.841

290.927

130.261

117.316

Po lokaciji

3.844.138

3.799.091

211.764

191.530

- Slovenija

3.524.297

3.508.164

81.503

74.214

10.879

10.826

80.621

25.273

- Evropska monetarna unija
- ostala Evropska unija
- dræave nekdanje Jugoslavije
- ostalo

5.848

8.086

23.931

28.313

293.683

262.325

16.347

15.275

9.431

9.690

9.362

48.455

Na dan 31. 12. 2009 Skupina izkazuje neto izpostavljenost iz naslova kreditov bankam v viπini
211.764 tisoË evrov, do strank, ki niso banke, pa 3.844.138 tisoË evrov. Od tega najveËji deleæ pripada
nefinanËnim druæbam (58,26 odstotka) in gospodinjstvom (28,42 odstotka).
Krediti strankam, ki niso banke in imajo sedeæ v Republiki Sloveniji, obsegajo 91,68 odstotka celotnih
kreditov strankam, ki niso banke. Med krediti nebanËnemu sektorju, plasiranimi tujcem, se najveËji
deleæ nanaπa na komitente iz dræav bivπe Jugoslavije. Krediti komitentom s tega podroËja predstavljajo
7,64 odstotka celotnih kreditov strankam, ki niso banke.
Pri kreditih bankam predstavlja izpostavljenost do domaËih bank 38,49 odstotka. Med krediti tujim
bankam izkazuje Skupina najveËjo izpostavljenost do bank z obmoËja Evropske monetarne unije.
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Likvidnostno tveganje izvira iz Ëasovnega neskladja zapadlosti virov sredstev in naloæb.
Skupina ima poenoten naËin spremljanja strukturne likvidnosti. Druæbe v Skupini spremljajo dnevno
likvidnost v skladu z zakonskimi zahtevami in metodologijami, ki odraæajo njihove aktivnosti in obseg
poslovanja. Banka pri naËrtovanju likvidnosti upoπteva likvidnostne potrebe druæb v Skupini.
Skupina je v letu 2009 upravljala z likvidnostnim tveganjem v skladu z dokumentom Politika
upravljanja likvidnostnega tveganja v Skupini Nove KBM, v katerem so opredeljeni naËini in
odgovornosti upravljanja s sredstvi in obveznostmi do virov sredstev za zagotovitev zadostnih
denarnih pritokov v doloËenem Ëasovnem obdobju. Politika navaja postopke za ugotavljanje, merjenje,
obvladovanje in spremljanje likvidnostnega tveganja. VkljuËuje naËrtovanje likvidnosti z namenom
pravoËasnega poravnavanja zapadlih obveznosti, ukrepe v primeru zaostrenih razmer likvidnosti in
postopke za preverjanje predpostavk, na katerih temelji politika upravljanja likvidnostnega tveganja.
Druæbe v Skupini imajo naËrte neprekinjenega poslovanja za upravljanje likvidnostnega tveganja,
ki vkljuËujejo ustrezne ukrepe za zgodnje ugotavljanje kriznih razmer in za ponovno vzpostavitev
normalnega likvidnostnega poloæaja. Izvajajo se likvidnostni stres testi v skladu z Metodologijo
izvajanja stres testov in scenarijev likvidnostnega tveganja, in sicer Ëetrtletno oziroma po potrebi
tudi pogosteje. Stres teste se uporablja z namenom ugotoviti vpliv negativnih potencialno nevarnih
dogodkov na likvidnostno pozicijo in pripraviti ukrepe za zmanjπanje vpliva potencialno nevarnih
dogodkov oziroma negativnih posledic.
»ista likvidna sredstva
V Skupini se uporablja interna metodologija doloËanja Ëistih likvidnih sredstev, ki kaæejo razliko
med delom sredstev, ki jih je mogoËe pretvoriti v likvidna sredstva v kratkem Ëasovnem obdobju,
in nestabilnim delom obveznosti. Nestabilni del obveznosti je tisti del obveznosti, ki lahko doseæe
dospelost v istem kratkem Ëasovnem obdobju. Interna meja doloËa najmanj pozitivno vrednost Ëistih
likvidnih sredstev za ohranjanje poslovne in regulatorne likvidnosti.
Likvidnostni razmik
V letu 2009 se je v Skupini veËja pozornost usmerila v spremljanje in obvladovanje strukturnega
likvidnostnega tveganja, ki se meri s stopnjo usklajenosti roËnosti strukture sredstev in obveznosti
oziroma likvidnostnim razmikom. Likvidnostnemu razmiku se Skupina ne more izogniti, lahko pa ga
uËinkovito upravlja. Pozitivni razmik pomeni preseæek sredstev, ki se lahko donosno plasira. Negativni
razmik pa pomeni primanjkljaj virov, ki ga je potrebno zagotoviti. Skupina redno spremlja likvidnostne
razmike in razprπenost obveznosti do virov sredstev po posameznih Ëasovnih æepkih.

Likvidnostno tveganje na dan 31. 12. 2009

Izvedeni finanËni instrumenti na dan 31. 12. 2009

SKUPAJ

Do 1
meseca

Od 1-3
mesecev

Od 3-12
mesecev

Od 1-5 let

Nad 5 let

180.085

180.085

0

0

0

0

17.308

17.308

0

0

0

0

Skupaj

Do 1
meseca

Od 1-3
mesecev

Od 3-12
mesecev

Od 1-5 let

Nad 5 let

      odliv

26.696

5.198

4.580

5.243

11.675

0

      priliv

28.577

5.448

4.653

5.755

12.721

0

310

0

0

310

0

0

FinanËna sredstva
Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki
FinanËna sredstva,
namenjena trgovanju
FinanËna sredstva, pripoznana
po poπteni vrednosti skozi
izkaz poslovnega izida

24.736

0

4.580

5.224

14.932

0

VALUTNI DERIVATIVI
Terminski (forward) posli

OBRESTNI DERIVATIVI
Obrestne in medvalutne zamenjave
    odliv

FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo

1.046.166

1.034.015

0

563

11.528

60

353

0

0

353

0

0

Krediti

4.055.902

655.720

455.111

1.089.174

1.224.555

631.342

SKUPAJ ODLIV

27.006

5.198

4.580

5.553

11.675

0

145.797

9.993

949

4.688

109.328

20.839

SKUPAJ PRILIV

28.930

5.448

4.653

6.108

12.721

0

FinanËna sredstva v
posesti do zapadlosti
Druga sredstva
Skupaj finanËna sredstva

126.637

23.353

117

6.039

97.113

15

5.596.631

1.920.474

460.757

1.105.688

1.457.456

652.256

190.419

0

0

190.419

0

0

1.442

1.442

0

0

0

0

5.086.096

1.845.551

720.934

1.072.282

1.281.690

165.639

41.696

34.683

2.284

2.514

1.879

336

FinanËne obveznosti
do virov sredstev
FinanËne obveznosti do
centralne banke
FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju
FinanËne obveznosti, merjene
po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti

5.319.653

1.881.676

723.218

1.265.215

1.283.569

165.975

Neusklajenost med finanËnimi
sredstvi in finanËnimi obveznostmi

Skupaj finanËne obveznosti

276.978

38.798

(262.461)

(159.527)

173.887

486.281

Garancije

364.574

41.536

28.481

114.412

122.332

57.813

    priliv

Tabela prikazuje nediskontirane denarne tokove izvedenih finanËnih instrumentov. Zneski so v evrih
preraËunani po teËaju Evropske centralne banke na 31. 12. 2009. Prikaz upoπteva naËin poravnave, ki
se v veËji meri vrπi v bruto zneskih pogodb.
Likvidnostno tveganje na dan 31. 12. 2008
SKUPAJ

Do 1
meseca

Od 1-3
mesecev

Od 3-12
mesecev

Od 1-5 let

Nad 5 let

192.964

192.964

0

0

0

0

52.271

52.271

0

0

0

0

938.924

874.451

0

483

63.930

60

3.990.621

597.386

591.870

1.164.967

1.022.014

614.384

FinanËna sredstva v
posesti do zapadlosti

75.503

11.066

5.496

6.783

5.986

46.172

Druga sredstva

62.215

14.471

3.379

6.653

37.703

9

5.312.498

1.742.609

600.745

1.178.886

1.129.633

660.625

140.381

10.066

80.212

50.103

0

0

5.688

3.302

2.386

0

0

0

4.877.608

1.749.181

1.035.162

762.048

1.198.272

132.945

BILAN»NE POSTAVKE
FinanËna sredstva
Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki
FinanËna sredstva,
namenjena trgovanju
FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo
Krediti

Tabela prikazuje porazdelitev zapadlosti pomembnih postavk izkaza finanËnega poloæaja, ki zapadejo
prej kot v obdobju nad 5 let.

Skupaj finanËna sredstva

Neizvedene bilanËne obveznosti na dan 31. 12. 2009
SKUPAJ

Do 1
meseca

Od 1−3
mesecev

Od 3−12
mesecev

Od 1−5 let

Nad 5 let

FinanËne obveznosti do
centralne banke

FinanËne obveznosti
do virov sredstev
FinanËne obveznosti do
centralne banke
FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju
FinanËne obveznosti, merjene
po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti
Garancije

190.419

0

0

190.419

0

0

FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju

1.442

1.442

0

0

0

0

FinanËne obveznosti, merjene
po odplaËni vrednosti

5.280.964

1.850.347

730.467

1.124.475

1.389.774

185.901

41.696

34.683

2.284

2.514

1.879

336

5.514.521

1.886.472

732.751

1.317.408

1.391.653

186.237

364.574

41.536

28.481

114.412

122.332

57.813

Tabela prikazuje nediskontirane pogodbene bilanËne obveznosti. Banka izkazuje veËje obveznosti
v obdobju do enega meseca, ki se nanaπa na vpogledne vloge. Banka dnevno nadzoruje stabilnost
vpoglednih vlog in ima na razpolago sekundarni vir likvidnosti v primeru nepriËakovanega padca
vpoglednih vlog.
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Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti
Neusklajenost med finanËnimi
sredstvi in finanËnimi obveznostmi

41.344

34.893

1.270

2.357

2.393

431

5.065.021

1.797.442

1.119.030

814.508

1.200.665

133.376

247.477

(54.833)

(518.285)

364.378

(71.032)

527.249

Tabela prikazuje porazdelitev zapadlosti pomembnih postavk izkaza finanËnega poloæaja, ki zapadejo
prej kot v obdobju nad 5 let. Skupina za leto 2008 ne razkriva finanËnih garancij po zapadlosti, ker ne
more zagotoviti ustreznih primerljivih podatkov z letom 2009.

4.3.2
Obrestno tveganje

Neizvedene bilanËne obveznosti na dan 31. 12. 2008
SKUPAJ

Do 1
meseca

Od 1−3
mesecev

Od 3−12
mesecev

Od 1−5 let

Nad 5 let

140.381

10.066

80.212

50.103

0

0

5.688

3.302

2.386

0

0

0

5.157.476

1.751.234

1.040.866

839.346

1.354.450

171.580

FinanËne obveznosti do virov sredstev
FinanËne obveznosti do centralne banke
FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju
FinanËne obveznosti, merjene
po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti

41.344

34.893

1.270

2.357

2.393

431

5.344.889

1.799.495

1.124.734

891.806

1.356.843

172.011

4.3
Træno tveganje

Obrestno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi spremembe obrestnih mer oziroma spremembe
strukture obrestnih mer ob neusklajenosti aktivnih in pasivnih obrestovanih postavk glede na roËnost
ponovne doloËitve obrestne mere in naËin obrestovanja.
Upravljanje obrestnega tveganja za postavke trgovalne knjige je vkljuËeno v metodologijo spremljanja
limitov trgovanja. Upravljanje obrestnega tveganja pri postavkah, ki niso namenjene trgovanju,
Skupina izvaja s pomoËjo metodologije usklajevanja aktivnih in pasivnih obrestnih mer.
Skupina spremlja obrestonosne postavke izkaza finanËnega poloæaja in zunajbilanËne postavke
glede na datum naslednje spremembe obrestne mere, in sicer loËeno za kljuËne valute in referenËne
obrestne mere, s katerimi posluje.
Skupina Ëetrtletno izraËunava rezultate vpliva standardiziranega stres testa za obrestno tveganje v
obliki vpliva vzporednega premika krivulje obrestnih mer na kapital in obrestne prihodke v obdobju
enega leta.

Skupina loËeno spremlja træno tveganje trgovalnih postavk in træno tveganje banËnih postavk.
NaËin spremljanja in poroËanja ter omejevanje izpostavljenosti obravnava politika upravljanja
izbranega tveganja. Druæbe v Skupini spremljajo træna tveganja v skladu z zakonskimi zahtevami in
metodologijami, ki odraæajo njihove aktivnosti in obseg poslovanja.

Vpliv standardiziranega stres testa na kapital Skupine na dan 31. 12. 2009
Valuta

4.3.1
Pozicijsko tveganje

EUR

Pozicijsko tveganje je tveganje izgube zaradi spremembe cene finanËnega instrumenta, ki ga Skupina
vodi v svojem portfelju za namene trgovanja na svojem lastniπkem raËunu.
Metodologija obvladovanja pozicijskega tveganja trgovalnih postavk temelji na metodi tvegane
vrednosti (VaR) in je skladna z zahtevami Basla: 99 odstotkov enostranski interval zaupanja,
10-dnevno obdobje dræanja pozicije in izraËun volatilnosti na 250-dnevnih podatkih. Osnova doloËitve
trgovalnih meja je kapitalska zahteva, navedena v finanËnem naËrtu. Skupina dnevno meri træno
vrednost vseh trgovalnih postavk. Obseg poslov glede na specifiËno vrsto finanËnega instrumenta se
podrobno opredeli z metodologijo.

USD
Skupaj (absolutna vrednost)

Do 1
meseca

Od 1−3
mesecev

Od 3−12
mesecev

Od 1−5 let

Nad 5 let

Skupaj

(69)

(1.476)

(1.557)

(13.666)

(19.332)

(36.100)

0

(2)

0

0

0

(2)

(69)

(1.478)

(1.557)

(13.666)

(19.332)

(36102)

Vpliv standardiziranega stres testa na kapital Skupine na dan 31. 12. 2008
Valuta
EUR
USD
Ostalo
Skupaj (absolutna vrednost)

Skupina dnevno spremlja VaR trgovalnih portfeljev.
Skupna 10-dnevna tvegana vrednost trgovalnih portfeljev Skupine nam pove, da bi lahko pri najviπji
izpostavljenosti pozicijskemu tveganju v letu 2009 z 99-odstotno gotovostjo trdili, da v primeru
nespremenjene pozicije v vrednostnih papirjih izguba v naslednjih 10 delovnih dneh ne bo presegla
1.925 tisoË evrov.

Do 1
meseca

Od 1−3
mesecev

Od 3−12
mesecev

Od 1−5 let

Nad 5 let

Skupaj

(49)

(1.811)

(1.182)

(2.948)

(21.443)

(27.433)

0

(18)

0

0

0

(18)

(4)

0

0

0

0

(4)

(53)

(1.829)

(1.182)

(2.948)

(21.443)

(27.455)

Tabeli izkazujeta zmanjπanje poπtene vrednosti portfelja dolæniπkih vrednostnih papirjev v posesti
za prodajo v primeru vzporednega dviga krivulje obrestnih mer za 200 baziËnih toËk. Sprememba
poπtene vrednosti se izkaæe v kapitalu.
Vpliv standardiziranega stres testa na obrestne prihodke banke na dan 31. 12. 2009

10-dnevna tvegana vrednost v letu 2009
Najviπja
1.925 tisoË evrov

Najniæja

PovpreËna

523 tisoË evrov

1.033 tisoË evrov

10-dnevna tvegana vrednost v letu 2008
Najviπja
3.954 tisoË evrov
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+ 200 baziËnih toËk

- 200 baziËnih toËk

EUR

14.336

(5.411)

CHF

(273)

(3)

USD

(326)

39

HRK

571

(519)

ostalo

425

(252)

14.733

(6.146)

Skupaj

Vpliv standardiziranega stres testa na obrestne prihodke banke na dan 31. 12. 2008

Obrestno tveganje na dan 31. 12. 2009
SKUPAJ

Neobrestovano

Obrestovano

Do 1
meseca

Od 1−3
mesecev

Od 3−12
mesecev

Od 1−5 let

Nad 5 let

180.085

54.676

125.409

125.409

0

0

0

0

FinanËna sredstva,
namenjena trgovanju

17.308

7.561

9.747

0

9.747

0

0

0

FinanËna sredstva,
pripoznana po poπteni
vrednosti skozi izkaz
poslovnega izidaI

24.736

21.479

3.257

0

0

86

3.171

0

FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo

1.046.166

70.616

975.550

61.935

312.115

140.932

265.226

195.342

Skupina svojo izpostavljenost spremembam obrestnih mer izraËunava kot spremembo neto sedanje
vrednosti razlike med sredstvi in obveznostmi, ki so v danem obdobju izpostavljene spremembi
obrestnih mer. Skupina dodatno k analizi standardiziranega stres testa spremlja vpliv priËakovane
spremembe obrestnih mer kot razlike med trenutnimi in terminskimi obrestnimi merami Ëez tri
mesece, loËeno za vsako obravnavano valuto in roËnost. Analiza obrestnega tveganja na ravni
Skupine je izdelana Ëetrtletno. Posamezne druæbe v Skupini spremljajo obrestno tveganje v skladu z
zakonskimi zahtevami in metodologijami, ki odraæajo njihove aktivnosti in obseg poslovanja.

Krediti

Analiza obravnava neto pozicijo v posameznem obdobju ponovne doloËitve obrestne mere kot dolæniπki
vrednostni papir s fiksnim kuponom. Daljπa roËnost ponovne doloËitve obrestne mere pomeni veËji
vpliv na neto sedanjo vrednost naloæbe oziroma vira. Rezultat analize obrestnega tveganja na ravni
Skupine je na dan 31. 12. 2009 izkazoval najverjetnejπo negativno spremembo neto sedanje vrednosti
vseh obrestno obËutljivih postavk v skupni viπini 1.719 tisoË evrov. Na dan 31. 12. 2008 je analiza
izkazovala najverjetnejπi negativni uËinek v viπini 1.593 tisoË evrov. Prednost analize v primerjavi s
standardnim stres testom spremembe obrestnih mer je v predvidevanju najverjetnejπe spremembe
obrestnih mer v opazovanem obdobju. Skupina beleæi glavnino izpostavljenosti obrestnim meram v
valutah EUR, USD, CHF in HRK.

FinanËne obveznosti
do centralne banke

+ 200 baziËnih toËk

- 200 baziËnih toËk

EUR

(3.538)

3.538

CHF

(157)

157

USD

(513)

513

HRK

391

(391)

ostalo

792

(792)

(3.025)

3.025

Skupaj

Tabeli izkazujeta vpliv spremembe krivulje obrestnih mer na spremembo obrestnih prihodkov v
obdobju enega leta.
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4.055.902

17.423

4.038.479

1.252.800

581.938

1.995.408

180.546

27.787

FinanËna sredstva v
posesti do zapadlosti

145.797

1.735

144.062

24.921

446

1.970

94.228

22.497

Druga sredstva

126.637

124.371

2.266

219

0

2.047

0

0

5.596.631

297.861

5.298.770

1.465.284

904.246

2.140.443

543.171

245.626

190.419

113

190.306

0

150.306

40.000

0

0

FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju

1.442

1.163

279

279

0

0

0

0

FinanËne obveznosti,
merjene po odplaËni
vrednosti

5.086.096

3.408

5.082.688

2.033.878

1.025.281

1.368.283

652.942

2.304

41.696

41.234

462

462

0

0

0

0

5.319.653

45.918

5.273.735

2.034.619

1.175.587

1.408.283

652.942

2.304

276.978

251.943

25.035

(569.335)

(271.341)

732.160

(109.771)

243.322

FinanËne obveznosti
do virov sredstev

Podrobnejπa razdelitev izkaza finanËnega poloæaja Skupine po roËnosti obrestnih mer na dan
31. 12. 2009 in 31. 12. 2008 je prikazana v tabelah Obrestno tveganje na dan 31. 12. 2009 in Obrestno
tveganje na dan 31. 12. 2008, ki prikazujeta razdelitev postavk glede na obdobje ponovne doloËitve
obrestnih mer. Izpostavljenost spremembi obrestnih mer Skupina obvladuje z usklajevanjem naËina
obrestovanja sredstev in obveznosti ter z upoπtevanjem lastnosti posameznih postavk.

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

Denar v blagajni in
stanje na raËunih
pri centralni banki

Skupaj finanËna
sredstva

Vpliv spremembe obrestnih mer na izkaz poslovnega izida na ravni Skupine se meri za obdobje enega
leta. Sprememba obrestnih prihodkov se meri na naËin, da se do posamezne roËnosti spremembe
obrestne mere upoπteva trenutna obrestna mera, po tem datumu pa se do obdobja enega leta
upoπteva spremenjena obrestna mera. Za izraËun obresti se uporabi povpreËna roËnost spremembe
obrestne mere v posameznem æepku. Po stanju na dan 31. 12. 2009 bi predvidena sprememba
obrestnih mer Ëez tri mesece pomenila 3.403 tisoË evrov viπje obrestne prihodke na letni ravni. Na
dan 31. 12. 2008 je predvidena sprememba obrestnih mer Ëez tri mesece pomenila 1.793 tisoË evrov
niæje obrestne prihodke na letni ravni.
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Druge obveznosti
Skupaj finanËne
obveznosti
Neusklajenost med
finanËnimi sredstvi in
finanËnimi obveznostmi

Tabela prikazuje porazdelitev obrestno obËutljivih postavk po Ëasovnih æepkih glede na obdobje
ponovne doloËitve obrestne mere.

Obrestno tveganje na dan 31. 12. 2008
SKUPAJ

Dejanske obrestne mere

Neobrestovano

Obrestovano

Do 1
meseca

Od 1−3
mesecev

Od 3−12
mesecev

Od 1−5 let

Nad 5 let

FinanËna sredstva
Denar v blagajni in
stanje na raËunih
pri centralni banki
FinanËna sredstva,
namenjena trgovanju
FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo
Krediti

192.964

50.971

141.993

141.993

0

0

0

0

52.271

8.051

44.220

19.692

13.757

10.771

0

0

938.924

100.200

838.724

64.359

379.115

121.630

74.578

199.042

3.990.621

14.236

3.976.385

1.928.590

394.472

1.448.728

175.996

28.599

FinanËna sredstva v
posesti do zapadlosti

75.503

1.228

74.275

10.688

5.322

6.107

5.986

46.172

Druga sredstva

62.215

57.215

5.000

0

0

5.000

0

0

5.312.498

231.901

5.080.597

2.165.322

792.666

1.592.236

256.560

273.813

Skupaj finanËna
sredstva
FinanËne obveznosti
do virov sredstev
FinanËne obveznosti
do centralne banke

140.381

0

140.381

10.066

80.212

50.103

0

0

FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju

5.688

5.688

0

0

0

0

0

0

FinanËne obveznosti,
merjene po odplaËni
vrednosti

4.877.608

4.464

4.873.144

2.427.874

853.036

1.358.950

231.600

1.684

41.344

41.344

0

0

0

0

0

0

5.065.021

51.496

5.013.525

2.437.940

933.248

1.409.053

231.600

1.684

247.477

180.405

67.072

(272.618)

(140.582)

183.183

24.960

272.129

Druge obveznosti
Skupaj finanËne
obveznosti
Neusklajenost med
finanËnimi sredstvi in
finanËnimi obveznostmi

Tabela prikazuje porazdelitev obrestno obËutljivih postavk po Ëasovnih æepkih glede na obdobje
ponovne doloËitve obrestne mere.

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Stranke, ki niso banke

5,00

6,48

- nefinanËne druæbe

5,01

6,15

- dræava

4,36

5,69

- druge finanËne organizacije

4,98

5,95

- neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

4,84

5,73

- gospodinjstva

5,01

7,52

Banke

1,12

3,47

Vrednostni papirji

3,11

4,52

Skupaj aktiva

4,43

5,98

Stranke, ki niso banke

1,99

2,99

- nefinanËne druæbe

1,39

3,12

- dræava

3,61

4,74

- druge finanËne organizacije

4,19

5,15

- neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

1,17

2,05

- gospodinjstva

1,65

2,71

Banke

0,77

3,27

Vrednostni papirji

4,04

4,40

Podrejene obveznosti

6,06

6,44

Skupaj pasiva

1,88

3,24

AKTIVA

PASIVA

4.3.3
Valutno tveganje
Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo zaradi neusklajene devizne podbilance in
nestanovitnosti deviznih teËajev. Banka z vzdræevanjem nevtralne pozicije v posamezni valuti
nadzoruje izpostavljenost valutnemu tveganju.
Skupina z vzdræevanjem zastavljene pozicije v posamezni valuti nadzoruje izpostavljenost valutnemu
tveganju. Posamezne druæbe v Skupini spremljajo valutno tveganje v skladu z zakonskimi zahtevami
in metodologijami, ki odraæajo njihove aktivnosti in obseg poslovanja.
Skupina redno spremlja izpostavljenost valutnemu tveganju v obliki razdelitve postavk izkaza
finanËnega poloæaja in zunajbilanËnih postavk po posameznih valutah. Skupina beleæi izpostavljenosti
valutnemu tveganju v valutah USD, CHF in HRK.
Podrobnejπa razdelitev odprte devizne pozicije po valutah na dan 31. 12. 2009 in 31. 12. 2008 je v
nadaljevanju prikazana v tabeli valutno tveganje.
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Valutno tveganje na dan 31. 12. 2009

Valutno tveganje na dan 31. 12. 2008
EUR

USD

CHF

HRK

Ostale
valute

Skupaj

USD

CHF

HRK

Ostale
valute

Skupaj

190.810

612

462

643

437

192.964

52.264

7

0

0

0

52.271

879.309

4.570

116

54.912

17

938.924

3.718.208

57.231

177.172

32.441

5.569

3.990.621

FinanËna sredstva

FinanËna sredstva
Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki

EUR

Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki

176.922

497

873

798

995

180.085

FinanËna sredstva,
namenjena trgovanju

17.263

34

11

0

0

17.308

FinanËna sredstva,
namenjena trgovanju

FinanËna sredstva, pripoznana
po poπteni vrednosti skozi
izkaz poslovnega izida

23.092

0

0

0

1.644

24.736

FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo
Krediti

FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo

1.042.502

1.896

391

1.377

0

1.046.166

FinanËna sredstva v
posesti do zapadlosti

75.503

0

0

0

0

75.503

Krediti

3.804.158

46.467

153.413

45.206

6.658

4.055.902

Druga sredstva

59.197

35

0

2.962

21

62.215

145.797

0

0

0

0

145.797

4.975.291

62.455

177.750

90.958

6.044

5.312.498

75.662

1.274

0

49.693

8

126.637

5.285.396

50.168

154.688

97.074

9.305

5.596.631

140.381

0

0

0

0

140.381

5.688

0

0

0

0

5.688

4.693.237

69.060

107.172

2.843

5.296

4.877.608

FinanËna sredstva v
posesti do zapadlosti
Druga sredstva
Skupaj finanËna sredstva

FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju
FinanËne obveznosti, merjene
po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti
Neusklajenost med finanËnimi
sredstvi in finanËnimi obveznostmi
Izvedeni finanËni instrumenti
Neusklajenost med finanËnimi
sredstvi in finanËnimi
obveznostmi, vkljuËno z
izvedenimi finanËnimi instrumenti

FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju
190.419

0

0

0

0

190.419

1.442

0

0

0

0

1.442

4.955.228

47.307

75.386

2.191

5.984

5.086.096

37.427

1.549

128

1.581

1.011

41.696

5.184.516

48.856

75.514

3.772

6.995

5.319.653

100.880

1.312

79.174

93.302

2.310

276.978

77.491

0

(78.505)

0

(1.762)

(2.776)

178.371

1.312

669

93.302

548

274.202

Tabela prikazuje porazdelitev postavk izkaza finanËnega poloæaja po valutah. Izkazane so le postavke,
na katerih ima Skupina pomembno stanje v valuti, ki ni evro.
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do virov sredstev
FinanËne obveznosti do
centralne banke

FinanËne obveznosti
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FinanËne obveznosti do
centralne banke
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FinanËne obveznosti, merjene
po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti

38.912

1.287

99

968

78

41.344

4.878.218

70.347

107.271

3.811

5.374

5.065.021

Neusklajenost med finanËnimi
sredstvi in finanËnimi obveznostmi

97.073

(7.892)

70.479

87.147

670

247.477

Izvedeni finanËni instrumenti

70.447

0

(73.047)

0

0

(2.600)

167.520

(7.892)

(2.568)

87.147

670

244.877

Skupaj finanËne obveznosti

Neusklajenost med finanËnimi
sredstvi in finanËnimi
obveznostmi, vkljuËno z
izvedenimi finanËnimi instrumenti

Tabela prikazuje porazdelitev postavk izkaza finanËnega poloæaja po valutah. Izkazane so le postavke,
na katerih ima Skupina pomembno stanje v valuti, ki ni evro.

4.4
FinanËna sredstva in finanËne obveznosti po teritoriju na dan 31. 12. 2009
Skupaj

Slovenija Tujina skupaj

Evropska
unija

FinanËna sredstva in finanËne obveznosti po teritoriju na dan 31. 12. 2008

Dræave
nekdanje
Jugoslavije

BILAN»NE POSTAVKE
Drugo

Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki

180.085

179.583

502

501

1

0

FinanËna sredstva,
namenjena trgovanju

FinanËna sredstva,
namenjena trgovanju

17.308

7.561

9.747

9.747

0

0

FinanËna sredstva, pripoznana
po poπteni vrednosti skozi
izkaz poslovnega izida

FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo

24.736

19.835

4.901

3.257

1.644

0

FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo

1.046.166

636.684

409.482

309.244

1.265

98.973

Krediti

4.055.902

3.604.126

451.776

125.833

307.181

18.762

FinanËna sredstva v
posesti do zapadlosti

145.797

145.797

0

0

0

0

Druga sredstva

126.637

73.969

52.668

3.934

48.462

272

5.596.631

4.667.555

929.076

452.516

358.553

118.007

Skupaj finanËna sredstva

FinanËne obveznosti
do centralne banke
FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju
FinanËne obveznosti, merjene
po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti
Neusklajenost med
finanËnimi sredstvi in
finanËnimi obveznostmi

190.419

190.419

0

0

0

0

1.442

0

1.442

1.442

0

0

5.086.096

4.092.106

993.990

914.716

68.848

10.426

41.696

33.439

8.257

6.331

1.638

288

5.319.653

4.315.964

1.003.689

922.489

70.486

10.714

276.978

351.591

(74.613)

(469.973)

288.067

107.293

Evropska
unija

Dræave
nekdanje
Jugoslavije

Drugo

Krediti

192.964

191.510

1.454

1.454

0

0

52.271

7.855

44.416

44.416

0

0

938.924

412.225

526.699

380.903

54.927

90.869

3.990.621

3.577.566

413.055

63.759

289.435

59.861

FinanËna sredstva v
posesti do zapadlosti

75.503

58.977

16.526

16.526

0

0

Druga sredstva

62.215

57.641

4.574

1.828

2.710

36

5.312.498

4.305.774

1.006.724

508.886

347.072

150.766

140.381

140.381

0

0

0

0

5.688

0

5.688

5.688

0

0

4.877.608

3.592.500

1.285.108

1.216.739

57.007

11.362

41.344

37.030

4.314

3.211

1.084

19

5.065.021

3.769.911

1.295.110

1.225.638

58.091

11.381

247.477

535.863

(288.386)

(716.752)

288.981

139.385

Skupaj finanËna sredstva
FinanËne obveznosti
do virov sredstev
FinanËne obveznosti
do centralne banke
FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju

FinanËne obveznosti
do virov sredstev

Slovenija Tujina skupaj

FinanËna sredstva
Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki

FinanËna sredstva

Skupaj

FinanËne obveznosti, merjene
po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti
Neusklajenost med
finanËnimi sredstvi in
finanËnimi obveznostmi

4.5
Operativno tveganje
Skupina ima sprejeto politiko upravljanja operativnega tveganja, ki upoπteva priporoËila baselskih
standardov. ©kodni dogodki operativnega tveganja se redno meseËno poroËajo.
Na podlagi samoocenitve je bil v letu 2009 izdelan celovit profil tveganosti Skupine, ki vsebuje tudi
operativno tveganje.
Za ugotavljanje in ocenjevanje operativnega tveganja so sorazmerno zadolæeni vsi organizacijski
deli − vsaka organizacijska enota za svoja stroπkovna mesta, ki jih pokriva posamezen vodja. KljuËna
vloga pri tem je zagotavljanje delovanja vzpostavljenih notranjih kontrol.
Za upravljanje operativnega tveganja po posameznih segmentih so zadolæeni zaposleni:
• analitik operativnih tveganj usmerja izdelavo samoocenjevanja tveganj organizacijskih enot
oziroma poslovnih procesov, kot skrbnik baze πkodnih dogodkov operativnih tveganj podaja
Ëetrtletna poroËila za vodstvo banke,
• vodja varovanja informacijskega sistema je zadolæen za aktivnosti, ki jih opredeljuje informacijska
varnostna politika,
• koordinator upravljanja neprekinjenega poslovanja je vodja upravljanja neprekinjenega poslovanja,
• pooblaπËenec uprave za operativna tveganja na podroËju informacijske tehnologije je zadolæen za
posebne projekte,
• dva svetovalca za varnost sta zadolæena za podroËje fiziËno-tehniËne varnosti.
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V Skupini se je v letu 2009 spremljalo operativno tveganje in izraËunavala kapitalska zahteva za
operativno tveganje v skladu z enostavnim pristopom.

V okviru notranjega procesa doloËanja ustreznega notranjega kapitala Skupine je metodologija na
ravni Skupine enaka metodologiji, ki jo uporablja banka.

V okviru notranjega procesa ocenjevanja ustreznega kapitala je bil izdelan profil tveganosti Skupine, ki
vsebuje tudi operativno tveganje in notranje kontrole.

Sestava kapitala in kapitalskih zahtev
VSEBINA

V letu 2009 se je veËina πkodnih dogodkov nanaπala na podroËje (po Baslu) banËniπtvo na drobno,
sledita mu “plaËila in poravnava” ter “komercialno banËniπtvo”.

31. 12. 2009

31. 12. 2008

VplaËani osnovni kapital

27.210

27.208

(-) Lastne delnice

(1.158)

(169)

Kapitalske rezerve

78.314

78.314

287.201

279.068

36.993

33.480

Temeljni kapital

Po vrstah πkodnih dogodkov (klasifikacija po Baslu) se jih veËina nanaπa na “izvedbo in upravljanje
procesov”, sledita pa πkoda na premiËnem in nepremiËnem premoæenju in “zunanja goljufija” (slednje
se nanaπa na kartiËne zlorabe v tujini, na kar banka nima vpliva).

Rezerve in zadræani dobiËek ali izguba
Manjπinski deleæi

KratkoroËni cilj pri upravljanju operativnega tveganja je Skupina z zagotovitvijo sistematiËnega
zbiranja πkodnih dogodkov uspeπno dosegla.

Inovativni instrumenti
(-) Neopredmetena dolgoroËna sredstva

26.030

0

(27.713)

(27.058)

V letu 2009 si je Skupina prizadevala uresniËiti srednjeroËni cilj upravljanja operativnega tveganja, to
je zagotavljanje celovitega, objektivnega in standardiziranega pregleda nad operativnim tveganjem.

(-) Druge deæelno specifiËne odbitne postavke

DolgoroËni cilj Skupine pri upravljanju operativnega tveganja ostaja nespremenjen in obsega
vzpostavitev kulture upravljanja tveganj ter omejitev obsega in viπine πkod na sprejemljivo raven.

Hibridni instrumenti in kumulativne prednostne delnice

4.6
Tveganje kapitala

Skupaj

Tveganje kapitala izhaja iz neustrezne velikosti kapitala, neustrezne sestave kapitala glede na obseg in
naËin poslovanja ali iz teæav pri pridobivanju sveæega kapitala. Skupina ima vzpostavljene postopke in
mehanizme za zagotavljanje ustrezne strukture in viπine kapitala.

(-) Odbitne postavke od dodatnega kapitala I

(21.519)

(17.069)

Skupaj

(43.038)

(34.138)

Skupaj kapital (za namen solventnosti)

550.543

534.488

349.095

337.309

0

253

625

628

Skupaj

Podrejeni dolg I

158.346

158.346

1.835

22.669

6.548

2.283

166.729

183.298

(21.519)

(17.069)

(-) Odbitne postavke od temeljnega in dodatnega kapitala I
(-) Odbitne postavke od temeljnega kapitala

Kapitalske zahteve

Skupina upravlja kapital s pomoËjo:

Tveganju prilagojena aktiva

• spremljanja trenutne in predvidene zahteve po kapitalu za kreditno, træno in operativno tveganje,
• spremljanja razpoloæljivega kapitala in moæne viπine poveËanja dodatnega kapitala z najemom
podrejenih instrumentov v skladu z zakonskimi omejitvami,
• spremljanja gibanja koliËnika kapitalske ustreznosti.

Enote centralne ravni dræave ali centralne banke
Enote regionalne ali lokalne ravni dræav
Osebe javnega sektorja
Institucije
Podjetja

Skupina za potrebe upravljanja kapitala spremlja trenutne in predvidene zahteve po kapitalu,
kapitalske zahteve in gibanje koliËnika kapitalske ustreznosti v skladu z zakonodajo in interno
metodologijo.

IzraËun kapitalske zahteve za kreditno tveganje na ravni banke in Skupine poteka po standardiziranem
pristopu. Skupina je kot primerno izvozno agencijo za kategorijo izpostavljenosti do enot centralne
ravni dræav in do centralnih bank imenovala SID banko d.d. Skupina je kot primerno zunanjo bonitetno
agencijo za kategorijo izpostavljenosti do institucij, vkljuËno z izpostavljenostmi do institucij s
kratkoroËno bonitetno oceno, imenovala bonitetno agencijo Moody's.
Skupina izraËunava kapitalsko zahtevo za træna tveganja v skladu z zakonodajo in trenutno ne
uporablja notranjih modelov. Skupina izraËunava kapitalsko zahtevo za operativna tveganja v skladu z
enostavnim pristopom.
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255

172

23.084

18.548

201.111

212.049

BanËniπtvo na drobno

81.351

81.190

Zapadle postavke

15.492

7.501

9.102

4.850

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti

Vse Ëlanice Skupine na ravni posamezne druæbe izpolnjujejo minimalne kapitalske zahteve v skladu z
regulativo. Na dan 31. 12. 2009 so vse druæbe v Skupini presegale zahtevani minimalni kapital v skladu
z regulativo, ki jo morajo pri svojem delovanju upoπtevati. Skupina je presegala minimalno kapitalsko
ustreznost v viπini 8 odstotkov.
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(5.515)
385.328

Dodatni kapital I

Drugo
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(25)
426.852

Naloæbe v investicijske sklade

2.735

2.209

15.340

9.909

Vsota kapitalskih zahtev za træna tveganja

628

3.416

Dolæniπki finanËni instrumenti

596

1.454

Lastniπki finanËni instrumenti

32

28

Ostale izpostavljenosti

Tuje valute

0

1.934

25.940

24.960

Skupaj

375.663

365.685

Kapitalska ustreznost (celotni kapital)

11,72 %

11,69 %

8,63 %

8,06 %

Kapitalska zahteva za operativno tveganje

Kapitalska ustreznost (temeljni kapital)

5

4.7
PrepreËevanje pranja denarja

PO©TENE VREDNOSTI
FINAN»NIH SREDSTEV IN
FINAN»NIH OBVEZNOSTI

Politika odkrivanja in prepreËevanja pranja denarja ter financiranja terorizma je sestavni del politike
uresniËevanja strateπkih ciljev Skupine. Osnovno izhodiπËe za politiko na podroËju odkrivanja in
prepreËevanja pranja denarja predstavlja Zakon o prepreËevanju pranja denarja in financiranju
terorizma (ZPPDFT) in smernice Banke Slovenije ter Agencije za trg vrednostnih papirjev. Politika
zajema tudi konsolidiran nadzor nad tveganji s tega podroËja v povezanih podjetjih.
Na podroËju odkrivanja in prepreËevanja pranja denarja je Skupina v letu 2009 posebno pozornost
namenila nadaljnjemu razvoju sistema in dopolnjevanju nadzornih in preventivnih ukrepov za
minimiziranje moænosti zlorabe banke za pranje denarja in financiranje terorizma.

31. 12. 2008

31. 12. 2009

Izvajanje dnevnih nalog poteka skladno z ZPPDFT, kar se v internih procesih zagotavlja z ustreznim
notranjim nadzorom za uËinkovito prepreËevanje zlorab in vseh vrst tveganj, zlasti operativnih, z
uËinkovito podporo informacijske tehnologije.

Knjigovodska
vrednost

Poπtena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poπtena
vrednost

180.085

180.085

192.964

192.964

FinanËna sredstva
Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki

Osnovno naËelo pri poslovanju je poznavanje stranke ter njene zakonite dejavnosti, s katero se
ukvarja.

FinanËna sredstva, namenjena trgovanju

17.308

17.308

52.271

52.271

FinanËna sredstva, pripoznana po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

24.736

24.736

0

0

Skupina ne posluje z navideznimi bankami. V primeru poslovanja s politiËno izpostavljeno osebo
se pred sklenitvijo poslovnega razmerja opravi poglobljen pregled stranke. Skupina ne odpira in
vodi anonimnih raËunov ali drugih produktov, ki bi posredno ali neposredno omogoËali prikrivanje
identitete stranke, oziroma ne izvede nobene transakcije na takem produktu, dokler ne opravi
predpisanega pregleda stranke.

FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo

1.046.166

1.046.166

938.924

938.924

Skupina skrbi za redno strokovno usposabljanje in izobraæevanje vseh zaposlenih, ki opravljajo naloge
prepreËevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma. To se v preteæni meri izvaja z
internimi seminarji za vse delavce, ki posredno ali neposredno poslujejo s strankami. Interna Navodila
za prepreËevanje pranja denarja in financiranje terorizma so skupaj z ZPPDF ter podzakonskimi akti
dostopna vsem delavcem na intranetnih straneh in se sproti novelirajo.

FinanËne obveznosti

Krediti bankam

211.764

211.764

191.530

191.708

3.844. 138

3.843.678

3.799.091

3.810.166

FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti

145.797

146.220

75.503

76.796

Druga sredstva

126.637

126.637

62.215

62.215

190.419

190.419

140.381

140.381

1.442

1.442

5.688

5.688

Krediti strankam, ki niso banke

FinanËne obveznosti do centralne banke
FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju
Vloge bank

157.113

157.138

135.657

135.672

Vloge strank, ki niso banke

3.507.536

3.520.852

3.184.572

3.185.662

Krediti bank

1.138.711

1.138.711

1.237.657

1.238.331

90

87

644

644

90.437

91.835

102.226

102.784

192.209

203.073

216.852

224.278

41.696

41.696

41.344

41.344

Krediti strank, ki niso banke
Dolæniπki vrednostni papirji
Podrejene obveznosti
Druge obveznosti

Skupina doloËa poπtene vrednosti po naslednjem zaporedju: træna vrednost, izraËunana vrednost
po modelu, ki upoπteva træne obrestne mere, nabavna vrednost. Tabela izkazuje poπtene vrednosti
posameznih bilanËnih postavk. Za postavke, ki se vodijo po odplaËni ali nabavni vrednosti, Skupina
poπteno vrednost izraËunava po modelu, ki upoπteva træne obrestne mere. Poπtena vrednost se
izraËunava za postavke s fiksno obrestno mero z roËnostjo preostale zapadlosti nad eno leto. Za ostale
postavke Skupina ugotavlja, da ne obstaja materialna razlika med knjigovodsko in poπteno vrednostjo.
Poπtena vrednost je izraËunana s pomoËjo diskontiranja denarnega toka posamezne postavke po
trænih obrestnih merah na dan bilance.
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Tabela hierarhije poπtene vrednosti
2009
FinanËna sredstva

2008

Skupaj

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

Skupaj

Izvedeni finanËni instrumenti

1.808

0

1.808

0

197

FinanËna sredstva
namenjena trgovanju

15.500

15.500

0

0

52.074

- dolæniπki finanËni
instrumenti

9.747

9.747

0

0

- lastniπki finanËni
instrumenti

5.753

5.753

0

Nivo 2

Nivo 3

197

0

52.074

0

0

44.220

44.220

0

0

0

7.854

7.854

0

0

1.037.945

809.421

228.524

0

720.419

619.666

100.753

0

- dolæniπki finanËni
instrumenti

980.265

751.741

228.524

0

841.599

740.846

100.753

0

- lastniπki finanËni
instrumenti

57.680

57.680

0

0

35.416

35.416

0

0

FinanËna sredstva,
pripoznana po
poπteni vrednosti
skozi poslovni izid

6.921

6.921

0

0

0

0

0

0

- dolæniπki finanËni
instrumenti

3.257

3.257

0

0

0

0

0

0

- lastniπki finanËni
instrumenti

3.664

3.664

0

0

0

0

0

0

Skupaj

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

Skupaj

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

1.163

0

1.163

0

5.688

0

5.688

0

FinanËna sredstva
razpoloæljiva za prodajo

FinanËne obveznosti
Izvedeni finanËni instrumenti

Nivo 1

V Nivo 1 so vkljuËene naloæbe, kjer je poπtena vrednost doloËena v celoti na podlagi objavljenih cen,
doseæenih na aktivnem trgu.
V Nivo 2 so vkljuËene naloæbe, kjer je poπtena vrednost doloËena na podlagi modelov vrednotenj, pri
katerih so upoπtevane spremenljivke, ki so pridobljene na podlagi javno dostopnih trænih podatkov (na
primer træne obrestne mere).
V Nivo 3 so vkljuËene naloæbe, kjer je poπtena vrednost doloËena na podlagi modelov vrednotenj, pri
katerih so upoπtevane subjektivne spremenljivke, ki niso javno dostopne na trgih.
Tabela prenosov med nivojema 1 in 2
Prenosi iz nivoja 1 v
nivo 2 v letu 2009

FinanËna sredstva namenjena trgovanju

Prenosi iz nivoja 2 v
nivo 1 v letu 2009

0

0

FinanËna sredstva razpoloæljiva za prodajo

74.466

980

- dolæniπki finanËni instrumenti

74.466

980

- lastniπki finanËni instrumenti

0

0

FinanËna sredstva, pripoznana po
poπteni vrednosti skozi poslovni izid

0

0

Skupina priËne vrednotiti finanËna sredstva po modelu vrednotenja, ki upoπteva razpoloæljive træne
vrednosti, ko træna cena posameznega finanËnega sredstva ni na razpolago veË kot 30 dni. Prenos iz
nivoja 2 v nivo 1 je posledica ponovne razpoloæljivosti træne cene finanËnega sredstva.
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Raz»lenitev po podro»nih odsekih
Analiza po segmentih poslovanja na dan 31. 12. 2009
BanËniπtvo

Lizing Upravljanje skladov

NepremiËninska
dejavnost

Ostalo

Uskladitev

SKUPAJ

A. »isti prihodki/odhodki od zunanjih odjemalcev

184.777

14.416

3.057

5.296

8

0

207.554

»iste obresti

124.750

11.126

1

612

0

0

136.489

96

0

1

6

0

0

103

55.818

519

3.101

39

0

0

59.477

259

101

0

1.363

0

0

1.723

»isti dobiËki/izgube iz finanËnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju

3.482

(207)

27

0

0

0

3.302

Izgube iz finanËnih sredstev (in obveznosti), pripoznanih po poπteni vrednosti skozi IPI

(284)

0

0

0

0

0

(284)

Prihodki iz dividend
»iste opravnine
Realizirani dobiËki iz finanËnih sredstev in obvez., ki niso merjeni po poπteni vred. skozi IPI

»isti dobiËki iz teËajnih razlik
»isti dobiËki/izgube iz odprave pripoznanj sredstev brez nekratkoroËnih sredstev v posesti za prodajo
Drugi Ëisti poslovni dobiËki/izgube

590

140

0

160

0

0

890

(1.259)

(268)

0

11

0

0

(1.516)
7.370

1. 325

3.005

(73)

3.105

8

0

11.869

(7.181)

(184)

(3.694)

13

(823)

196.646

7.235

2.873

1.602

21

(823)

207.554

Amortizacija

12.471

1.462

84

61

1

0

14.079

Rezervacije in oslabitve

70.877

4.113

13

1.808

0

0

76.811

25

0

0

0

0

0

25

211

0

0

0

0

0

211

B. »isti prihodki/odhodki med segmenti
SKUPAJ FINAN»NI IN POSLOVNI PRIHODKI IN ODHODKI (A + B)
C. Druge informacije po segmentih

PripadajoËi dobiËki iz naloæb v kapital pridruæenih in skupaj obvladovanih druæb po kapitalski metodi
»isti dobiËki iz nekratkoroËnih sred. v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi
D. DobiËek
DobiËek iz rednega poslovanja

8.746

6.229

1.010

1.614

5

0

17.604

Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja

4.843

(509)

196

184

4

0

4.718

»ISTI DOBI»EK POSLOVNEGA LETA

3.903

6.738

814

1.430

1

0

12.886

Skupaj sredstva

5.410.909

253.982

12.125

108.618

3

0

5.785.637

- sredstva segmentov

5.374.828

253.982

12.125

108.618

3

0

5.749.556

36.081

0

0

0

0

0

36.081

5.271.392

77.176

509

5.285

1

0

5.354.363

E. Sredstva in obveznosti segmentov

- dolgoroËne naloæbe v kapital pridruæenih in skupaj obvladovanih druæb, obraËunane po kapitalski metodi
Obveznosti (brez kapitala) po segmentih

V stolpcu uskladitev Ëistih prihodkov oziroma odhodkov med segmenti je prikazana neusklajenost prihodkov enih in odhodkov drugih segmentov. Do te prihaja, ker prihodki nekaterih segmentov niso vedno odhodki drugih,
ampak so zajeti v kategoriji administrativni stroπki. Stroπki pa se v poroËilu razËlenitev po poslovnih segmentih ne prikazujejo.
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Raz»lenitev po podro»nih odsekih
Analiza po segmentih poslovanja na dan 31. 12. 2008
BanËniπtvo

Lizing Upravljanje skladov

NepremiËninska
dejavnost

Ostalo

Uskladitev

SKUPAJ

A. »isti prihodki/odhodki od zunanjih odjemalcev

162.884

14.474

6.214

3.915

7

0

187.494

»iste obresti

123.910

10.519

2

531

0

0

134.962

Prihodki iz dividend
»iste opravnine
Realizirani dobiËki iz finanËnih sredstev in obvez., ki niso merjeni po poπteni vred. skozi IPI
»iste izgube iz finanËnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju

3.479

0

1.389

18

0

0

4.886

49.302

584

4.817

1

0

0

54.704

6.203

240

0

0

0

0

6.443

(26.494)

0

(2)

0

0

0

(26.496)

»isti dobiËki iz teËajnih razlik

6.615

38

0

81

0

0

6.734

»isti dobiËki/izgube iz odprave pripoznanj sredstev brez nekratkoroËnih sredstev v posesti za prodajo

(123)

701

0

43

0

0

621

(8)

2.392

8

3.241

7

0

5.640

Drugi Ëisti poslovni dobiËki/izgube
B. »isti prihodki/odhodki med segmenti

15.214

(8.544)

(215)

(5.307)

14

(1.162)

178.098

5.930

5.999

(1.392)

21

(1.162)

187.494

Amortizacija

12.719

1.116

76

55

1

0

13.967

Rezervacije in oslabitve

50.135

2.145

13

(99)

0

0

52.194

1.402

0

0

0

0

0

1.402

7.188

8.410

3.914

2.261

4

0

21.777

SKUPAJ FINAN»NI IN POSLOVNI PRIHODKI IN ODHODKI (A + B)
C. Druge informacije po segmentih

PripadajoËi dobiËki iz naloæb v kapital pridruæenih in skupaj obvladovanih druæb po kapitalski metodi
D. DobiËek
DobiËek iz rednega poslovanja
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja

3.295

256

528

276

4

0

4.359

»ISTI DOBI»EK POSLOVNEGA LETA

3.893

8.154

3.386

1.985

0

0

17.418

Skupaj sredstva

5.121.161

253.995

9.916

104.871

4

0

5.489.947

- sredstva segmentov

5.091.909

253.995

9.916

104.871

4

0

5.460.695

E. Sredstva in obveznosti segmentov

- dolgoroËne naloæbe v kapital pridruæenih in skupaj obvladovanih druæb, obraËunane po kapitalski metodi
Obveznosti (brez kapitala) po segmentih
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29.252

0

0

0

0

0

29.252

4.994.701

95.517

270

5.114

1

0

5.095.603

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
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7.3
Prihodki iz obresti in odhodki za obresti glede na vrsto sredstev in obveznosti

Prihodki iz obresti in 
odhodki za obresti

2009

2009

Zamudne obresti
Obrestim podobni prihodki/odhodki
Skupaj
»iste obresti

2008

Prihodki

Odhodki

Prihodki

Odhodki

250.317

125.819

307.164

178.793

10.896

3

6.196

3

1.101

3

721

323

262.314

125.825

314.081

179.119

136.489

KratkoroËni

DolgoroËni

KratkoroËni

DolgoroËni

Obresti iz stanj na raËunih
pri centralni banki

996

0

2.557

0

Obresti iz finanËnih sredstev,
namenjenih trgovanju

689

0

3.210

0

0

101

0

0

7.217

23.545

6.443

32.041

93.982

130.053

105.695

157.816

862

3.718

1.217

4.072

Prihodki iz obresti

7.1
Obresti po vrstah

Redne obresti

2008

134.962

Obresti iz finanËnih sredstev,
pripoznane po poπteni vrednosti
skozi izkaz poslovnega izida
Obresti iz finanËnih sredstev,
razpoloæljivih za prodajo
Obresti iz danih kreditov in vlog
(tudi iz finanËnega lizinga)
Obresti iz finanËnih sredstev
v posesti do zapadlosti
Obresti iz drugih terjatev
Skupaj po roËnosti
Skupaj

1.151

0

1.019

11

104.897

157.417

120.141

193.940

262.314

314.081

Odhodki za obresti

7.2
Obresti po sektorjih
2009
Prihodki
NefinanËne druæbe

2008

Odhodki

Prihodki

Odhodki

Obresti za finanËne obveznosti
do centralne banke

1.605

306

0

0

Obresti za finanËne obveznosti,
namenjene trgovanju

0

3

0

0

Obresti za finanËne obveznosti,
merjene po odplaËni vrednosti

40.869

83.040

79.978

97.193

2

0

1.881

67

42.476

83.349

81.859

97.260

134.529

7.349

147.900

14.970

Dræava

20.975

18.035

19.089

8.242

Banke

15.796

43.181

37.656

81.845

Skupaj po roËnosti

8.780

11.128

9.706

10.448

Skupaj

125.825

179.119

»iste obresti

136.489

134.962

Druge finanËne organizacije
Gospodinjstva

63.601

44.587

78.640

62.168

Tuje osebe

18.063

1.065

20.691

871

570

480

399

575

262.314

125.825

314.081

179.119

Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
Skupaj
»iste obresti

136.489

134.962

Obresti za druge finanËne obveznosti
(vkljuËno za finanËni lizing)

7.4
»iste obresti
Skupaj prihodki iz obresti in podobni prihodki
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2009

2008

262.314

314.081

Skupaj odhodki za obresti in podobni odhodki

125.825

179.119

»iste obresti

136.489

134.962

PovpreËne obrestne mere po sredstvih v %

4,43

5,98

PovpreËne obrestne mere po obveznostih v %

1,88

3,24

8

9

Prihodki iz dividend
Dividende iz finanËnih sredstev, namenjenih trgovanju
- iz delnic in deleæev bank

2009

2008

26

3.342

0

1

- iz delnic in deleæev drugih izdajateljev

26

3.341

Dividende iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo

77

1.544

- iz delnic in deleæev bank
- iz delnic in deleæev drugih izdajateljev
Skupaj

0

15

77

1.529

103

4.886

Prihodki iz opravnin in 
odhodki za opravnine
9.1
Opravnine po vrstah
Prihodki iz opravnin (provizij)
Opravnine od danih jamstev

2009

2008

99.320

99.328

4.730

4.376

Opravnine od plaËilnega prometa v dræavi

52.751

53.330

Opravnine od plaËilnega prometa s tujino

2.242

2.683

178

381

0

11

Opravnine od posredniπkih in komisijskih poslov
Opravnine od menjalniπkih poslov
Opravnine od poslov z vrednostnimi papirji za stranke

370

682

14.030

12.368

Opravnine od poslovanja po transakcijskih raËunih prebivalstva

7.698

4.817

Opravnine od kartiËnega poslovanja pravnih oseb

3.955

3.554

Opravnine od kartiËnega poslovanja prebivalstva

4.206

3.036

Opravnine od opravljanja druge storitve

9.128

14.062

Opravnine od kreditnih poslov

Opravnine od shranjevanja stvari in vrednosti
Odhodki za opravnine (provizije)
Opravnine za banËne storitve v dræavi

32

28

39.843

44.624

4.876

5.315

Opravnine za banËne storitve v tujini

409

578

Opravnine za opravljanje menjalniπkih poslov

119

122

60

47

336

587

32.707

34.624

1.336

3.351

59.477

54.704

Opravnine za opravljanje posredniπkih in komisijskih poslov
Opravnine za opravljanje borznih poslov in
drugih poslov z vrednostnimi papirji
Opravnine za opravljanje plaËilnega prometa
Opravnine za opravljene druge storitve
»iste opravnine

Za leto 2008 je prilagojeno izkazovanje opravnin. Sprememba izkazovanja pri prejetih in danih
opravninah po sektorjih in prihodkih od opravnin od plaËilnega prometa v dræavi in odhodkih od
opravnin za opravljanje plaËilnega prometa v letu 2009 se nanaπa na naËin obraËunavanja in delitve
provizije iz naslova plaËilnega prometa med Poπto Slovenije d.o.o., in Poπtno banko Slovenije.
S 1. januarjem 2009 je Poπtna banka Slovenije uvedla bruto naËelo izkazovanja, zato so tako prihodki
kot odhodki iz tega naslova veËji.
Skupina je temu ustrezno prilagodila primerjalne podatke za leto 2008. Neto uËinek je enak in ne
vpliva na rezultate poslovanja Skupine.
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9.2
Opravnine po sektorjih
2009

2008

Prejete opravnine

99.320

99.328

NefinanËne druæbe

62.433

64.284

Dræava

1.342

1.397

Banke

2.701

2.108

Druge finanËne organizacije

4.360

5.920

26.823

23.589

Tuje osebe

905

1.419

Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

756

611

Dane opravnine

39.843

44.624

»iste opravnine

59.477

54.704

Gospodinjstva

Realizirani dobi»ki iz 
finan»nih sredstev in 
obveznosti, ki niso merjeni 
po po©teni vrednosti skozi 
izkaz poslovnega izida
2009

9.3
Prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine iz poslovanja s strankami
Prihodki iz opravnin (provizij) v zvezi z investicijskimi in
pomoænimi investicijskimi storitvami in posli za stranke
Sprejemanje, poslovanje in izvrπevanje naroËil

2009

2008

3.744

5.859

458

5.501

3.240

292

0

35

46

31

Odhodki za opravnine (provizije) v zvezi z investicijskimi in
pomoænimi investicijskimi storitvami in posli za stranke

235

341

Opravnine v zvezi z druæbo KDD in njej podobnimi organizacijami

205

262

30

79

Gospodarjenje s finanËnimi instrumenti
Investicijsko svetovanje
Vodenje raËunov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank

Opravnine v zvezi z borzo vrednostnih papirjev
in njej podobnimi organizacijami
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2008

Realizirani
dobiËki

Realizirane
izgube

»isti
realizirani
dobiËki/
izgube

2.637

1.041

1.596

5.782

527

5.255

668

440

228

0

0

0

FinanËna sredstva v posesti do
zapadlosti (pojasnilo 28.1)

1

4

(3)

0

4

(4)

FinanËne obveznosti, merjene
po odplaËni vrednosti

0

0

0

1.472

162

1.310

19

117

(98)

21

139

(118)

3.325

1.602

1.723

7.275

832

6.443

FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo
Krediti

Druga finanËna sredstva in obveznosti,
merjeni po odplaËni vrednosti
Skupaj

Realizirani
dobiËki

Realizirane
izgube

»isti
realizirani
dobiËki/
izgube

11

13

»isti dobi»ki/izgube iz 
finan»nih sredstev in 
obveznosti, namenjenih 
trgovanju
2009

2008
DobiËki

Izgube

»isti dobiËki/
izgube

DobiËki

Izgube

»isti dobiËki/
izgube

657

3.021

(2.364)

6.934

18.303

(11.369)

Trgovanje z dolæniπkimi
vrednostnimi papirji

6.617

5.514

1.103

1.983

9.677

(7.694)

Trgovanje s tujo valuto
(nakup/prodaja)

2.387

1.492

895

4.451

3.591

860

Trgovanje z izvedenimi
finanËnimi instrumenti

8.339

4.671

3.668

1.177

9.082

(7.905)

− futures/forward

8.339

4.438

3.901

1.177

9.082

(7.905)

− swap

0

233

(233)

0

0

0

Trgovanje z drugimi
finanËnimi sredstvi

0

0

0

0

388

(388)

18.000

14.698

3.302

14.545

41.041

(26.496)

Trgovanje z lastniπkimi
vrednostnimi papirji in deleæi

Skupaj

12

»isti dobi»ki/izgube iz 
odprave pripoznanja 
sredstev brez 
nekratkoro»nih sredstev 
v posesti za prodajo
2009

2008
DobiËki

Izgube

»isti dobiËki/
izgube

DobiËki

Izgube

»isti dobiËki/
izgube

Odprava pripoznanja
opredmetenih
osnovnih sredstev

88

588

(500)

126

108

18

Odprava pripoznanja
neopredmetenih
dolgoroËnih sredstev

0

689

(689)

0

0

0

262

667

(405)

1.236

519

717

78

0

78

58

172

(114)

428

1.944

(1.516)

1.420

799

621

Odprava pripoznanja
naloæbenih nepremiËnin
Odprava pripoznanja drugih
sredstev, razen sredstev
v posesti za prodajo
Skupaj

14

»isti dobi»ki iz 
te»ajnih razlik

Drugi »isti poslovni dobi»ki
2009

2008

DobiËki
2009

2008

Prihodki za nebanËne storitve

597

1.391

1.274

880

Pozitivne teËajne razlike

32.571

72.640

Prihodki iz naloæbenih nepremiËnin, danih v poslovni najem

Negativne teËajne razlike

31.681

65.906

Drugi poslovni prihodki

10.198

8.905

890

6.734

Skupaj

12.069

11.176

11

144

380

407

Skupaj

Izgube
Davki
Prispevki
Druge dajatve
»lanarine in podobno

9

11

290

264

Drugi poslovni odhodki

4.009

4.710

Skupaj

4.699

5.536

Drugi Ëisti poslovni dobiËki

7.370

5.640

NajveËji deleæ drugih poslovnih prihodkov in odhodkov Skupine predstavlja prodaja nepremiËnin in
storitev druæbe KBM Invest.
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Stroπki revizorjev so prikazani v naslednji tabeli:

Administrativni stro©ki

Revidiranje letnega poroËila

2009

2008

45.608

44.331

Dajatve za socialno zavarovanje

3.724

3.912

Dajatve za pokojninsko zavarovanje

3.926

4.059

10

908

Nadomestilo za prevoz na delo

1.315

1.346

Nadomestilo za prehrano med delom

1.499

1.416

Stroπki dela
Bruto plaËe

Druge dajatve, odvisne od bruto plaË

Nagrade zaposlenim

85

663

402

80

Dodatno pokojninsko zavarovanje

1.372

1.296

Regres za letni dopust

2.574

2.460

Odpravnine in dokup delovne dobe

Solidarnostne pomoËi in jubilejne nagrade

27

77

784

596

61.326

61.144

Stroπki materiala

1.603

1.706

Stroπki energije

1.228

1.214

280

283

Drugi stroπki delavcev po pogodbah o zaposlitvi
Skupaj

2009

2008

303

388

Druge storitve revidiranja

87

79

Storitve davËnega svetovanja

26

26

Druge nerevizijske storitve

29

80

445

573

2009

2008

Skupaj

16

Amortizacija
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev (pojasnilo 29)

9.386

9.840

Amortizacija neopredmetenih sredstev (pojasnilo 31)

4.693

4.127

14.079

13.967

2009

2008

Skupaj

Sploπni in administrativni stroπki

Stroπki strokovne literature
Drugi stroπki

1.260

1.076

Stroπki najemnin za poslovne namene

2.512

2.519

Stroπki poπtnin

3.068

2.888

17

Rezervacije

Stroπki nakupa in obdelave plaËilnih kartic

2.984

2.985

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti (pojasnilo 38)

937

357

Stroπki prevoza gotovine

1.413

1.333

Stroπki storitev povezanih z bankomati

1.078

1.039

Rezervacije za zunajbilanËne obveznosti
(pojasnilo 38)

(1.286)

(5.689)

Druge storitve

6.714

7.389

Rezervacije za pravno nereπene toæbe
(pojasnilo 38)

(1.149)

(889)

Stroπki za sluæbena potovanja

422

506

Stroπki vzdræevanja osnovnih sredstev

5.985

6.032

Stroπki reklame

4.684

5.838

419

590

Reprezentanca

2.444

2.435

©olnine, πtipendije in drugi stroπki za izobraæevanje

Svetovalne, revizijske, raËunovodske in druge storitve

678

1.075

Stroπki zavarovanja

715

661

Drugi upravni stroπki

483

245

Skupaj

37.970

39.814

Skupaj administrativni stroπki

99.296

100.958

Druge rezervacije (pojasnilo 38)
Skupaj

Skupaj oslabitve
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PORO»ILO SKUPINE NOVE KBM
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2009

2008

78.803

57.885

Oslabitve
Oslabitve drugih sredstev (pojasnilo 18.2)

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

125
(6.096)

18

Oslabitve finanËnih sredstev, ki niso merjena po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (pojasnilo 18.1)
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161
(1.337)

(655)

405

78.148

58.290

20

18.1
Oslabitve finanËnih sredstev, ki niso merjena po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
2009

2008

FinanËna sredstva, merjena po nabavni vrednosti

1.755

0

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo
(pojasnilo 25.2)

3.738

19.048

Krediti, merjeni po odplaËni vrednosti

73.310

38.837

- krediti bankam (pojasnilo 26.1)

(2.791)

(109)

- krediti strankam, ki niso banke (pojasnilo 27.1)

76.101

38.946

Skupaj oslabitve finanËnih sredstev, ki niso merjena po
poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

78.803

57.885

Davek iz dohodka pravnih 
oseb iz rednega poslovanja
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja
Odloæeni davek iz rednega poslovanja
(pojasnilo 33.3)
Skupaj

18.2
Oslabitve drugih sredstev
2009

2008

54

(263)

(1.999)

2

Druga sredstva (pojasnilo 34.1)

1.290

666

Skupaj oslabitve drugih sredstev

(655)

405

Naloæbene nepremiËnine

(1.789)

(5.499)

4.718

4.359

2009
Stopnja
DobiËek pred davki v skladu z MSRP
Davek od dohodka z uporabo uradne stopnje
Odprava v preteklih letih izkoriπËenih davËnih olajπav

19

Zavarovalnica Maribor
Moja naloæba
Skupaj

SKUPINSKO RA»UNOVODSKO
PORO»ILO SKUPINE NOVE KBM

Stopnja

17.604
21,0 %

21.777

3.697

22,0 %

56

0,4 %

95

2,5 %

(562)

Odhodki, ki niso davËno priznani

6,9 %

1.212

20,0 %

4.353

Prihodki, ki zniæujejo davËno osnovo

3,1 %

553

6,7 %

(1.458)

(1,9 %)

(335)

0,5 %

(101)

0,1 %

19

0,0 %

0

Ostale prilagoditve v izkazu poslovnega izida

1,1 %

188

11,8 %

(2.572)

UËinek niæje davËne stopnje

(0,7 %)

(123)

0,9 %

(187)

Skupaj davek od dohodka

26,8 %

4.718

20,0 %

4.359

Efektivna davËna stopnja je v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2009 znaπala 26,8 odstotka.

2008

(277)

1.629

302

(227)

25

1.402

114

4.791

(549)

Popravek prihodkov na raven davËno priznanih (poveËanje)

2009

Vrednost

0,3 %

PoveËanje odhodkov (nepriznani v preteklih letih)

Pripadajo»i dobi»ki 
iz naloæb v kapital 
pridruæenih druæb,
obra»unanih po 
kapitalski metodi

Vrednost

2008

(3,1 %)

KoriπËene davËne olajπave v tekoËem letu

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

2008
9.858

20.1
Primerjava med dejansko in obraËunano davËno stopnjo

Opredmetena osnovna sredstva
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2009
6.507
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»isti dobi»ek na delnico
2009

2008

Osnovni Ëisti dobiËek poslovnega leta (v tisoË evrov)

10.432

13.614

Tehtano povpreËno πtevilo navadnih kosovnih delnic

26.081.979

23.945.950

0,40

0,57

Osnovni Ëisti dobiËek na delnico (v evrih)

Popravljeni Ëisti dobiËek na delnico je enak osnovnemu Ëistemu dobiËku na delnico.
Osnovni Ëisti dobiËek na delnico je izraËunan kot razmerje med doseæenim Ëistim dobiËkom
poslovnega leta in tehtanim povpreËnim πtevilom navadnih kosovnih delnic.
ObvladujoËa banka je imela na dan 31. 12. 2009 izdanih 26.081.979 delnic.
ObvladujoËa banka je v oktobru 2008 z izdajo novih delnic, poveËala πtevilo delnic za 2.723.995 delnic.
Na dan 31. 12. 2008 je πtevilo izdanih delnic znaπalo 26.081.979 delnic, tehtano povpreËno πtevilo
delnic za leto 2008 pa 23.945.950 delnic.
Iz Ëistega dobiËka poslovnega leta 2008 so bile izplaËane dividende v viπini 5.216 tisoË evrov oziroma
0,20 evra bruto na delnico.
Uprava obvladujoËe banke in nadzorni svet bosta skupπËini delniËarjev predlagala, da se celotni
bilanËni dobiËek banke poslovnega leta 2009 razporedi v rezerve.
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Pojasnila k postavkam izkaza finanËnega poloæaja
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22

23

Denar v blagajni in 
stanje na ra»unih pri 
centralni banki
31. 12. 2009

Finan»na sredstva,
namenjena trgovanju
31. 12. 2008

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Izvedeni finanËni instrumenti

1.808

197

Delnice in deleæi

5.753

7.854

554

0

- delnice in deleæi bank

Gotovina v blagajni

54.668

50.953

Obvezne vloge pri centralni banki

54.122

51.585

- delnice in deleæi drugih izdajateljev

5.199

7.854

54.088

51.507

Dolæniπki vrednostni papirji

9.747

44.220

34

78

- poravnalni raËun pri centralni banki
- obvezna rezerva
Druge vloge pri centralni banki
Skupaj

71.295

90.426

180.085

192.964

- obveznice bank

9.747

44.220

Skupaj

17.308

52.271

Kotirajo na borzi

15.500

52.107

1.808

164

17.308

52.271

Ne kotirajo na borzi
Skupaj

22.1
Denarna sredstva in denarni ustrezniki

Skupina v tem portfelju nima zastavljenih sredstev.
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Denar v blagajni in stanje na raËunih pri centralni banki

180.085

192.964

Krediti bankam

139.774

142.204

Skupaj

319.859

335.168

ZnaËilnosti podrejenega dolga imajo obveznice BACA FLOAT 09/10 v viπini 9.747 tisoË evrov, kar
predstavlja 56,3 odstotka celotnega portfelja.

23.1
Gibanja finanËnih sredstev, namenjenih trgovanju
2009

2008

Stanje 1. 1.

52.271

120.280

PoveËanje med letom

15.100

19.507

- pridobitev

14.906

6.380

- spremembe poπtene vrednosti (okrepitve)

(1.012)

4.761

- drugo (razmejene obresti, realizirani dobiËki)
Zmanjπanje med letom

49.321

58.559

- spremembe poπtene vrednosti (oslabitve)

(6.298)

24.716

0

15

- drugo (razmejene obresti, realizirani dobiËki)
Stanje 31. 12.
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8.366
87.516

- prodaja in unovËenje
- teËajne razlike
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1.206
50.063

7.040

4.226

17.308

52.271

24

25

Finan»na sredstva,
pripoznana po po©teni 
vrednosti skozi izkaz 
poslovnega izida
Delnice in deleæi
Dolæniπki vrednostni papirji
Skupaj
Kotirajo na borzi

Finan»na sredstva,
razpoloæljiva za prodajo
31. 12. 2009

31. 12. 2008

57.680

35.416

Delnice in deleæi, razpoloæljivi za prodajo, izkazani po poπteni vrednosti
Delnice in deleæi, razpoloæljivi za prodajo, izkazani po nabavni vrednosti

8.221

61.909

980.265

841.599

Skupaj

1.046.166

938.924

Kotirajo na borzi

1.024.910

875.037

Dolæniπki vrednostni papirji, razpoloæljivi za prodajo

31. 12. 2009

31. 12. 2008

21.479

0

3.257

0

24.736

0

6.921

0

Ne kotirajo na borzi

17.815

0

Skupaj

24.736

0

Ne kotirajo na borzi
Skupaj

21.256

63.887

1.046.166

938.924

Znesek zastavljenih sredstev v portfelju Skupine znaπa 38.080 tisoË evrov.
V Skupini imajo znaËilnosti podrejenega dolga πtirje instrumenti obvladujoËe banke, v skupnem
znesku 10.502 tisoË evrov, kar predstavlja 1,00 odstotka skupnega portfelja.

Znesek zastavljenih sredstev v portfelju Skupine znaπa 23 tisoË evrov.

25.1
Po vrstah in sektorjih

24.1
Gibanja finanËnih sredstev, pripoznanih po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

Delnice in deleæi, razpoloæljivi za prodajo, izkazani po poπteni vrednosti
2009
Stanje 1. 1.

0

- kapitalske naloæbe v banke

27
33.992

15.317

1.397

8.221

61.909

- kapitalske naloæbe v banke

0

112

- kapitalske naloæbe v druge finanËne organizacije

5

87

- kapitalske naloæbe v nefinanËne organizacije

25.044

Delnice in deleæi, razpoloæljivi za prodajo, izkazani po nabavni vrednosti

15

35.416

22

- pridobitev
- teËajne razlike

57.680
42.341

25.160
101

31. 12. 2008

- kapitalske naloæbe v druge finanËne organizacije

PoveËanje med letom
- razmejene obresti

31. 12. 2009

Zmanjπanje med letom

424

- kapitalske naloæbe v nefinanËne organizacije

6.816

6.894

- spremembe poπtene vrednosti (oslabitve)

284

- kapitalske naloæbe v druge tuje osebe

1.400

54.816

- prejete obresti

120

Dolæniπki vrednostni papirji, razpoloæljivi za prodajo

980.265

841.599

- teËajne razlike

20

- izdani od dræave in centralne banke

487.911

386.882

- izdani od bank

458.719

416.354

Stanje 31. 12.

24.736

- izdani od drugih izdajateljev
Skupaj
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33.635

38.363

1.046.166

938.924

25.2
Pregled sprememb stanj finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo

26.1
Gibanja oslabitev kreditov bankam

Delnice in deleæi
Po poπteni
vrednosti

Po nabavni
vrednosti

Dolæniπki
vrednostni papirji

Skupaj

Stanje 1. 1. 2009

35.416

61.909

841.599

938.924

Pripoznanje novih finanËnih sredstev

30.559

51

382.746

413.356

Obresti

0

0

1.007

1.007

Neto pripisane teËajne razlike

0

260

(14)

246

Neto prevrednotenje preko
kapitala (pojasnilo 42.1)

8.510

0

28.138

36.648

Neto oslabitve preko poslovnega izida
(pojasnilo 18.1)

(901)

0

(2.837)

(3.738)

(15.863)

(54.473)

(270.054)

(340.390)

Odprava pripoznanja finanËnih sredstev
Drugo
Stanje 31. 12. 2009

(41)

474

(320)

113

57.680

8.221

980.265

1.046.166

Po nabavni
vrednosti

Dolæniπki
vrednostni papirji

Skupaj

Stanje 1. 1. 2008

17.230

59.391

917.267

993.888

Pripoznanje novih finanËnih sredstev

56.413

10.749

359.783

426.945

Obresti

0

0

160

160

Neto pripisane teËajne razlike

0

48

294

342

(16.115)

0

(33.913)

(50.028)

(8.176)

0

(10.872)

(19.048)

Neto oslabitve preko poslovnega izida
(pojasnilo 18.1)
Odprava pripoznanja finanËnih sredstev
Drugo
Stanje 31. 12. 2008

2008

12.397

12.486

Neto oblikovane oslabitve za glavnice (pojasnilo 18.1)

(2.791)

(109)

3.732

4.378

(6.523)

(4.487)

(5)

20

- dodatne oslabitve
- odpravljene oslabitve
Dodatne/odpravljene oslabitve za obresti
Odpisi kreditov bankam
Stanje na dan 31. 12.

(12.945)

(11.721)

(377.173)

(401.839)

(991)

3.442

(13.947)

(11.496)

35.416

61.909

841.599

938.924

26

KratkoroËni krediti

Krediti bankam
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Vloge na vpogled

9.558

23.111

Oslabitve vlog na vpogled

(167)

(261)

135.473

96.607

(211)

(8.877)

69.097

84.209

Oslabitve dolgoroËnih kreditov
Skupaj − neto vrednost
Oslabitev
Skupaj − bruto vrednost

2009 LETNO PORO»ILO
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(1.986)

(3.259)

211.764

191.530

2.364

12.397

214.128

203.927

119

31. 12. 2009

31. 12. 2008

1.204.258

1.583.923

Oslabitve kratkoroËnih kreditov

(107.118)

(90.251)

DolgoroËni krediti

2.910.347

2.430.629

Oslabitve dolgoroËnih kreditov

(164.922)

(125.479)

5.056

3.452

Terjatve iz danih jamstev
Oslabitve terjatev iz danih jamstev

Skupaj − bruto vrednost

DolgoroËni krediti

12.397

Krediti strankam,
ki niso banke

Oslabitev

Oslabitve kratkoroËnih kreditov

0

2.364

Dodatno oblikovane oziroma odpravljene oslabitve za obresti in provizije kreditov bankam se v izkazu
poslovnega izida odraæajo v pojasnilu prihodki iz obresti in odhodki za obresti (pojasnilo 7) ter v
pojasnilu prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine (pojasnilo 9).

Skupaj − neto vrednost

KratkoroËni krediti

(7.237)

27

Delnice in deleæi
Po poπteni
vrednosti

Neto prevrednotenje preko
kapitala (pojasnilo 42.1)

2009
Stanje na dan 1. 1.

(3.483)

(3.183)

3.844.138

3.799.091

275.523

218.913

4.119.661

4.018.004

27.1
Gibanje oslabitev kreditov strankam, ki niso banke

28.1
Gibanje finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti

Stanje na dan 1. 1.

2009

2008

218.913

241.027

Prilagoditev zaËetnega stanja
Neto oblikovane oslabitve za glavnice (pojasnilo 18.1)
- dodatne oslabitve

0

1.586

76.101

38.946

243.558

186.903

(167.457)

(147.957)

Dodatne/odpravljene oslabitve za obresti

4.493

3.002

Dodatne/odpravljene oslabitve za provizije

(347)

(1)

Odpisi kreditov strankam, ki niso banke

(23.637)

(65.647)

Stanje na dan 31. 12.

275.523

218.913

- odpravljene oslabitve

PoveËanje med letom

68.907

98.339

63.743

- dobiËki (pojasnilo 10)

1

0

4.845

5.164

Zmanjπanje med letom

32.891

120.598

- unovËenje

28.786

113.938

4

4

- drugo (razmejene obresti)

- izgube (pojasnilo 10)
- drugo (prejete obresti)

4.101

6.656

145.797

75.503

Opredmetena 
osnovna sredstva

Finan»na sredstva v 
posesti do zapadlosti

ZemljiπËa
RaËunalniπka
in gradbeni
oprema
objekti

31. 12. 2009

31. 12. 2008

− kratkoroËni vrednostni papirji izdani od dræave in centralne banke

9.993

987

− dolgoroËni vrednostni papirji izdani od dræave in centralne banke

78.918

62.716

− dolgoroËni vrednostni papirji izdani od bank in hranilnic

46.384

1.274

− dolgoroËni vrednostni papirji izdani od drugih izdajateljev

10.502

10.526

Skupaj

145.797

75.503

Kotirajo na borzi

145.797

72.486

0

3.017

145.797

75.503

Dolæniπki vrednostni papirji v posesti do zapadlosti

Skupaj

103.185

29

28

Ne kotirajo na borzi

2008
127.194

- pridobitev

Stanje 31. 12.

Dodatno oblikovane oziroma odpravljene oslabitve za obresti in provizije kreditov strankam, ki niso
banke, se v izkazu poslovnega izida odraæajo v pojasnilu prihodki iz obresti in odhodki za obresti
(pojasnilo 7) ter v pojasnilu prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine (pojasnilo 9).

2009
75.503

Stanje 1. 1.

Znesek zastavljenih sredstev v portfelju Skupine znaπa 55.625 tisoË evrov.

Druga
oprema

FinanËni
najem

Osnovna
sredstva v
pripravi

Skupaj

35.249

37.777

118

15.143

172.759

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2009

84.472

Prenosi med vrstami sredstev

0

57

(22)

(16)

(11.104)

(11.085)

PoveËanja

1

64

673

(32)

12.358

13.064

Prenos iz priprave
Zmanjπanja
Prevrednotenje
Stanje 31. 12. 2009

928

3.881

1.314

0

(13.639)

(7.516)

(1.636)

(6.240)

(2.706)

0

0

(10.582)

1

0

21

0

0

22

83.766

33.011

37.057

70

2.758

156.662

29.714

31.112

21.545

48

0

82.419

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2009
Prenosi med vrstami sredstev

0

0

30

(30)

0

0

PoveËanja

0

17

134

0

0

151

Amortizacija (pojasnilo 16)

2.583

3.105

3.689

9

0

9.386

Zmanjπanja

(963)

(6.155)

(1.489)

0

0

(8.607)

0

7

49

0

0

56

Prevrednotenje
Stanje 31. 12. 2009

31.334

28.086

23.958

27

0

83.405

Sedanja vrednost 1. 1. 2009

54.758

4.137

16.232

70

15.143

90.340

Sedanja vrednost
31. 12. 2009

52.432

4.925

13.099

43

2.758

73.257

Po zakljuËenem denacionalizacijskem postopku je Skupina v letu 2009 iz poslovnih knjig odpisala
zemljiπËe in objekt Mestne hranilnice, katere nabavna vrednost znaπa 1.267 tisoË evrov, popravek
vrednosti pa 883 tisoË evrov.
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Sprememba v otvoritvi postavke zemljiπËa in gradbeni objekti v viπini 53 tisoË evrov je nastala zaradi
prenosa vlaganj v tuja osnovna sredstva iz neopredmetenih na opredmetena osnovna sredstva v druæbi
Multiconsult.
Skupina ima zastavljena osnovna sredstva v viπini 4.000 tisoË evrov.
Nabavna vrednost dokonËno amortiziranih opredmetenih osnovnih sredstev Skupine, ki so πe vedno v
uporabi, znaπa 40.132 tisoË evrov.

31

Neopredmetena sredstva
Stanje 1. 1. 2009
PoveËanja
Prenos iz priprave

Druga
oprema

FinanËni
najem

Osnovna
sredstva v
pripravi

Skupaj

Prenosi med vrstami sredstev
PoveËanja
Prenos iz priprave

Zmanjπanja
Prevrednotenje
Stanje 31. 12. 2009

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2008

79.966

35.026

32.948

118

12.686

160.744

1

0

4

0

0

5

20

119

7.661

0

22.284

30.084

Stanje 1. 1. 2009
Amortizacija (pojasnilo 16)
Zmanjπanja

50.562

5.887

6.078

7.183

(7.183)

0

(1.194)

0

(1.194)

27.018

1.125

27.713

41.542

3.372

44.914

140

6.340

6.480

6.224

(6.228)

(4)

37.777

118

15.143

172.706

0

4

(4)

0

0

0

PoveËanja

0

17

734

0

0

751

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2008
PoveËanja
Prenos iz priprave

Amortizacija (pojasnilo 16)

2.448

4.207

3.170

15

0

9.840

Zmanjπanja

(972)

(2.790)

(2.935)

0

0

(6.697)

Zmanjπanja

Stanje 31. 12. 2008

29.701

31.112

21.545

48

0

82.406

Stanje 31. 12. 2008

Sedanja vrednost 1. 1. 2008

51.741

5.352

12.368

85

12.686

82.232

Popravek vrednosti

Sedanja vrednost
31. 12. 2008

54.718

4.137

16.232

70

15.143

90.300

Stanje 1. 1. 2008
Amortizacija (pojasnilo 16)
Zmanjπanja

30

Naloæbene nepremi»nine

4.693

2.439

35.249

Prenosi med vrstami sredstev

19

24.579

84.419

78.512

4.674

26.588

Stanje 31. 12. 2008

0

23.544

Sedanja vrednost 31. 12. 2009

Stanje 31. 12. 2009

33

217

Sedanja vrednost 1. 1. 2009

(18.127)

20.580

23.327

(503)

0

(8.416)

29.674

1
55.447

27.734

(11.411)

28.225

1
1.361

0

0
0

Popravek vrednosti

0
54.086

236

2.516
(5.352)

0

(775)

(775)

47.906

2.709

50.615

19.269

162

19.431

4.060

67

4.127

(2)

1

(1)

Stanje 31. 12. 2008

23.327

230

23.557

Sedanja vrednost 1. 1. 2008

22.273

3.210

25.483

Sedanja vrednost 31. 12. 2008

24.579

2.479

27.058

Obveznosti Skupine do dobaviteljev neopredmetenih sredstev na dan 31. 12. 2009, znaπajo 946 tisoË
evrov.

2009

2008

Stanje 1. 1.

9.678

6.393

PoveËanja

13.153

5.338

Zmanjπanja

8.146

2.052

Spremembe poπtene vrednosti

2.001

(1)

Druge spremembe

11.104

0

Stanje 31. 12.

27.790

9.678

Skupina ima sklenjenih 56 pogodb o oddajanju v najem. Letna najemnina znaπa skupaj 221 tisoË
evrov, vkljuËno z davkom na dodano vrednost. V postavki ˝Druge spremembe˝ Gorica leasing izkazuje
prenos med vrstami sredstev.
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2.656

191

(503)

2.939
(2.835)

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

47.906

27.498

5.956
(1.524)

2009 LETNO PORO»ILO

Skupaj

Popravek vrednosti

Zmanjπanja

Stanje 1. 1. 2008

Neopredmetena
sredstva v pripravi

Nabavna vrednost

Obveznosti Skupine do dobaviteljev opredmetenih osnovnih sredstev Skupine na dan 31. 12. 2009,
znaπajo 547 tisoË evrov.
ZemljiπËa
RaËunalniπka
in gradbeni
oprema
objekti

Programska oprema

121

Skupina nima zastavljenih neopredmetenih sredstev in ni omejena pri razpolaganju z
neopredmetenimi sredstvi.

32

Dolgoro»ne naloæbe v 
kapital pridruæenih in 
skupaj obvladovanih druæb
Naloæbe v kapital drugih strank v Skupini

31. 12. 2009

31. 12. 2008

36.081

29.252

- kapitalske naloæbe v pridruæene finanËne organizacije

36.081

29.252

Skupaj

36.081

29.252

32.1
Gibanje dolgoroËnih naloæb v kapital pridruæenih in skupaj obvladovanih druæb
2008

29.252

36.191

PoveËanje med letom

7.095

676

- pridobitev

7.095

676

Zmanjπanje med letom

266

7.615

- ostalo

266

7.615

36.081

29.252

32.2
Podatki o druæbah, kjer je Skupina udeleæena z najmanj 20 odstotki
Zavarovalnica
Maribor

Moja naloæba

Udeleæba Skupine v kapitalu v odstotkih

49,96

45

Deleæ glasovalnih pravic v odstotkih

49,96

45

Nabavna vrednost

22.491

2.237

Stanje naloæbe na dan 31. 12. 2009 po kapitalski metodi

33.630

2.450

Sredstva

680.833

102.129

Obveznosti

613.519

96.684

67.314

5.445

Naziv druæbe

Kapital
- sorazmerni del kapitala
Prihodki
DobiËek/izguba
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33.1
Terjatve za davek
31. 12. 2009

31. 12. 2008

5.005

2.615

DolgoroËne odloæene terjatve za davke

12.348

17.976

Skupaj

17.353

20.591

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb prikazujejo terjatve do DavËne uprave Republike Slovenije
za vraËilo preveË plaËanih akontacij v letu 2009.

2009

Stanje 31. 12.

Terjatve in obveznosti 
za davek od dohodkov 
pravnih oseb
Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb

ObvladujoËa banka je v letu 2009 dokapitalizirala pridruæeno druæbo Zavarovalnico Maribor d.d. v
znesku 7.095 tisoË evrov.

Stanje 1. 1.

33

33.630

2.450

247.636

2.142

(1.003)

670

122

DolgoroËno odloæene terjatve za davke v viπini 8.711 tisoË evrov se nanaπajo na odloæene terjatve za
davek iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo.

33.2
Obveznosti za davek
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

1.982

794

- obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

1.982

794

DolgoroËne odloæene obveznosti za davke

4.796

3.137

- iz vrednotenja vrednostnih papirjev, razpoloæljivih za prodajo

2.040

699

- iz prenesenega dobiËka zaradi prehoda na MSRP

2.756

2.438

Skupaj

6.778

3.931

34

33.3
Odloæeni davki
31. 12. 2009

31. 12. 2008

690

1.088

51

55

1.062

1.157

0

42

- iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo

8.711

13.715

- drugo

1.834

1.919

12.348

17.976

Odloæena terjatev za davek
- iz drugih rezervacij za toæbe
- iz drugih rezervacij za saldirane vloge
- iz drugih rezervacij za zaposlene
- iz dividend odvisnih podjetij

Skupaj odloæena terjatev za davek
Odloæena obveznost za davek

Druga sredstva
»eki
Zaloge

31. 12. 2009

31. 12. 2008

106

127

100.242

36.280

Sredstva, pridobljena za poplaËilo terjatev

2.779

7.474

Terjatve za opravnine

4.527

1.908

Terjatve za dane predujme

2.267

429

Terjatve do kupcev

1.472

695

Terjatve iz naslova arbitraæ

3.720

0

- iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo

2.040

699

Preseæek sredstev iz notranjih razmerij

1.478

0

- iz prenesenega dobiËka zaradi prehoda na MSRP

2.756

2.438

Usredstvene (aktivne) Ëasovne razmejitve

1.652

1.177

Skupaj odloæena obveznost za davek

4.796

3.137

Druge terjatve

8.394

14.125

126.637

62.215

(398)

(310)

3.702

2.659

(4)

(6)

130.339

64.874

(98)

(136)

VkljuËeno v izkaz poslovnega izida

Skupaj

- iz drugih rezervacij za toæbe
- iz drugih rezervacij za saldirane vloge
- iz drugih rezervacij za zaposlene
- iz dividend odvisnih podjetij

748

(3)

- iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo

915

3.691

- drugo

626

2.263

1.789

5.499

Skupaj vkljuËeno v izkaz poslovnega izida
(pojasnilo 20)
VkljuËeno v kapital
- iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo (pojasnilo 42)

1.415

8.726

Skupaj vkljuËeno v kapital

1.415

8.726

Oslabitev
Skupaj − bruto vrednost

Zaloge se v viπini 6.512 tisoË evrov nanaπajo na zaloge odvzete opreme iz naslova lizinπkih poslov,
93.027 tisoË evrov iz nepremiËnin za prodajo ter 703 tisoË evrov opredmetenih osnovnih sredstev za
poplaËilo terjatev.

34.1
Gibanje oslabitev drugih sredstev
Stanje na dan 1. 1.
Prilagoditev zaËetnega stanja
Neto oblikovane oslabitve za glavnice (pojasnilo 18.2)
- dodatne oslabitve za glavnice

2009

2008

2.659

7.411

0

(1.321)

1.290

666

3.073

977

(1.783)

(311)

Dodatne/odpravljene oslabitve za obresti

19

23

Dodatne/odpravljene oslabitve za provizije

32

18

Odpisi drugih sredstev

(298)

(4.138)

Stanje na dan 31. 12.

3.702

2.659

- odpravljene oslabitve za glavnice

Dodatno oblikovane oziroma odpravljene oslabitve za obresti in provizije drugih sredstev, se v izkazu
poslovnega izida odraæajo v pojasnilu prihodki iz obresti in odhodki za obresti (pojasnilo 7) ter v
pojasnilu prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine (pojasnilo 9).
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37.1
Vloge po strankah in roËnosti

Nekratkoro»na sredstva 
v posesti za prodajo in 
ustavljeno poslovanje

Vloge bank
Vloge na vpogled bank
KratkoroËne vloge bank
DolgoroËne vloge bank

31. 12. 2009

31. 12. 2008

698

558

Naloæbene nepremiËnine v posesti za prodajo

1.574

0

Druga nekratkoroËna sredstva v posesti za prodajo

4.540

12

Skupaj

6.812

570

Opredmetena osnovna sredstva v posesti za prodajo

31. 12. 2009

31. 12. 2008

157.113

135.657

266

95

34.186

12.516

122.661

123.046

Vloge strank, ki niso banke

3.507.536

3.184.572

Vloge na vpogled strank, ki niso banke

1.169.803

1.074.346

KratkoroËne vloge strank, ki niso banke

1.254.097

1.702.734

DolgoroËne vloge strank, ki niso banke

1.083.636

407.492

Skupaj

3.664.649

3.320.229

31. 12. 2009

31. 12. 2008

1.138.711

1.237.657

37.2
Krediti po strankah in roËnosti

36

Krediti bank

Finan»ne obveznosti,
namenjene trgovanju

KratkoroËni krediti bank
DolgoroËni krediti bank
Krediti strank, ki niso banke

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Izvedeni finanËni instrumenti

1.442

5.688

- izvedeni finanËni instrumenti, namenjeni
trgovanju - vrednotenje, forward pogodbe

1.120

5.688

322

0

1.442

5.688

- izvedeni finanËni instrumenti, namenjeni
trgovanju - vrednotenje, swap pogodbe
Skupaj

37

Finan»ne obveznosti,
merjene po odpla»ni 
vrednosti
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Vloge (pojasnilo 37.1)

3.664.649

3.320.229

Krediti (pojasnilo 37.2)

1.138.801

1.238.301

90.437

102.226

Dolæniπki vrednostni papirji (pojasnilo 37.4)
Podrejene obveznosti (pojasnilo 37.5)
Skupaj
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192.209

216.852

5.086.096

4.877.608

124

17.746

18.725

1.120.965

1.218.932

90

644

KratkoroËni krediti strank, ki niso banke

7

8

DolgoroËni krediti strank, ki niso banke

83

636

1.138.801

1.238.301

Skupaj

37.3
Vloge in krediti po sektorjih

37.5
Podrejene obveznosti
ISIN koda

Valuta

Datum zapadlosti

Obrestna mera

31. 12. 2009

31. 12. 2008

0

50.097

4.215

4.210

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Vloge

3.664.649

3.320.229

Banke

157.113

135.657

ISIN: XS0205220204

EUR

NefinanËne druæbe

343.444

383.443

ISIN: SI0022102279

EUR

30. 9. 2011

4,70 %

Dræava

464.013

163.984

EUR

brez datuma zapadlosti

1.250

156.218

172.303

5,125%
spremenljiva

1.177

Druge finanËne organizacije
Tuje osebe

40.149

34.999

Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

30.725

33.646

EUR

brez datuma zapadlosti EURIBOR 6M + 2,70 %

6.831

6.946

Gospodinjstva

2.472.987

2.396.197

EUR

brez datuma zapadlosti EURIBOR 6M + 3,50 %

2.015

1.893

Krediti

1.138.801

1.238.301

ISIN: XS0270427163

EUR

50.284

50.837

Banke

1.138.711

1.237.657

brez datuma zapadlosti,
EURIBOR 3M + 1,60 %
moænost odpoklica 5. 10. 2016

81

623

ISIN: XS0325446903

EUR

brez datuma zapadlosti,
moænost odpoklica12. 10. 2012

7,02 %

101.638

101.619

9

19

EUR

brez datuma zapadlosti,
moænost odpoklica 29. 12. 2014

8,70 %

26.049

0

192.209

216.852

NefinanËne druæbe
Dræava
Druge finanËne organizacije
Skupaj

0

2

4.803.450

4.558.530

Podrejeni dolg
16. 12. 2011 EURIBOR 3M + 1,10 %

Hibridni instrumenti

Inovativni instrumenti
ISIN: SI0022103046
Skupaj

Podrejeni dolg se vkljuËuje v izraËun kapitalske ustreznosti. Inovativni instrumenti se vkljuËujejo v
temeljni kapital, hibridni instrumenti pa v dodatni kapital. Tveganje kapitala je razkrito v pojasnilu
πtevilka 4.6.

37.4
Dolæniπki vrednostni papirji po vrstah in roËnosti
31. 12. 2009

31. 12. 2008

DolgoroËni vrednostni papirji

90.437

102.226

- potrdila o vlogah

14.220

0

Dolæniπki vrednostni papirji

- izdane obveznice

76.217

102.226

Skupaj

90.437

102.226

38

Rezervacije
Rezervacije
za pokojnine
in podobne
obveznosti do
zaposlenih

Rezervacije za
zunajbilanËne
obveznosti

Rezervacije
za pravno
nereπene toæbe

Druge
rezervacije

Skupaj

7.258

10.713

6.089

2.591

26.651

937

(1.286)

(1.149)

161

(1.337)

- oblikovane rezervacije
med letom

1.054

25.200

648

168

27.070

- odpravljene rezervacije
med letom

(117)

(26.486)

(1.797)

(7)

(28.407)

Stanje na dan 1. 1. 2009
Neto oblikovane rezervacije
med letom (pojasnilo 17)

Poraba rezervacij med letom

(763)

(310)

0

(967)

(2.040)

Stanje na dan 31. 12. 2009

7.432

9.117

4.940

1.785

23.274

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlenih so pripoznane na osnovi aktuarskega
izraËuna, njegove predpostavke so razkrite v pojasnilu 3.14.
Skupina je na osnovi novih znanih dejstev ponovno ocenila rezervacije za toæbe in jih glede na ocenjen
znesek obveze odpravila v viπini 1.797 tisoË evrov.
Znesek drugih rezervacij v viπini 1.785 tisoË evrov se nanaπa na rezervacije iz naslova neizkoriπËenih
kreditov nacionalne stanovanjske varËevalne sheme v viπini 1.226 tisoË evrov in rezervacij iz naslova
saldiranih vlog prebivalstva v viπini 257 tisoË evrov.
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Rezervacije
za pokojnine
in podobne
obveznosti do
zaposlenih

Rezervacije za
zunajbilanËne
obveznosti

Rezervacije
za pravno
nereπene toæbe

Druge
rezervacije

Skupaj

7.110

16.402

6.988

2.662

33.162

Neto oblikovane
rezervacije med letom
(pojasnilo 17)

357

(5.689)

(889)

125

(6.096)

- oblikovane rezervacije
med letom

421

45.192

503

223

46.339

- odpravljene rezervacije
med letom

(64)

Stanje na dan 1. 1. 2008

40

Osnovni kapital
Navadne delnice
- vpis nefinanËnih druæb
- vpis dræave

(50.881)

(1.392)

(98)

(52.435)

Poraba rezervacij
med letom

(209)

0

(10)

(196)

(415)

Stanje na dan 31. 12. 2008

7.258

10.713

6.089

2.591

26.651

- vpis bank

27.208

1.741

1.553

13.909

13.909

201

132

- vpis drugih finanËnih organizacij

3.221

3.819

- vpis gospodinjstev

6.531

6.189

- vpis tujih oseb

1.607

1.606

Uprava je pooblaπËena, da do dne 14. 7. 2013 s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa
skupπËine enkrat ali veËkrat poveËa osnovni kapital za najveË 3.105 tisoË evrov z izdajo novih delnic za
vloæke.

Druge obveznosti
Obveznosti za opravnine
Obveznosti za prejete predujme
Obveznosti za bruto plaËe zaposlenih
Obveznosti do dobaviteljev

31. 12. 2009

31. 12. 2008

1.040

759

382

691

3.721

2.773

10.596

4.100

Obveznosti po kartiËnem poslovanju

3.722

5.476

Obveznosti iz naslova arbitraæ

2.518

1.334

Obveznosti iz naslova poslovanja z bankomati

1.824

1.821

Obveznosti do Ministrstva za finance
Udolgovane (pasivne) Ëasovne razmejitve
Preseæek obveznosti iz poslovanja po pooblastilu

678

903

5.409

8.188

67

279

Druge obveznosti

11.739

15.020

Skupaj druge obveznosti

41.696

41.344

Dodatno je uprava pooblaπËena, da do dne 15. 7. 2014 s soglasjem nadzornega sveta poveËa osnovni
kapital za najveË 10.500 tisoË evrov z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloæke.
Skupina nima sprejetega sklepa o pogojnem poveËanju kapitala.
Skupina v letu 2009 ni odkupovala in ne prodajala lastnih delnic. Skupina na dan 31. 12. 2009 ni imela
v lasti lastnih delnic.

41

Kapitalske rezerve
31. 12. 2009

31. 12. 2008

VplaËani preseæek kapitala

56.006

56.006

Kapitalske rezerve, nastale iz sploπnega
prevrednotovalnega popravka kapitala

22.308

22.308

Skupaj

78.314

78.314

Kapitalske rezerve se ne morejo uporabiti za izplaËilo delniËarjem.

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

31. 12. 2008

27.210

Osnovni kapital je razdeljen na 26.081.979 delnic. ObraËunska vrednost vsake navadne kosovne
delnice kot razmerje med celotnim osnovnim kapitalom in πtevilom delnic znaπa 1,04 evra.

39
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42

43

Preseæek iz 
prevrednotenja

Rezerve iz dobi»ka
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Preseæek iz prevrednotenja v zvezi s finanËnimi
sredstvi, razpoloæljivimi za prodajo

(3.484)

(32.821)

- prevrednotenje

(4.899)

(41.547)

1.415

8.726

26

(40)

(3.458)

(32.861)

- odloæeni davki (pojasnilo 33.3)
Uskupinjevalni popravek kapitala
Skupaj

2009

2008

(32.861)

7.226

0

(113)

36.648

(50.028)

Prenos v izkaz poslovnega izida - oslabitve

0

(910)

TeËajne razlike

0

771

(7.311)

8.726

Neto sprememba pri prodaji finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo
Neto sprememba pri vrednotenju finanËnih sredstev,
razpoloæljivih za prodajo (pojasnilo 25.2)

Neto sprememba odloæenih davkov
Neto uskupinjevalni popravek kapitala
Drugo
Stanje na dan 31. 12.

31. 12. 2008

- zakonske rezerve
- rezerve za lastne delnice

14.958

14.343

27

27

- statutarne rezerve
- druge rezerve iz dobiËka

169.175

163.405

96.978

92.942

Skupaj

281.138

270.717

43.1
Gibanje rezerv iz dobiËka

42.1
Gibanje preseæka iz prevrednotenja
Stanje na dan 1. 1.

31. 12. 2009
Rezerve iz dobiËka

66

(40)

0

1.507

(3.458)

(32.861)

Stanje na dan 1. 1.
- poveËanje zakonskih rezerv
- poveËanje statutarnih rezerv
- poveËanje drugih rezerv
Stanje na dan 31. 12.

2009

2008

270.717

252.148

615

1.329

5.770

8.105

4.036

9.135

281.138

270.717

Skupina je iz Ëistega dobiËka poslovnega leta 2009 poveËala zakonske rezerve za 615 tisoË evrov,
statutarne rezerve za 5.770 tisoË evrov in rezerve iz dobiËka v viπini 4.036 tisoË evrov.
Rezerve iz dobiËka v Skupini se oblikujejo skladno z Zakonom o gospodarskih druæbah in doloËili
statutov posameznih druæb.
Zakonske in statutarne rezerve, oblikovane iz Ëistega dobiËka se ne morejo uporabiti za izplaËila
delniËarjem.
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44

Zadræani dobi»ek (vklju»no 
s »istim dobi»kom 
poslovnega leta)
31. 12. 2009

31. 12. 2008

8.250

13.363

Zadræani dobiËek preteklih let
»isti dobiËek poslovnega leta
Skupaj

911

1.226

9.161

14.589

Ustvarjeni Ëisti dobiËek Skupine za leto 2009 v viπini 12.886 tisoË evrov, je razdeljen na dobiËek, ki
pripada lastniku obvladujoËe banke (10.013 tisoË evrov) in dobiËek, ki pripada lastnikom manjπinskih
deleæev (2.873 tisoË evrov).
Nerazporejen dobiËek Skupine za poslovno leto 2009 znaπa 911 tisoË evrov.
Ustvarjeni Ëisti dobiËek Skupine za leto 2008 v viπini 17.418 tisoË evrov, je razdeljen na dobiËek, ki
pripada lastniku obvladujoËe banke (13.614 tisoË evrov) in dobiËek, ki pripada lastnikom manjπinskih
deleæev (3.804 tisoË evrov).
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Ostala pojasnila
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45

46

Bilan»ni dobi»ek

Potencialne in prevzete 
obveznosti po vrstah

31. 12. 2009

31. 12. 2008

»isti dobiËek poslovnega leta

12.886

17.418

+ preneseni Ëisti poslovni izid

8.250

13.390

- poveËanje zakonskih rezerv

(639)

(926)

- poveËanje statutarnih rezerv

(5.770)

(8.106)

FinanËne garancije

- poveËanje drugih rezerv iz dobiËka veËinskih lastnikov

(4.036)

(2.530)

Storitvene garancije

(224)

(853)

(1.306)

(3.804)

Nepokriti akreditivi

9.161

14.589

Odobreni neizkoriπËeni krediti

- poveËanje rezerv za izravnavo rizikov (Zavarovalnica Maribor d.d.)
- dobiËek, ki pripada manjπinskim lastnikom
BilanËni dobiËek

KratkoroËne

DolgoroËne

Skupaj

22.763

101.968

124.731

58.532

184.253

242.785

31. 12. 2009

Skupaj garancije

Odobreni neizkoriπËeni limiti

367.516

367.516

36.029

0

36.029

93.562

59.809

153.371

206.368

0

206.368

Odobrene kreditne linije

2.000

0

2.000

Drugo

5.970

400

6.370

Skupaj prevzete obveznosti

368.109

368.109

Izvedeni finanËni instrumenti

113.002

113.002

Skupaj

884.656

884.656

84.747

120.911

31. 12. 2008
FinanËne garancije

36.164

Storitvene garancije

44.294

Skupaj garancije
Nepokriti akreditivi

18.412

Skupaj nepokriti akreditivi

174.693

218.987

339.898

339.898

17.162

35.574

35.574

35.574

Odobreni neizkoriπËeni krediti

137.801

35.069

172.870

Odobreni neizkoriπËeni limiti

219.193

0

219.193

Odobrene kreditne linije

7.500

0

7.500

Drugo

6.549

Skupaj prevzete obveznosti
Izvedeni finanËni instrumenti

228

6.777

406.340

406.340

82.591

82.591

864.403

864.403

Letni znesek
2010

2 - 5 let
2011 - 2014

VeË kot 5 let

1.295

4.220

7.881

Skupaj

Obveznosti iz naslova najemnih pogodb

Obveznosti iz naslova najemnih pogodb

Najpomembnejπe najemne pogodbe so sklenjene za najem poslovnih prostorov in podatkovnih baz.
Skupina nima nepreklicnih najemnih pogodb.
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47

48

Izvedeni finan»ni 
instrumenti
Vrsta izvedenega
finanËnega
instrumenta
Vrsta tveganja

Poslovanje po pooblastilu

Knjigovodska vrednost v
izkazu finanËnega poloæaj

Valutno tveganje

Obveznosti

0

43

3.000

0

24.181

valutni forward

0

1.120

79.043

0

0

6.778

1.808

1.163

113.002

terminske
pogodbe

0

2.386

5.094

valutni forward

197

3.302

77.497

197

5.688

82.591

Skupaj 31. 12. 2008

Opcija v znesku 6.778 tisoË evrov se nanaπa na pogodbo s Pozavarovalnico Sava d.d. za prodajo delnic
Zavarovalnice Maribor d.d.

47.1
Izvedeni finanËni instrumenti po vrstah
KratkoroËni

DolgoroËni

Skupaj

Forward pogodbe

79.043

0

79.043

- trgovanje

79.043

0

79.043

Terminske pogodbe

11.277

12.904

24.181

- trgovanje

11.277

12.904

24.181

Zamenjave

0

3.000

3.000

- trgovanje

0

3.000

3.000

6.778

0

6.778

Opcije
- trgovanje

6.778

0

6.778

Skupaj 31. 12. 2009

97.098

15.904

113.002

Forward pogodbe

82.591

0

82.591

- trgovanje

82.591

0

82.591

Skupaj 31. 12. 2008

82.591

0

82.591
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162

Dræava

20.126

25.775

Banke in druge finanËne organizacije

27.665

42.508

Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

1.808

Skupaj 31. 12. 2009

Valutno tveganje

Znesek v
zunajbilanci

terminske
pogodbe

Opcije

Tveganje spremembe cene delnic in deleæev

31. 12. 2008

128

Gospodinjstva
Sredstva

Tveganje spremembe obrestne mere
Tveganje spremembe cene delnic in deleæev

31. 12. 2009
NefinanËne druæbe
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Tuje osebe
Obveznosti iz poslovanja z vrednostnimi papirji
Skupaj

117

101

1.294

1.322

0

760

636

0

49.966

70.628

49

50

Posredni©ko poslovanje 
iz naslova poslovanja 
s strankami

Pomembnej©e 
povezave v skupini
50.1
Izkaz finanËnega poloæaja in zunajbilanËne postavke

31. 12. 2009

31. 12. 2008

SREDSTVA

702

716

31. 12. 2009

Terjatve poravnalnega oziroma transakcijskih raËunov za sredstva strank

116

276

Pridruæene druæbe

36

147

- iz finanËnih instrumentov

Krediti bankam

0

Krediti strankam, ki niso banke

0

- do KDD oziroma obraËunskega raËuna banke
za prodane finanËne instrumente

10

73

- do drugih poravnalnih sistemov in institucij za
prodane finanËne instrumente (kupcev)

70

56

Denarna sredstva strank

586

440

Dolgovi do strank, ki niso banke

- na poravnalnem raËunu za sredstva strank

208

330

ZunajbilanËne postavke

- na transakcijskih raËunih bank

378

110

OBVEZNOSTI

702

716

Obveznosti poravnalnega oziroma transakcijskih raËunov za sredstva strank

702

716

Krediti bankam

- do strank iz denarnih sredstev in finanËnih instrumentov

582

561

Krediti strankam, ki niso banke

Dolæniπki vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju

- do KDD oziroma obraËunskega raËuna banke
za kupljene finanËne instrumente

31

144

- do drugih poravnalnih sistemov in institucij za
kupljene finanËne instrumente (dobaviteljev)

4

2

- do banke oziroma poravnalnega raËuna banke za provizijo, stroπke ipd.

85

9

ZABILAN»NA EVIDENCA

36

147

FinanËni instrumenti strank, loËeno po storitvah

36

147

- sprejemanje, posredovanje in izvrπevanje naroËil

36

147
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Dolgovi do bank

7.396
0
21.580
1.723
31. 12. 2008
Pridruæene druæbe

Dolæniπki vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju
Dolgovi do bank
Dolgovi do strank, ki niso banke
ZunajbilanËne postavke

0
0
3.188
0
25.426
1.161

51

50.2
Izkaz poslovnega izida
1. 1. do 31. 12. 2009
Pridruæene druæbe
»iste obresti

(972)

Prihodki iz dividend

0

»iste opravnine

503

Stroπki storitev

(622)

Skupaj

(1.091)
1. 1. do 31. 12. 2008
Pridruæene druæbe

»iste obresti

(1.007)

Prihodki iz dividend

0

»iste opravnine

278

Stroπki storitev

(612)

Skupaj

(1.341)

50.3
Krediti in dana poroπtva
»lani uprave

»lani nadzornega sveta

31. 12. 2008

31. 12. 2009

31. 12. 2008

31. 12. 2009

31. 12. 2008

77

103

219

0

3.915

3.384

3,93

7,54

5,78

0,00

3,96

6,22

29

19

2

0

587

725

PovpreËna obrestna mera
kreditov v odstotkih
OdplaËila

Izpostavljenost do

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Banke Slovenije

54.353

51.771

- poravnalni raËun

53.623

50.097

730

1.674

Republike Slovenije

709.859

411.273

- obveznice po vrstah

463.748

288.676

- drugo

- drugi vrednostni papirji po vrstah

39.974

987

- krediti

12.326

17.723

164.313

74.854

18.919

20.322

Druæb v dræavni lasti

547.007

432.509

- krediti

236.956

206.503

- vrednostni papirji

219.935

145.492

- potencialne in prevzete obveznosti

77.026

74.360

- drugo

13.090

6.154

1.311.219

895.553

22,66

16,31

10.579

8.711

5.785.637

5.489.947

- naloæbe z garancijo Republike Slovenije po vrstah

Drugi delavci Skupine

31. 12. 2009
Krediti

Izpostavljenosti do Banke 
Slovenije, REPUBLIKE
SLOVENIJE in do druæb 
v dræavni lasti

- drugo

Skupna izpostavljenost do Banke Slovenije,
dræave in do druæb v dræavni lasti
Deleæ v bilanËni vsoti v %
ZunajbilanËne postavke, pokrite z zavarovanjem s
strani Banke Slovenije in Republike Slovenije
BilanËna vsota
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52

53

Gibanje zapadlih 
nepla»anih terjatev

Prejemki
2009

2008

»lani uprave

347

339

Matjaæ KovaËiË

170

171

Manja Skerniπak

164

168

Vrste terjatev in naloæb

Stanje
1. 1. 2009

%

Neto
poveËanje/
zmanjπanje

Odpis terjatev

Stanje
31. 12. 2009

%

FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo

Andrej Plos

13

0

0

0,00

349

0

349

0,03

»lani nadzornega sveta

72

130

8.700

4,27

(685)

(7.237)

778

0,36

»lani komisij pri nadzornem svetu

Krediti bankam
Krediti strankam,
ki niso banke
Druga sredstva
Skupaj

Vrste terjatev in naloæb
Krediti bankam
Krediti strankam,
ki niso banke
Druga sredstva
Skupaj

131.171

3,27

167.619

(22.543)

276.247

6,71

1.874

2,93

(4)

(298)

1.572

1,21

141.745

3,31

167.279

(30.078)

278.946

5,06

Stanje
1. 1. 2008

%

Neto
poveËanje/
zmanjπanje

Odpis terjatev

Stanje
31. 12. 2008

%

8.695

2,82

5

0

8.700

4,27

149.693

4,41

50.243

(68.765)

131.171

3,27

4.709

3,34

(1.636)

(1.199)

1.874

2,93

163.097

4,24

48.612

(69.964)

141.745

3,31

64

45

Drugi delavci Skupine

8.093

9.039

Skupaj

8.576

9.553

Prejemki Ëlanov uprave vkljuËujejo plaËe, regres, bonitete in premije za dodatno pokojninsko
zavarovanje. Andrej Plos je Ëlan uprave od 1. 12. 2009.
Celotna plaËila upravi Skupine predstavljajo fiksni del prejemkov, saj uprava ni prejela gibljivega dela
prejemkov.
Prejemki Ëlanov nadzornega sveta, revizijske komisije, komisije za informacijsko tehnologijo, komisije
za prejemke in komisije za imenovanja ter nominacijskega odbora nadzornega sveta vkljuËujejo
sejnine, povraËila stroπkov in kotizacije za seminarje.
Med prejemke drugih delavcev Skupine, ki imajo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi, so
vkljuËene plaËe, regres, odpravnine, bonitete in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.
Predsednik uprave Matjaæ KovaËiË je prejel v letu 2009 iz naslova sejnin, povraËil stroπkov in nagrad
v nadzornih svetih povezanih druæb znesek 23 tisoË evrov, Ëlanica uprave Manja Skerniπak znesek 5
tisoË evrov, Ëlan uprave Andrej Plos pa znesek 2 tisoË evrov. Andrej Plos je Ëlan uprave od 1. 12. 2009,
zato so v njegovih prejemkih iz tega naslova zajeti samo prejemki meseca decembra 2009.
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53.1
Podrobnejπi prikaz prejemkov uprave, Ëlanov nadzornega sveta in Ëlanov komisij nadzornega sveta
Prejemki uprave v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2009
v EUR
PlaËa

Regres za LD

Nagrade

Bonitete

Premija za dodatno
pokojninsko
zavarovanje

Skupaj

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Bruto

Bruto

Neto

Matjaæ KovaËiË

158.487,86

75.090,59

1.503,29

856,78

0,00

0,00

7.297,76

2.604,60

169.893,51

75.947,37

Manja Skerniπak

152.750,68

72.664,88

1.503,29

857,29

0,00

0,00

6.913,62

2.604,60

163.772,19

73.522,17

12.130,80

5.646,82

0,00

0,00

0,00

0,00

818,60

217,05

13.166,45

5.646,82

323.369,34

153.402,29

3.006,58

1.714,07

0,00

0,00

15.029,98

5.426,25

346.832,15

155.116,36

Andrej Plos
Skupaj

Prejemki uprave v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2008
v EUR
PlaËa

Matjaæ KovaËiË

Regres za LD

Nagrade

Bonitete

Premija za dodatno
pokojninsko
zavarovanje

Skupaj

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Bruto

Bruto

Neto

128.852,48

60.651,39

1.432,13

814,77

30.246,06

14.413,06

8.273,59

2.526,23

171.330,49

75.879,22

Manja Skerniπak

126.526,70

59.825,52

1.432,13

815,35

29.652,75

14.144,16

7.823,81

2.526,23

167.961,62

74.785,03

Skupaj

255.379,18

120.476,91

2.864,26

1.630,12

59.898,81

28.557,22

16.097,40

5.052,46

339.292,11

150.664,25
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Prejemki nadzornega sveta v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2009

Prejemki revizijske komisije v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2009
v EUR

Ime in priimek

Sejnine

PovraËila
stroπkov

Kotizacije

Skupaj

Daniel Blejc

5.775,05

118,92

0,00

5.893,97

Andrej Svetina

5.775,02

996,52

0,00

6.771,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Anton Guzej

7.425,03

677,21

0,00

8.102,24

Anton Jurgetz

5.775,05

2.687,59

753,45

9.216,09

Franc ©kufca

8.992,46

1.877,61

480,00

11.350,07

Janez Erjavec

Boπtjan Kramberger

1.650,01

0,00

0,00

1.650,01

Ivan Vizjak

7.012,53

98,32

0,00

7.110,85

v EUR
Ime in priimek

Sejnine

PovraËila stroπkov

Skupaj

Franc Koletnik

6.311,28

0,00

6.311,28

Blanka Vezjak

5.940,03

114,06

6.054,09

Andrej Svetina

4.826,14

848,88

5.675,02

Aljoπa ValentinËiË

2.227,51

299,25

2.526,76

Janez Koπak
Skupaj

1.113,75

336,72

1.450,47

20.418,71

1.598,91

22.017,62

Prejemki revizijske komisije v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2008

Aljoπa ValentinËiË

1.650,01

212,15

0,00

1.862,16

Janez Koπak

2.887,51

762,79

919,74

4.570,04

Danilo Toplek

3.753,68

164,95

0,00

3.918,63

Ime in priimek

Sejnine

PovraËila stroπkov

Skupaj

Marko Jazbec

825,01

256,41

0,00

1.081,42

Borut Bratina

2.227,50

0,00

2.227,50

v EUR

Duπan JovanoviË

2.887,51

0,00

0,00

2.887,51

Marina Poboljπaj

2.970,00

56,19

3.026,19

Alenka Bratuπek

2.475,01

638,37

0,00

3.113,38

Franc Koletnik

2.970,00

0,00

2.970,00

Egon Æiæmond

4.125,02

95,87

0,00

4.220,89

Blanka Vezjak

1.485,00

0,00

1.485,00

Marija RibiË

1.485,00

0,00

1.485,00

Andrej Svetina

5.791,50

746,68

6.538,18

Aljoπa ValentinËiË

1.485,00

225,07

1.710,07

18.414,00

1.027,94

19.441,94

Skupaj

61.008,90

8.586,71

2.153,19

71.748,80

Skupaj

Prejemki nadzornega sveta v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2008
v EUR

Prejemki komisije za informacijsko tehnologijo v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2009
v EUR

Sejnine

PovraËila
stroπkov

Kotizacije

Skupaj

15.015,04

1.304,05

433,55

16.752,64

Ime in priimek

Sejnine

PovraËila stroπkov

Skupaj

Andrej Svetina

8.250,08

1.083,91

340,65

9.674,64

Boπtjan BerËiË

2.227,51

368,98

2.596,49

Janez Erjavec

7.425,08

304,29

433,55

8.162,92

Daniel Blejc

3.638,26

0,00

3.638,26

11.962,62

992,73

433,55

13.388,90

Ime in priimek
Daniel Blejc

Anton Guzej
Stanislav Lesjak

7.425,08

224,86

0,00

7.649,94

Marija RibiË

5.775,06

0,00

0,00

5.775,06

Matjaæ Koæelj

7.425,08

671,34

0,00

8.096,42

Tanja MarkoviË - Hribernik

7.425,08

0,00

0,00

7.425,08

Anton Jurgetz

12.787,63

5.594,69

0,00

18.382,32

Franc ©kufca

6.971,25

847,48

1.516,75

9.335,48

Boπtjan Kramberger

5.362,54

0,00

0,00

5.362,54

Ivan Vizjak

5.362,54

526,86

836,13

6.725,53

Aljoπa ValentinËiË

5.362,54

814,61

913,55

7.090,70

Egon Æiæmond

4.537,54

349,94

913,55

5.801,03

111.087,16

12.714,76

5.821,28

129.623,20

Skupaj
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Boπtjan Kramberger
Skupaj

742,50

0,00

742,50

6.608,27

368,98

6.977,25

Prejemki komisije za informacijsko tehnologijo v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2008
v EUR
Ime in priimek

Sejnine

PovraËila stroπkov

Skupaj

Boπtjan BerËiË

2.227,50

238,56

2.466,06

Daniel Blejc

2.450,25

0,00

2.450,25

Stanislav Lesjak

1.930,50

34,68

1.965,18

Boπtjan Kramberger
Skupaj

742,50

0,00

742,50

7.350,75

273,24

7.623,99

Prejemki komisije za prejemke v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2009

Prejemki nominacijskega odbora v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2009
v EUR

v EUR

Ime in priimek

Sejnine

PovraËila stroπkov

Skupaj

Ime in priimek

Sejnine

PovraËila stroπkov

Skupaj

Marko Vresk

1.485,01

175,10

1.660,11

Franc ©kufca

1.072,49

22,76

1.095,25

Anton Guzej

2.895,75

123,48

3.019,23

Andreja Kert

412,50

20,80

433,30

Ivan Vizjak

1.856,26

0,00

1.856,26

Borut Bratina

825,01

211,35

1.036,36

Skupaj

6.237,02

298,58

6.535,60

Ivan Vizjak

825,01

211,35

1.036,36

3.135,01

466,26

3.601,27

Skupaj

Prejemki komisije za prejemke v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2008
v EUR
Ime in priimek

Sejnine

PovraËila stroπkov

Skupaj

Marko Vresk

1.485,00

172,13

1.657,13

Anton Guzej

1.930,50

98,32

2.028,82

742,50

0,00

742,50

Tanja MarkoviË - Hribernik
Ivan Vizjak
Skupaj

742,50

0,00

742,50

4.900,50

270,45

5.170,95

Prejemki komisije za imenovanja v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2009
v EUR
Ime in priimek

Sejnine

PovraËila stroπkov

Skupaj

Marko Vresk

5.197,52

858,32

6.055,84

Danijel Blejc

2.970,01

98,32

3.068,33

Franc ©kufca

4.455,02

833,95

5.288,97

Anton Jurgetz

3.861,01

1.838,61

5.699,62

Duπan JovanoviË

2.895,72

0,00

2.895,72

Danilo Toplek
Skupaj

2.227,51

85,81

2.313,32

21.606,79

3.715,01

25.321,80

Prejemki komisije za imenovanja v obdobju 1. 1.  do 31. 12. 2008
v EUR
Ime in priimek

Sejnine

PovraËila stroπkov

Skupaj

Marko Vresk

2.970,00

362,07

3.332,07

742,50

0,00

742,50

Danijel Blejc

Janez Erjavec

2.227,50

0,00

2.227,50

Franc ©kufca

2.227,50

118,59

2.346,09

Anton Jurgetz

3.861,00

518,36

4.379,36

12.028,50

999,02

13.027,52

Skupaj
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54

Dogodki po datumu izkaza 
finan»nega poloæaja
Uprava banke je dne 5. 3. 2010 podpisala delniËarski sporazum o dokapitalizaciji Credy banke a.d.
Kragujevac, Republika Srbija. Nakazilo sredstev za dokapitalizacijo je bilo izvrπeno dne 11. 3. 2010 v
viπini 9.416 tisoË evrov. Banka je postala lastnica 175.046 delnic, kar predstavlja 55,10 odstotni deleæ.
Credy banka a.d. je postala odvisna druæba v Skupini.
Fitch, ena vodilnih svetovnih ocenjevalnih (rating) agencij, je potrdila obstojeËo bonitetno oceno
banke, ki znaπa A- za dolgoroËno tveganje in F2 za kratkoroËno tveganje. Ocena prihodnjih izgledov je
stabilna. Fitch ocenjuje, da je nivo kapitala banke trenutno zadosten, kljub niæji dobiËkonosnosti, kot
posledici poviπanja slabih kreditov in oslabitev v letu 2009.

RA»UNOVODSKO PORO»ILO NOVE KBM d.d.
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RaËunovodski izkazi Nove KBM d.d.
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1

2

Izkaz poslovnega 
izida − Nova KBM d.d.

Izkaz vseobsegajo»ega 
donosa − Nova KBM d.d.
v tisoË EUR

VSEBINA

Pojasnila

1. 1. − 31. 12.
2009

1. 1. − 31. 12.
2008

Prihodki iz obresti in podobni prihodki

6

215.240

262.889

Odhodki za obresti in podobni odhodki

6

(109.228)

(153.576)

»iste obresti

6

106.012

109.313

Prihodki iz dividend

7

1.860

6.712

Prihodki iz opravnin (provizij)

8

49.535

45.765

Odhodki za opravnine (provizije)

8

(3.985)

(6.452)

»iste opravnine (provizije)

8

45.550

39.313

Realizirani dobiËki iz finanËnih sredstev in obveznosti, ki niso
merjeni po poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

9

259

6.079

»isti dobiËki/izgube iz finanËnih sredstev in obveznosti, namenjenih
trgovanju

10

3.367

(25.610)

(284)

0

Izgube iz finanËnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
»isti dobiËki iz teËajnih razlik

11

564

7.048

»iste izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoroËnih
sredstev v posesti za prodajo

12

(1.259)

(123)

Drugi Ëisti poslovni dobiËki/izgube

13

618

(343)

Administrativni stroπki

14

(75.247)

(76.364)

Amortizacija

15

(10.813)

(10.947)

Rezervacije

16

2.344

6.894

Oslabitve

17

(58.033)

(42.588)

211

0

15.149

19.384

(3.002)

(3.134)

»isti dobiËki iz nekratkoroËnih sredstev v posesti za prodajo in z
njimi povezanimi obveznostmi
DOBI»EK IZ REDNEGA POSLOVANJA
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja

18

»ISTI DOBI»EK IZ REDNEGA POSLOVANJA

12.147

16.250

»ISTI DOBI»EK POSLOVNEGA LETA

12.147

16.250

Osnovni Ëisti dobiËek na delnico (v evrih)

19

Popravljeni Ëisti dobiËek na delnico (v evrih)

0,47

0,68

0,47

0,68

Pojasnila k raËunovodskim izkazom so sestavni del raËunovodskih izkazov.
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v tisoË EUR
VSEBINA

1. 1. − 31. 12.
2009

1. 1. − 31. 12.
2008

»ISTI DOBI»EK POSLOVNEGA LETA PO OBDAV»ITVI

12.147

16.250

DRUGI VSEOBSEGAJO»I DONOS PO OBDAV»ITVI

27.107

(25.934)

»isti dobiËki/izgube, pripoznani v preseæku iz prevrednotenja
v zvezi s finanËnimi sredstvi, razpoloæljivimi za prodajo

34.419

(32.699)

DobiËki/izgube, pripoznani v preseæku iz prevrednotenja

34.419

(49.498)

Prenos izgub iz preseæka iz prevrednotenja v poslovni izid

0

16.799

Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajoËega donosa

(7.312)

6.765

VSEOBSEGAJO»I DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAV»ITVI

39.254

(9.684)

3

v tisoË EUR

Izkaz finan»nega 
poloæaja − Nova KBM d.d.

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Denar v blagajni in stanje na raËunih pri centralni banki

VSEBINA

Pojasnila
20

115.187

119.937

FinanËna sredstva, namenjena trgovanju

21

16.754

52.004

FinanËna sredstva, pripoznana po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

22

24.736

0

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo

23

833.407

727.360

Krediti
- krediti bankam

3.562.808

3.489.581

24

227.173

207.837

- krediti strankam, ki niso banke

25

3.335.635

3.281.744

FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti

26

43.043

9.017

NekratkoroËna sredstva v posesti za
prodajo in ustavljeno poslovanje

33

625

536

Opredmetena osnovna sredstva

27

55.701

58.143

Naloæbene nepremiËnine

28

933

512

Neopredmetena sredstva

29

25.555

25.128

DolgoroËne naloæbe v kapital odvisnih,
pridruæenih in skupaj obvladovanih druæb

30

74.936

56.378

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb

31

13.780

17.281

- terjatve za davek

4.930

2.312

- odloæene terjatve za davek

8.850

14.969

Druga sredstva

32

SKUPAJ SREDSTVA
FinanËne obveznosti do centralne banke

150.306

140.381

34

1.163

5.688

FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti

35

4.220.772

4.035.951

27.731

5.560

2.946.288

2.662.470

999.155

1.079.175

83

637

- vloge strank, ki niso banke
- krediti bank
- krediti strank, ki niso banke
- dolæniπki vrednostni papirji
- podrejene obveznosti
FinanËne obveznosti, vezane na finanËna sredstva, ki
ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja

4.658

0

17.831

21.130

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

31

1.579

602

1.579

602

37

25.182

27.158

4.421.491

4.230.910

27.210

27.208

SKUPAJ OBVEZNOSTI
Osnovni kapital

38

Kapitalske rezerve

39

78.314

78.314

Preseæek iz prevrednotenja

40

(6.703)

(33.810)

Rezerve iz dobiËka

41

266.180

256.918

Zadræani dobiËek (vkljuËno s Ëistim dobiËkom poslovnega leta)

42

2.885

5.216

SKUPAJ KAPITAL
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL

Pojasnila k raËunovodskim izkazom so sestavni del raËunovodskih izkazov.
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85.556
202.553

36

Druge obveznosti

RA»UNOVODSKO PORO»ILO
NOVE KBM d.d.

69.544
177.971

Rezervacije
- odloæene obveznosti za davek

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

8.879
4.564.756

FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju
- vloge bank

2009 LETNO PORO»ILO

21.912
4.789.377

367.886

333.846

4.789.377

4.564.756

4

Izkaz denarnih tokov −
Nova KBM d.d.
VSEBINA

A.

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a)

15.149

19.384

10.813

10.947

(129)

0

Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naloæbenih
nepremiËnin, neopredmetenih sredstev in drugih sredstev
Oslabitve naloæb v kapital v odvisne, pridruæene
in skupaj obvladovane druæbe

165

Prejemki iz nekratkoroËnih sredstev ali
obveznosti v posesti za prodajo

348

0

1.700

803

Prejemki pri prodaji finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti
Drugi prejemki iz naloæbenja

1.986

3.280

(63.208)

(22.686)

(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih
sredstev in naloæbenih nepremiËnin)

(4.263)

(10.271)

(Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev)

Izdatki pri naloæbenju

(5.562)

(5.907)

(Izdatki pri nakupu naloæb v kapital pridruæenih,
skupaj obvladovanih in odvisnih druæb)

(18.558)

(6.508)

(Izdatki za nakup finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti)

(34.825)

0

(59.056)

(18.438)

Prejemki pri financiranju

26.030

53.118

Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti

26.030

0

(564)

(7.048)

c)

Neto denarni tokovi pri naloæbenju (a − b)

3

4

C.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

»isti (dobiËki)/izgube pri prodaji opredmetenih
osnovnih sredstev in naloæbenih nepremiËnin

570

(34)

a)

»iste izgube pri prodaji neopredmetenih sredstev

689

0

Drugi (dobiËki) iz naloæbenja

(1.786)

(3.272)

Druge izgube iz financiranja

10.629

14.297

»isti nerealizirani (dobiËki) iz nekratkoroËnih
sredstev v posesti za prodajo in ustavljeno
poslovanje in z njimi povezanimi obveznostmi

(211)

34.419

Druge prilagoditve Ëistega poslovnega izida pred obdavËitvijo

(3.247)

(7.453)

Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami
poslovnih sredstev in obveznosti

66.369

(5.874)

(148.768)

(423.172)

35.250

65.095

(24.741)

0

(106.414)

72.619

(40.277)

(570.303)

259

(536)

(PoveËanja) poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov)
»isto (poveËanje) finanËnih sredstev, pripoznanih po
poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
»isto (poveËanje)/zmanjπanje finanËnih
sredstev, razpoloæljivih za prodajo
»isto (poveËanje) kreditov
»isto (poveËanje)/zmanjπanje nekratkoroËnih
sredstev v posesti za prodajo

(32.699)

»isto (poveËanje)/zmanjπanje drugih sredstev

(12.845)

9.953

PoveËanja poslovnih obveznosti

215.541

339.345

»isto poveËanje finanËnih obveznosti do centralne banke

9.925

140.372

»isto poveËanje/(zmanjπanje) finanËnih
obveznosti, namenjenih trgovanju

(4.525)

5.587

»isto poveËanje vlog in najetih kreditov,
merjenih po odplaËni vrednosti

223.867

202.339

»isto (zmanjπanje) izdanih dolæniπkih vrednostnih
papirjev, merjenih po odplaËni vrednosti

(16.012)

(3.820)

»isto poveËanje/(zmanjπanje) drugih obveznosti
Denarni tokovi pri poslovanju (a + b + c)

2.286

(5.133)

133.142

(89.701)

e)

(PlaËani) davek na dohodek pravnih oseb

(6.051)

(12.144)

f)

Neto denarni tokovi pri poslovanju (Ë + d)

127.091

(101.845)
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Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov
b)

143

Izdatki pri financiranju
(PlaËane dividende)
(OdplaËila podrejenih obveznosti)

0

»isti nerealizirani (dobiËki)/izgube v kapitalu oziroma
preseæku iz prevrednotenja iz finanËnih sredstev,
razpoloæljivih za prodajo (brez uËinka odloæenega davka)

»isto zmanjπanje finanËnih sredstev, namenjenih trgovanju

d)

118

0

»iste izgube iz finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti

c)

Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih
sredstev in naloæbenih nepremiËnin

Prejemki pri naloæbenju

34

»isti (dobiËki) iz teËajnih razlik

b)

4.248

DENARNI TOKOVI PRI NALOÆBENJU

a)

b)

»isti poslovni izid pred obdavËitvijo

4.152

B.

1. 1. − 31. 12.
2008

Amortizacija

1. 1. − 31. 12.
2008

VSEBINA

v tisoË EUR

1. 1. − 31. 12.
2009

Oznaka

1. 1. − 31. 12.
2009

Oznaka

0

53.118

(65.813)

(49.912)

(5.184)

(4.806)

(60.629)

(44.297)

(Druga izplaËila, povezana s financiranjem)

0

(809)

c)

Neto denarni tokovi pri financiranju (a − b)

(39.783)

3.206

D.

UËinki spremembe deviznih teËajev na denarna
sredstva in njihove ustreznike

(689)

143

E.

»isto poveËanje denarnih sredstev in
denarnih ustreznikov (Ae + Bc + Cc)

28.252

(117.077)

F.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na zaËetku obdobja

218.748

335.682

G.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki
na koncu obdobja (D + E + F)

246.311

218.748

Pojasnila k raËunovodskim izkazom so sestavni del raËunovodskih izkazov.
Denarni tokovi od obresti in dividend
v tisoË EUR
1. 1. − 31. 12.
2009

1. 1. − 31. 12.
2008

PlaËane obresti

(91.185)

(120.191)

Prejete obresti

208.860

257.912

PlaËane dividende

(5.184)

(4.806)

Prejete dividende

1.986

3.280

5

Izkaz sprememb lastni©kega kapitala za obdobje 
od 1. 1.  do 31. 12. 2009 − Nova KBM d.d.
v tisoË EUR
Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Preseæek iz prevrednotenja

Rezerve iz dobiËka

Zadræani dobiËek (vkljuËno
s Ëistim dobiËkom
poslovnega leta)

Skupaj kapital

27.208

78.314

(33.810)

256.918

5.216

333.846

VseobsegajoËi donos poslovnega leta po obdavËitvi

0

0

27.107

0

12.147

39.254

IzplaËilo (obraËun) dividend

0

0

0

0

(5.216)

(5.216)

Razporeditev Ëistega dobiËka v rezerve iz dobiËka

0

0

0

9.262

(9.262)

0

Drugo

2

0

0

0

0

2

27.210

78.314

(6.703)

266.180

2.885

367.886

2.885

2.885

VSEBINA
ZA»ETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

KON»NO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU
BILAN»NI DOBI»EK POSLOVNEGA LETA

Drugo poveËanje pri postavki osnovni kapital izhaja iz naslova zaokroæitev iz celih v tisoË evrov.

5

Izkaz sprememb lastni©kega kapitala za obdobje 
od 1. 1.  do 31. 12. 2008 − Nova KBM d.d.
v tisoË EUR
VSEBINA
ZA»ETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU
VseobsegajoËi donos poslovnega leta po obdavËitvi

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

Preseæek iz prevrednotenja

Rezerve iz dobiËka

Zadræani dobiËek (vkljuËno
s Ëistim dobiËkom
poslovnega leta)

Skupaj kapital

24.366

28.847

(7.876)

240.619

10.070

296.026

0

0

(25.934)

0

16.250

(9.684)

2.842

50.276

0

0

0

53.118

IzplaËilo (obraËun) dividend

0

0

0

0

(4.806)

(4.806)

Razporeditev Ëistega dobiËka v rezerve iz dobiËka

0

0

0

16.299

(16.299)

0

Vpis (ali vplaËilo) novega kapitala

Drugo
KON»NO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU

0

(809)

0

0

1

(808)

27.208

78.314

(33.810)

256.918

5.216

333.846

5.216

5.216

BILAN»NI DOBI»EK POSLOVNEGA LETA

Drugo zmanjπanje pri postavki kapitalske rezerve se nanaπa na neposredne stroπke iz naslova dokapitalizacije.
Drugo poveËanje pri postavki zadræani dobiËek (vkljuËno s Ëistim dobiËkom poslovnega leta) izhaja iz naslova zaokroæitev iz celih v tisoË evrov.
Pojasnila k raËunovodskim izkazom so sestavni del raËunovodskih izkazov.
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Pojasnila k raËunovodskim izkazom Nove KBM d.d.
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1

Osnovne 
informacije
Nova KBM d.d. je obvladujoËa druæba v Skupini Nove KBM, ki jo ob
obvladujoËi druæbi sestavlja πe 10 odvisnih druæb.
Nova KBM d.d. (v nadaljevanju: banka) je komercialna banka s tradicijo,
usmerjena v standardne posle poslovanja s prebivalstvom in podjetji.
Sedeæ ima v Ulici Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, Slovenija.
Banka je javna delniπka druæba z najveË delniËarji med druæbami
v Sloveniji. Na dan 31. 12. 2009 je bila lastniπka struktura banke
naslednja: deleæ Republike Slovenije v banki je znaπal 41,5 odstotka,
deleæ Kapitalske druæbe d.d. je znaπal 4,8 odstotka, deleæ Slovenske
odπkodninske druæbe d.d. je prav tako znaπal 4,8 odstotka, deleæ
gospodinjstev je znaπal 24,0 odstotka, deleæ drugih finanËnih organizacij
11,8 odstotka, deleæ nefinanËnih druæb 6,4 odstotka, deleæ tujih oseb 5,9
odstotka ter deleæ bank 0,8 odstotka.
Banka je zavezana k pripravi skupinskih raËunovodskih izkazov.
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2.2
Podlaga za merjenje

2.5
Primerjalne informacije

RaËunovodski izkazi so pripravljeni ob upoπtevanju izvirne vrednosti,
razen v spodaj navedenih primerih, kjer se upoπteva poπtena vrednost:

V prikazovanju raËunovodskih izkazov je narejena sprememba zaradi
zahtev centralne banke. V izkazu finanËnega poloæaja je zadræani
dobiËek prikazan skupaj s Ëistim dobiËkom poslovnega leta, v preteklem
poslovnem letu pa je bil prikazan v postavki rezerve iz dobiËka.
Izkaz finanËnega poloæaja na dan 31. 12. 2008 je ustrezno prilagojen,
sprememba vpliva le na prerazporeditev zneskov med posameznimi
postavkami izkaza.

•
•
•
•

finanËna sredstva, izmerjena po poπteni vrednosti skozi poslovni izid,
finanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo,
izpeljani finanËni instrumenti,
naloæbene nepremiËnine.

Metode, uporabljene pri merjenju poπtene vrednosti, so opisane v
nadaljevanju.

2.3
Uporaba presoj in ocen
Priprava raËunovodskih izkazov v skladu z MSRP zahteva uporabo
presoj in ocen, ki vplivajo na vrednost poroËanih sredstev in obveznosti,
na razkritje potencialnih sredstev in obveznosti na datum poroËanja ter
na viπino prihodkov in odhodkov v obdobju, ki se je takrat konËalo.
Najpomembnejπe presoje se nanaπajo na razporejanje finanËnih
instrumentov, πe posebej na delitev med portfeljem v posesti do
zapadlosti in portfeljem, namenjenim trgovanju. Razporejanje finanËnih
instrumentov se izvede pred prvotnim pripoznavanjem finanËnega
instrumenta glede na politiko banke.

Izhodi©»a za 
predstavitev 
ra»unovodskih 
izkazov

Ocene se uporabijo za: oslabitve kreditov strankam, oslabitve za prodajo
razpoloæljivih finanËnih sredstev, poπtene vrednosti finanËnih sredstev
in obveznosti, rezervacije za zunajbilanËna tveganja, amortizacijsko
dobo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev,
potencialne davËne postavke, rezervacije za obveznosti do zaposlencev
in rezervacije za obveznosti iz naslova pravnih sporov.

Uprava Nove KBM d.d. je dne 26. 2. 2010 odobrila objavljene
raËunovodske izkaze banke na dan 31. 12. 2009.

Postavke v raËunovodskih izkazih so prikazane v evrih, ki so funkcijska
in predstavitvena valuta banke.

2.1
Izjava o skladnosti

Vsi zneski v raËunovodskih izkazih in njihovih pojasnilih so izraæeni
v tisoË evrih, razen Ëe je drugaËe navedeno. Zaradi zaokroæevanja
podatkov se lahko pri seπtevanju pojavijo raËunske razlike.

2.4
Predstavitvena in funkcijska valuta

RaËunovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi
raËunovodskega poroËanja (v nadaljevanju: MSRP), kot jih je sprejela
Evropska unija.

3

Pomembnej©e 
ra»unovodske 
usmeritve
Sprejete raËunovodske usmeritve so se uporabljale konsistentno v obeh
poroËevalskih obdobjih, predstavljenih v teh raËunovodskih izkazih.

3.1
Prevedba poslovnih dogodkov v tuji valuti
Transakcije v tuji valuti se pretvorijo v funkcijsko valuto po teËaju na dan
posla. TeËajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
Postavke sredstev in obveznosti, ki so nominirane v tujih valutah, so
v raËunovodskih izkazih preraËunane z uporabo referenËnega teËaja
Evropske centralne banke, ki je veljaven na datum poroËanja. UËinki
prevedbe so prikazani v izkazu poslovnega izida kot neto dobiËek ali
izguba iz teËajnih razlik.
TeËajne razlike, ki nastajajo pri nedenarnih postavkah, kot so lastniπki
instrumenti, razvrπËeni v skupino finanËnih sredstev, izmerjenih po
poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se prikaæejo kot del
dobiËka ali izgube iz naslova merjenja po poπteni vrednosti. TeËajne
razlike pri lastniπkih instrumentih, razvrπËenih v skupino finanËnih
sredstev, razpoloæljivih za prodajo, se prikaæejo v vseobsegajoËem
donosu, skupaj z uËinkom merjenja po poπteni vrednosti.

3.2
Denarni ustrezniki
Denarni ustrezniki so kratkoroËne, hitro unovËljive naloæbe, ki se lahko
takoj pretvorijo v znane zneske denarnih sredstev in pri katerih je
tveganje spremembe vrednosti zanemarljivo.
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Med denarne ustreznike banka πteje:
• gotovinska denarna sredstva ter stanja na poravnalnem raËunu in
tekoËih raËunih,
• kredite bankam z originalno zapadlostjo do 3 mesecev,
• naloæbe v dolæniπke vrednostne papirje, razpoloæljive za prodajo, z
originalno zapadlostjo do 3 mesecev.

3.3
FinanËna sredstva
3.3.1
RazvrπËanje finanËnih sredstev
Banka ob zaËetnem pripoznanju finanËna sredstva razvrsti glede na
namen pridobitve, Ëas dræanja v posesti in vrsto finanËnega instrumenta
na:
• FinanËna sredstva, izmerjena po poπteni vrednosti skozi izkaz
poslovnega izida, ki se delijo na finanËna sredstva v posesti za
trgovanje in na druge finanËne instrumente po poπteni vrednosti
skozi poslovni izid. Banka med finanËna sredstva v posesti za
trgovanje uvrπËa instrumente, s katerimi namerava aktivno trgovati
in izkoristiti kratkoroËna nihanja v ceni. V to skupino so razvrπËeni
lastniπki in dolæniπki vrednostni papirji ter izvedeni finanËni
instrumenti, razen tistih, ki so namenjeni varovanju. V skupino
finanËnih sredstev, izmerjenih po poπteni vrednosti skozi poslovni
izid vodstvo razvrsti instrumente ob zaËetnem pripoznavanju, kadar
bodo tako zagotovljene ustreznejπe informacije iz naslova merjenja
ali pripoznavanja.
• FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti so sredstva z doloËenimi
ali doloËljivimi plaËili in doloËeno zapadlostjo, za katera banka
izpriËuje namen in sposobnost posedovanja do zapadlosti.
• FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo, so sredstva, ki
niso bila kupljena z namenom trgovanja in jih banka namerava
posedovati nedoloËeno Ëasovno obdobje. Sredstvo se lahko proda
zaradi likvidnostnih potreb ali sprememb trænih razmer (sprememb
obrestnih mer, deviznih teËajev ali cen finanËnih instrumentov).
• Posojila in terjatve so finanËna sredstva z doloËenimi ali doloËljivimi
plaËili, s katerimi se ne trguje na aktivnem trgu.
Banka ima sklenjene finanËne instrumente za namene ekonomskega
varovanja drugega finanËnega instrumenta. V raËunovodenju ne
uporablja pravil obraËunavanja varovanja pred tveganjem, ker se uËinki
merjenja tako prvega kot drugega finanËnega instrumenta istoËasno
kaæejo v izkazu poslovnega izida.
Banka nima doloËenih instrumentov, za katere bi morala obraËunavati
varovanje pred tveganji.
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3.3.2
Pripoznanje in odprava pripoznanja finanËnih sredstev
Nakupi in prodaje finanËnih sredstev, razen posojil in terjatev, se
pripoznajo na dan trgovanja (dan sklenitve pogodbe). Posojila in terjatve
se pripoznajo na dan poravnave.
Banka odpravi pripoznanje finanËnega sredstva, ko pogodbene pravice
do denarnih tokov poteËejo ali ko je finanËno sredstvo preneseno in
prenos izpolnjuje kriterije za odpravo pripoznanja (banka je prenesla
vse pravice in tveganja iz finanËnega sredstva). »e banka prenese
finanËno sredstvo, vendar zadræi skoraj vsa tveganja in koristi, se
pripoznanje finanËnega sredstva ne odpravi.
Pri odpravi pripoznanja finanËnega sredstva v celoti se razlika med
knjigovodsko vrednostjo sredstva ter vsoto prejetih nadomestil (vkljuËno
z novim dobljenim sredstvom, zmanjπano za novo prevzeto obveznost)
in nabranimi dobiËki ali izgubami, ki so bile pripoznane neposredno v
kapitalu, pripozna v izkazu poslovnega izida.
3.3.3
Merjenje finanËnih sredstev
FinanËna sredstva, razen finanËna sredstva, izmerjena po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se zaËetno izmerijo po poπteni
vrednosti, poveËani za stroπke posla.
FinanËna sredstva, izmerjena po poπteni vrednosti skozi izkaz
poslovnega izida, se zaËetno izmerijo po poπteni vrednosti, stroπki posla
pa se ob nakupu izkaæejo v izkazu poslovnega izida.
FinanËna sredstva v posesti za trgovanje in finanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo, se po zaËetnem pripoznanju merijo po poπteni
vrednosti. Poπtena vrednost temelji na objavljeni træni ceni na datum
poroËanja. Za finanËna sredstva, za katera cena na trgu ni objavljena,
banka izmeri poπteno vrednost z uporabo modelov vrednotenja. Ti
vkljuËujejo uporabo cen primerljivih poslov in metodo diskontiranih
bodoËih denarnih tokov.
Izvedene finanËne instrumente, ki vkljuËujejo valutne terminske posle,
obrestne zamenjave, valutne opcije in terminske posle z vrednostnimi
papirji, banka uporablja za trgovanje ter jih izmeri po poπteni
vrednosti. Poπtena vrednost izvedenih finanËnih instrumentov je enaka
nerealiziranim dobiËkom ali izgubam iz naslova vrednotenja po trænih
cenah oziroma po pogodbeni terminski vrednosti.
Lastniπki vrednostni papirji, razpoloæljivi za prodajo, katerih poπtena
vrednost se ne more zanesljivo izmeriti, se merijo po nabavni vrednosti
(nabavna cena, poveËana za stroπke posla in zmanjπana za oslabitev).
Posojila in terjatve se izmerijo po odplaËni vrednosti po metodi
efektivne obrestne mere.
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Posojila in terjatve so izkazana v viπini neodplaËane glavnice, poveËani
za neodplaËane obresti in nadomestila ter zmanjπani za znesek
oslabitve posojila.
FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti se izmerijo po odplaËni
vrednosti. OdplaËna vrednost se izraËuna kot znesek zaËetno
pripoznane terjatve, zmanjπan za odplaËila glavnice, poveËan ali
zmanjπan za nabrano odplaËilo razlike med zaËetnim in v plaËilo
zapadlim zneskom ter zmanjπan zaradi oslabitve finanËnega sredstva.
3.3.4
DobiËki in izgube
DobiËki in izgube, ki izhajajo iz spremembe poπtene vrednosti finanËnih
sredstev, izmerjenih po poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida,
se pripoznajo v poslovnem izidu v obdobju, v katerem nastanejo.
DobiËki in izgube, ki izhajajo iz spremembe poπtene vrednosti finanËnih
sredstev, razpoloæljivih za prodajo, se pripoznajo neposredno v
kapitalu, razen izgub zaradi oslabitve in deviznih dobiËkov in izgub,
dokler se ne opravi odprava pripoznanja finanËnega sredstva. V tem
primeru se nabrani dobiËki ali izgube, izkazani v kapitalu, pripoznajo
v izkazu poslovnega izida. Obresti iz dolæniπkih vrednostnih papirjev,
razpoloæljivih za prodajo, izraËunane z uporabo metode efektivne
obrestne mere, se pripoznajo neposredno v izkazu poslovnega izida.
”DobiËek prvega dne“
Ko je cena transakcije na neaktivnem trgu za isti instrument bistveno
drugaËna od poπtene vrednosti na drugem pomembnem primerljivem
trgu ali Ëe je cena transakcije bistveno drugaËna od cene, ki temelji na
modelu vrednotenja, ki upoπteva predpostavke iz aktivnega trga, banka
takoj pripozna razliko med ceno transakcije in poπteno vrednostjo v
izkazu poslovnega izida v postavki neto dobiËki in izgube iz trgovanja
kot ”dobiËek prvega dne“. V primeru, ko cena na trgu ni relevantna, se
razlika med ceno transakcije in modelom vrednotenja pripozna v izkazu
poslovnega izida πele tedaj, ko trg postane pomemben, ali takrat, ko se
instrument odtuji.
3.3.5
Prerazvrstitve finanËnih sredstev
V letu 2009 banka ni prerazvrstila nobenih finanËnih sredstev iz ene
kategorije v drugo kategorijo.
3.3.6
Oslabitve finanËnih sredstev
Kjer je mogoËe, banka stremi k restrukturiranju kreditov namesto
unovËenja zavarovanj. Restrukturiranje kreditov obsega podaljπevanje
plaËilnih rokov in dogovarjanje o novih kreditnih pogojih. Ko so
enkrat novi pogoji dogovorjeni, kredit ni veË zapadel, vendar se
boniteta stranke ne izboljπa samo na podlagi restrukturiranja. Banka

nepretrgoma pregleduje izpolnjevanje novih pogojev restrukturiranih
kreditov in hkrati spremlja moænost bodoËih odplaËil. Takπni krediti
ostajajo predmet skupinskih ali posamiËnih oslabitev, izraËunanih na
podlagi prvotne efektivne obrestne mere kredita.
FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo
Banka vsako poroËevalsko obdobje oceni, ali so prisotni znaki, ki
oznaËujejo oslabitev finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo.
Pomembno in dolgotrajno zmanjπanje poπtene vrednosti finanËnega
sredstva pod njegovo nabavno vrednost lahko predstavlja nepristranski
dokaz o oslabitvi. OdloËitev, kaj predstavlja pomemben ali dolgotrajen
padec poπtene vrednosti, temelji na ocenah. Pri postavitvi teh ocen,
poleg drugih dejavnikov, upoπteva banka volatilnost cen vrednostnih
papirjev.
V primeru oslabitve dolæniπkega finanËnega sredstva, razpoloæljivega
za prodajo, se nabrana izguba, pripoznana v vseobsegajoËem donosu,
prenese v izkaz poslovnega izida. Tako pripoznano izgubo je mogoËe
razveljaviti.
»e se v naslednjem obdobju poπtena vrednost dolæniπkega finanËnega
sredstva, razpoloæljivega za prodajo, poveËa in je poveËanje moË
nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju izgube,
se odprava oslabitve izkaæe preko izkaza poslovnega izida.
V primeru oslabitve lastniπkega vrednostnega papirja, razpoloæljivega
za prodajo, se izguba zaradi oslabitve pripozna v izkazu poslovnega
izida. Odprava oslabitve lastniπkega vrednostnega papirja se ne izvede
preko izkaza poslovnega izida, temveË se kasnejπe poveËanje poπtene
vrednosti izkaæe neposredno v vseobsegajoËem donosu.
FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti
Banka vsako poroËevalsko obdobje oceni, ali obstaja nepristranski
dokaz o oslabljenosti finanËnega sredstva v posesti do zapadlosti.
Znesek izgube za oslabitev se izmeri kot razlika med knjigovodsko
vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo prihodnjih denarnih tokov,
ki so diskontirani po izvirni efektivni obrestni meri. Vrednost izgube se
pripozna v izkazu poslovnega izida.
Posojila in terjatve
Banka vsakega komitenta razvrsti, v skladu z interno metodologijo, v
ustrezno bonitetno skupino. RazvrπËanje v bonitetno skupino poteka
na osnovi finanËnega poloæaja dolænika, uspeπnosti poslovanja,
sposobnosti zagotavljanja denarnega toka za vraËilo obveznosti,
poravnavanja obveznosti, tveganosti panoge ter mehkih dejavnikov.

finanËnega sredstva ali skupine finanËnih sredstev, ki jih je mogoËe
zanesljivo oceniti.

3.5
ZaËasni nakup in povratna prodaja

Na osnovi tveganosti komitenta in sklenjenega posla se oblikujejo
ustrezne oslabitve finanËnih sredstev v skladu z MSRP ter lastno
metodologijo. Posamezno pomembno finanËno sredstvo se oceni
posamiËno. »e je pri posamiËni ocenitvi ugotovljena oslabljenost
finanËnega sredstva, se le-to oslabi posamiËno, sicer se razvrsti v
ustrezno skupino po tveganju dolænika ali finanËnega sredstva in se
oslabi skupinsko. Skupinsko se ocenijo in oslabijo tudi vsa posamiËno
nepomembna finanËna sredstva.

Nakup vrednostnih papirjev z namenom prodaje (zaËasni nakup − repo)
je izkazan med krediti strankam. Po pogodbah o zaËasnem nakupu
banka ne prevzema tveganj in koristi iz naslova lastniπtva vrednostnega
papirja. Pogodbeno razmerje ima znaËilnosti zavarovanega kredita, pri
katerem so zavarovanje vrednostni papirji, ki so predmet repo pogodbe.
Razlika med nakupno in prodajno ceno je izkazana kot obrestni
prihodek, razmejen z uporabo metode efektivnih obrestnih mer v
obdobju trajanja pogodbe.

Pri posamiËni ocenitvi finanËnega sredstva se znesek izgube zaradi
oslabitve finanËnega sredstva izmeri kot razlika med knjigovodsko
vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo prihodnjih denarnih tokov,
ki so diskontirani po pogodbeni obrestni meri finanËnega sredstva.
Kadar banka razpolaga s prvovrstnim zavarovanjem ali primernim
zavarovanjem, upoπteva tudi priËakovane denarne tokove iz naslova
unovËenja zavarovanj.
Za skupinsko ocenitev potrebnih oslabitev finanËnih sredstev banka
uporablja model, ki temelji na verjetnosti prehoda komitenta med
neplaËnike v posamezni skupini ter na podatkih o viπini izgube za
posamezno skupino neplaËnikov. Verjetnosti prehodov komitentov ter
viπine izgub se za posamezno skupino kreditov izraËunajo na podlagi
podatkov o preteklih dejanskih prehodih in izgubah.
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FinanËni najem je najem, pri katerem se pomembna tveganja in
pomembne koristi, povezane z lastniπtvom nad najetim opredmetenim
osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska pravica
lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. V skladu s pogodbo se
sredstvo lahko odkupi, lahko pa se najemodajalcu vrne. Takega
najema praviloma ni mogoËe enostransko razveljaviti. Usmeritev za
amortiziranje najetih sredstev je usklajena z usmeritvijo, ki se uporablja
pri lastnih amortizirljivih sredstvih.
Najem, ki ni finanËni najem, je poslovni najem.

Ustreznost skupinskih odstotkov oslabitev se preveri enkrat letno.
Odstotki skupinskih oslabitev se raËunajo loËeno za portfelj prebivalstva
in portfelj gospodarske druæbe.

Banka je najemnik

Zaradi oslabitve se knjigovodska vrednost sredstva zmanjπa neposredno
ali z uporabo konta popravka vrednosti. Znesek izgube se pripozna v
izkazu poslovnega izida.

Sredstvo, pridobljeno na podlagi finanËnega najema, je sestavni del
opredmetenih osnovnih sredstev. Njegova nabavna vrednost je enaka
poπteni vrednosti ali sedanji vrednosti najmanjπe vsote najemnin,
in sicer tisti, ki je manjπa. PlaËane najemnine se pripoznajo kot
obrestni odhodki. Opredmetena osnovna sredstva, pridobljena s
finanËnim najemom, se amortizirajo v dobi koristnosti sredstva. »e ni
utemeljenega zagotovila, da bo najemnik prevzel lastniπtvo do konca
trajanja finanËnega najema, je treba takπno opredmeteno osnovno
sredstvo povsem amortizirati med trajanjem finanËnega najema, ali v
dobi njegove koristnosti, in sicer v tisti dobi, ki je krajπa.

»e se vrednost oslabitve v naslednjem obdobju zmanjπa, se æe prej
pripoznana izguba zaradi oslabitve razveljavi. Vrednost razveljavitve
izgube se pripozna v izkazu poslovnega izida.
Kadar se komitent nahaja v tvegani dræavi, se pri ocenjevanju izgub
zaradi oslabitve upoπteva tudi deæelno tveganje.

V primeru poslovnih najemov se dana plaËila vkljuËujejo v izkaz
poslovnega izida sorazmerno glede na Ëas trajanja pogodbe.

3.4
Pobotanje finanËnih sredstev

Banka je najemodajalec

FinanËna sredstva in obveznosti so v izkazu finanËnega poloæaja
pobotani, ko za to obstaja pravna pravica in namen neto poravnave ali
istoËasna realizacija sredstva ter poravnava obveznosti.

Sredstva, dana v poslovni najem, so prikazana med naloæbenimi
nepremiËninami ali opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Prihodki iz
naslova najemnin se pripoznajo v izkazu poslovnega izida sorazmerno s
Ëasom trajanja najema.

Banka sproti ali najmanj trimeseËno ocenjuje, ali obstajajo
nepristranski dokazi ali dogodki, ki so nastopili po zaËetnem
pripoznanju, in ali ti dogodki vplivajo na oceno prihodnjih denarnih tokov
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V primeru sredstva, danega v finanËni najem, se sedanja vrednost
bodoËih najemnin pripozna kot terjatev iz naslova finanËnega najema.
Prihodki iz finanËnega najema se pripoznavajo skozi celotno dobo
najema in odraæajo stalen periodiËni donos najemodajalca, izkazani so
kot prihodki iz obresti.

3.7
Opredmetena osnovna sredstva

Kasneje nastali stroπki se vkljuËujejo v vrednost nabavljenih sredstev
in so pripoznani le takrat, ko obstaja verjetnost, da bodo pritekale
bodoËe gospodarske koristi, povezane s sredstvom, in se lahko ti
stroπki zanesljivo izmerijo. Vsa ostala vlaganja, vzdræevanja in popravila
bremenijo izkaz poslovnega izida v obdobju, ko so nastala.
Osnovno sredstvo zaËne banka amortizirati, ko je na razpolago
za uporabo. Popravki vrednosti zaradi amortiziranja se oblikujejo
posamiËno na podlagi enakomernega Ëasovnega amortiziranja glede na
predvideno dobo koristnosti.
Uporabljene amortizacijske stopnje so bile v letih 2009 in 2008 enake, in
sicer:
gradbeni objekti
raËunalniπka oprema
motorna vozila
druga oprema

1,3 in 3 odstotki,		
33,33 odstotka,
12,5 odstotka,
6,7 do 25 odstotkov.

ZemljiπËa so pripoznana loËeno od zgradb in imajo praviloma
neomejeno dobo koristnosti, zato jih banka ne amortizira.
Pri etaæni lastnini poslovnega prostora se vrednost pripadajoËega
zemljiπËa vπteva v nabavno vrednost dela zgradbe, katerega lastnica je
banka.
Vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se, zaradi morebitnih
oslabitev, preverja, kadar obstajajo znamenja, da knjigovodske
vrednosti sredstev ne bo mogoËe v celoti nadomestiti. »e je ocenjena
nadomestljiva vrednost sredstva niæja od njegove knjigovodske
vrednosti, je potrebno knjigovodsko vrednost sredstva zniæati na
nadomestljivo vrednost, izgubo zaradi oslabitve pa pripoznati v izkazu
poslovnega izida. Kot nadomestljiva vrednost πteje poπtena vrednost,
zmanjπana za stroπke prodaje, ali vrednost pri uporabi, odvisno od tega,
katera je viπja.

2009 LETNO PORO»ILO

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

3.10
Zaloge

DobiËek oziroma izguba ob odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva
se doloËi kot razlika med prihodki iz odtujitve sredstva in njegovo
knjigovodsko vrednostjo in izkaæe v izkazu poslovnega izida.

Zaloge se merijo po izvirni vrednosti ali Ëisti iztræljivi vrednosti, in
sicer po niæji izmed njiju. »ista iztræljiva vrednost je ocenjena prodajna
cena, doseæena v rednem poslovanju, zmanjπana za ocenjene stroπke
dokonËanja in ocenjene stroπke prodaje. Zaloge se zaradi okrepitve ne
prevrednotujejo.

3.8
Naloæbene nepremiËnine

Opredmetena osnovna sredstva so sredstva za opravljanje dejavnosti
banke, vodena po nabavni vrednosti, zmanjπani za popravke vrednosti in
morebitne oslabitve. ZaËetno pripoznanje nabavne vrednosti vkljuËuje
nakupno ceno in stroπke, ki se nanaπajo neposredno na pridobitev
sredstev.

•
•
•
•

Pripoznanje sredstva se odpravi ob odtujitvi ali Ëe od uporabe sredstva
ni veË priËakovati prihodnjih gospodarskih koristi.

RA»UNOVODSKO PORO»ILO
NOVE KBM d.d.

Naloæbene nepremiËnine so opredmetena osnovna sredstva, ki jih
banka ne uporablja neposredno za opravljanje svoje dejavnosti, temveË
jih poseduje z namenom dajanja v poslovni najem.
Ob pripoznanju so izmerjene po nabavni vrednosti, pozneje pa banka
meri naloæbene nepremiËnine po modelu poπtene vrednosti.
Poπteno vrednost naloæbenih nepremiËnin banka preverja ob koncu
vsakega poslovnega leta s pomoËjo pooblaπËenega cenilca vrednosti
nepremiËnin.
DobiËek ali izgubo, ki izhaja iz spremembe poπtene vrednosti, banka
pripozna v poslovnem izidu obdobja, v katerem se pojavi.

3.9
Neopredmetena sredstva

ZaËetno pripoznanje nabavne vrednosti vkljuËuje nakupno ceno
in stroπke, ki se nanaπajo neposredno na pridobitev in so pogoj za
usposobitev sredstva. Banka obraËunava amortizacijo linearno glede na
predvideno dobo koristnosti. Uporabljene amortizacijske stopnje so bile
v letih 2009 in 2008 enake, in sicer:
10 odstotkov,
10 odstotkov.

Neopredmetena sredstva banka preneha amortizirati, ko so opredeljena
kot nekratkoroËna sredstva v posesti za prodajo ali ko je odpravljeno
njihovo pripoznanje, ker banka ne priËakuje nobene gospodarske koristi
veË.
Banka letno ugotavlja nadomestljivo vrednost neopredmetenega
sredstva. »e je ta niæja od nabavne vrednosti, je treba pripoznati izgubo
zaradi oslabitve.
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3.11
NekratkoroËna sredstva v posesti za prodajo
Med nekratkoroËna sredstva v posesti za prodajo banka razvrπËa
osnovna sredstva, ki jih ne uporablja veË v poslovne namene in so
namenjena prodaji.
NekratkoroËna sredstva v posesti za prodajo so merjena po tisti
vrednosti, ki je niæja, ko primerjamo knjigovodsko vrednost in poπteno
vrednost, ki je zmanjπana za stroπke prodaje.

3.12
FinanËne obveznosti

Banka poseduje samo neopredmetena sredstva s konËno dobo
koristnosti.

• druga vlaganja
• licence

NepremiËnine, pridobljene za poplaËilo terjatev, se ob zaËetnem
pripoznanju izmerijo po cenilnem zapisniku, ki se pridobi ob poplaËilu
terjatev. Pridobljene nepremiËnine poseduje banka z namenom prodaje.

FinanËne obveznosti zajemajo obveznosti do centralne banke, finanËne
obveznosti, namenjene trgovanju, in finanËne obveznosti, merjene po
odplaËni vrednosti.
Med finanËne obveznosti namenjene trgovanju banka uvrπËa obveznosti,
ki izhajajo iz vrednotenja terminsko prodanih vrednostnih papirjev, in jih
meri po poπteni vrednosti.
FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti, so obveznosti
za vloge in kredite bank in strank, ki niso banke, dolgovi za izdane
dolæniπke vrednostne papirje in druge obveznosti iz financiranja.
FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti, se pripoznajo v
viπini prejetih denarnih sredstev, zmanjπani za neposredne stroπke
posla. Obveznosti se po zaËetnem pripoznanju merijo po odplaËni
vrednosti, razlika med zaËetno pripoznanim zneskom in zneskom ob
zapadlosti se pripozna v izkazu poslovnega izida z uporabo metode
efektivne obrestne mere.
Odprava pripoznanja finanËne obveznosti se opravi, ko je obveza
izpolnjena, razveljavljena ali zastarana. Razlika med knjigovodsko
vrednostjo finanËne obveznosti, izbrisane ali prenesene na drugo
stranko, in plaËanim nadomestilom se pripozna v izkazu poslovnega
izida.

3.13
Rezervacije

3.15
Pogojne obveznosti in prevzete finanËne obveznosti

3.18
Prihodki in odhodki od opravnin

DolgoroËne rezervacije za obveznosti in stroπke banka pripozna zaradi
sedanje obveze (pravna ali posredna), ki izhaja iz preteklega dogodka
in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov,
ki omogoËajo pritekanje gospodarskih koristi, ter je znesek obveze
mogoËe zanesljivo izmeriti. Banka oblikuje rezervacije za pokojnine in
podobne obveznosti, za zunajbilanËne obveznosti, za pravno nereπene
toæbe in druge rezervacije.

Banka posluje s finanËnimi instrumenti, pri katerih nastane
zunajbilanËno tveganje, in sicer so to finanËne in storitvene garancije,
akreditivi in kreditne linije.

Med prihodke so vkljuËene opravnine iz naslova storitev, ki jih opravi
banka. Med odhodke za opravnine so vkljuËeni zneski, plaËani za
storitve drugih.

FinanËne garancije

Prihodki in odhodki so v izkazu poslovnega izida pripoznani, ko je
storitev opravljena.

Banka pripozna rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti, ki
odraæajo sedanjo vrednost obveznosti, za odpravnine ob odhodu v
pokoj in jubilejne nagrade. Pri izraËunu sedanje vrednosti se uporabi
diskontna obrestna mera, enaka træni donosnosti na podjetniπke
obveznice izdajatelja z visoko boniteto, izdane v valuti, ki je enaka valuti
obveznosti delodajalca, in je znaπala 5,40 odstotka (v letu 2008 7,65
odstotka). Banka pripozna rezervacije za vsakega zaposlenega tako,
da se upoπtevata stroπek odpravnine ob upokojitvi, ki mu pripada po
pogodbi o zaposlitvi, in stroπek vseh priËakovanih jubilejnih nagrad
za skupno delovno dobo v druæbi do upokojitve, med drugim, se tudi
upoπteva fluktuacija zaposlenih in planirana rast plaË. Za banko stanje
obveznosti izraËunava pooblaπËeni aktuar.
Banka pripozna rezervacije za zunajbilanËne obveznosti na osnovi
tveganosti komitenta in sklenjenega posla, ki temeljijo na podobnih
ocenah kot ocene oslabitve posojil.
Rezervacije za toæbe predstavljajo zanesljivo ocenjen znesek obveze
na datum poroËanja. Rezervacije se ocenijo na osnovi znanih dejstev
iz sodnega postopka, preteklih izkuπenj s podobnimi toæbami in mnenj
pravnih veπËakov.

3.14
Kapital
Delniπki kapital banke je razdeljen na navadne kosovne delnice.
Pridobljene lastne delnice se odπtevajo od kapitala.
Skladno s statutom banke se zakonske rezerve oblikujejo, dokler vsota
zakonskih in kapitalskih rezerv iz naslova vplaËanih preseækov kapitala
ni enaka πtirikratniku osnovnega kapitala banke.

Prevzete finanËne obveznosti za jamstva (garancije) predstavljajo
nepreklicne obveze za plaËila, Ëe komitent banke ne izpolni svojih
obveznosti do tretjih oseb.
Prejete opravnine se razmejujejo, tako da se enakomerno pripoznajo v
izkazu poslovnega izida.
Tveganja, povezana s pogojnimi obveznostmi in prevzetimi finanËnimi
obveznostmi, se ocenjujejo podobno kot tveganja pri posojilih. Vsako
poveËanje obveznosti na osnovi ocenjenih izdatkov, ki bodo potrebni za
poravnavo obveznosti po pogodbi, se vkljuËi v postavko rezervacije.

3.16
Prihodki in odhodki za obresti
Prihodki se pripoznajo, ko je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske
koristi pritekale in da je te koristi mogoËe zanesljivo izmeriti.
Obrestni prihodki in odhodki so izkazani v obraËunanih zneskih v viπini,
rokih in na naËin, doloËen s sklepom o obrestnih merah oziroma v
pogodbah med banko in komitentom.
V izkazu poslovnega izida so pripoznani vsi obrestni prihodki in odhodki
iz poslovanja s finanËnimi sredstvi z uporabo metode efektivne obrestne
mere.
Med prihodki za obresti so izkazane redne, zamudne in razmejene
obresti ter vnaprej plaËana nadomestila za stroπke odplaËevanja pri
dolgoroËnih kreditih, danih prebivalstvu. Nadomestila se prenaπajo med
prihodke skladno z dobo odplaËevanja kredita.
Med odhodki za obresti so izkazane obresti za obveznosti iz naslova
vlog, izdanih vrednostnih papirjev in najetih kreditov ter drugi odhodki iz
naslova finanËnih obveznosti.

Statutarne rezerve se oblikujejo do viπine zneska, ki je enak
osemkratniku osnovnega kapitala banke.

3.17
Prihodki iz dividend

Dividende iz delnic so pripoznane kot finanËni dolg v obdobju, ko jih
odobri skupπËina delniËarjev.

Med prihodki iz dividend izkazuje banka prejete dividende ali deleæe iz
naslova naloæbenja v kapital druæb. Prihodke iz dividend banka pripozna
v izkazu poslovnega izida, ko pridobi pravico do izplaËila.

3.19
Realizirani dobiËki in izgube iz finanËnih sredstev, ki niso
merjeni po poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Realizirani dobiËki in izgube iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za
prodajo, posojil in finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti se v
izkazu poslovnega izida pripoznajo ob realizaciji prodaje, ob zapadlosti
finanËnega sredstva ali drugi odpravi pripoznanja finanËnega sredstva.

3.20
»isti dobiËki in izgube iz finanËnih
sredstev, namenjenih trgovanju
»isti dobiËki in izgube iz trgovanja vkljuËujejo realizirane in
nerealizirane dobiËke in izgube iz finanËnih sredstev v posesti za
trgovanje, vkljuËno z izvedenimi finanËnimi instrumenti, ter vkljuËujejo
tudi Ëiste dobiËke iz nakupa in prodaje tujih valut.

3.21
Drugi Ëisti poslovni dobiËki in izgube
Drugi Ëisti poslovni dobiËki in izgube vkljuËujejo realizirane dobiËke in
izgube iz nebanËne dejavnosti (prihodki od najemnin, uËinki prodaje
zalog in odhodki za Ëlanarine, prispevke in druge dajatve).

3.22
Oslabitve
Med oslabitvami banka izkazuje oslabitve finanËnih sredstev, ki niso
merjena po poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, oslabitve
opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in
naloæbenih nepremiËnin.

3.23
Davki
Davek od dohodka je izraËunan v skladu z zakonodajo, in sicer 21
odstotkov od davËne osnove (v letu 2008 pa 22 odstotkov).
Odloæeni davki so obraËunani za vse zaËasne razlike med vrednostjo
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sredstev in obveznosti za davËne namene ter njihovo knjigovodsko
vrednostjo. Davki so vsakokrat obraËunani po davËnih stopnjah, za
katere se priËakuje, da se bodo uporabljale, ko bo terjatev realizirana
oziroma obveznost poravnana.
Najpomembnejπe zaËasne razlike izvirajo iz vrednotenja finanËnih
instrumentov in rezervacij.
Odloæena terjatev za davek se pripozna za vse odbitne zaËasne razlike,
Ëe je verjetno, da se bo pojavil razpoloæljiv obdavËljivi dobiËek, v breme
katerega bo mogoËe uporabiti odbitne zaËasne razlike.
Odloæeni davek, povezan z vrednotenjem finanËnih instrumentov,
razpoloæljivih za prodajo, izmerjenih po poπteni vrednosti, se izkaæe
neposredno v vseobsegajoËem donosu.

3.24
PoroËanje po segmentih
Segment je prepoznaven sestavni del banke, ki se ukvarja s proizvodi
ali storitvami (poslovni segment) ter je predmet tveganj in donosov,
drugaËnih od tistih v drugih segmentih. Razkritja po segmentih so v
skladu z zahtevami poslovodstva za notranje potrebe.
Banka posluje kot enoten poslovni segment, saj se poslovanje znotraj
banke po tveganjih in donosih bistveno ne razlikuje. PoroËanje po
segmentih je razkrito v RaËunovodskem poroËilu Skupine Nove KBM.

MRS 23 − Stro©ki izposojanja
Prenovljeni standard zahteva usredstvovanje stroπkov izposojanja,
ki so neposredno povezani s sredstvom, ki izpolnjuje dane kriterije.
Sprememba standarda nima vpliva na raËunovodske izkaze banke.
MSRP 2 − Pla»ilo z delnicami (dopolnila):
Pogoji za podelitev in preklici
Dopolnila k MSRP 2 pojasnjujejo opredelitev pogojev za podelitev in
doloËajo raËunovodsko obravnavo plaËila, ki je preklicano, ker pogoji
za podelitev niso izpolnjeni. Sprememba standarda nima vpliva na
raËunovodske izkaze banke.
MSRP 7 − Finan»ni instrumenti: Razkritja
Spremenjeni standard zahteva dodatna razkritja o merjenju poπtene
vrednosti in likvidnostnega tveganja. Merjenje poπtene vrednosti mora
podjetje razkriti po viru vrednotenja z uporabo tristopenjske hierarhije
za vsako vrsto finanËnih instrumentov. Poleg tega mora podjetje
pripraviti tudi uskladitev zaËetnega in konËnega stanja tretje kategorije
merjenja poπtene vrednosti, kakor tudi vse pomembne prenose med
prvo in drugo kategorijo merjenja poπtene vrednosti. Spremembe
standarda tudi pojasnjujejo zahteve v zvezi z razkritjem likvidnostnega
tveganja. Spremembe vplivajo na razkritja merjenja poπtene vrednosti
in likvidnostnega tveganja. Poπtene vrednosti finanËnih sredstev in
finanËnih obveznosti so predstavljene v razkritju 5.
MSRP 8 − Poslovni odseki

3.25
Standardi in pojasnila, ki so prviË uporabljeni v letu 2009
Uporabljene raËunovodske usmeritve so enake kot v preteklih letih, z
izjemo novo sprejetih standardov, sprememb standardov in pojasnil,
ki so navedeni v nadaljevanju.
MRS 1 − Prenovljeno predstavljanje ra»unovodskih izkazov
Standard loËi med lastniπkimi in nelastniπkimi spremembami v
kapitalu. V skladu s prenovljenim standardom morajo podjetja v
izkazu sprememb lastniπkega kapitala podrobno prikazati samo
transakcije z lastniki, vse nelastniπke spremembe v kapitalu pa v eni
sami vrstici. Poleg tega standard uvaja izkaz vseobsegajoËega donosa,
v katerem so pripoznane vse postavke prihodkov in odhodkov, ki so
vkljuËene v doloËitev Ëistega poslovnega izida (dobiËek ali izguba),
kakor tudi vse druge postavke prihodkov in odhodkov, in sicer ali v
enem vseobsegajoËem izkazu ali dveh medsebojno povezanih izkazih.
Banka se je opredelila za uporabo dveh loËenih, medsebojno povezanih
izkazov.
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Banka v skladu z MSRP poslovne odseke razkriva pri razkritjih v
uskupinjenih raËunovodskih izkazih. Standard zahteva razkritja
poslovanja po segmentih v skladu z zahtevami poslovodstva za notranje
potrebe in nadomeπËa zahtevo o doloËanju in poroËanju po podroËnih
in obmoËnih odsekih. V primeru, da so rezultati izkazani v skladu z
zahtevami poslovodstva za notranje potrebe drugaËni od rezultatov
v raËunovodskih izkazih, mora poslovodstvo te razlike pojasniti v
raËunovodskih izkazih.
Dopolnila k MRS 32 in MRS 1 − Finan»ni
instrumenti s prodajno opcijo
Dopolnilo k MRS 32 zahteva, da podjetja doloËene finanËne instrumente
s prodajno opcijo in obveznosti, ki izhajajo iz likvidacije, razvrstijo med
kapital, Ëe so izpolnjeni doloËeni kriteriji. Dopolnila k MRS 1 zahtevajo
razkritje doloËenih informacij v zvezi s finanËnimi instrumenti s
prodajno opcijo, ki so pripoznani v kapitalu. Sprememba standarda
nima vpliva na raËunovodske izkaze banke.
OPMSRP 9 − Ponovna ocena vgrajenih izpeljanih
finan»nih instrumentov in MRS 39 − Finan»ni
instrumenti: Pripoznavanje in merjenje
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Dopolnila OPMSRP 9 zahtevajo, da podjetje presodi, ali mora vgrajeni
izpeljani finanËni instrument loËiti od gostiteljske pogodbe, kadar
podjetje prerazporedi hibridno finanËno sredstvo iz skupine po poπteni
vrednosti skozi poslovni izid. Navedeno presojo mora podjetje narediti
z upoπtevanjem okoliπËin, ki so obstajale na datum, ko je podjetje prviË
postalo pogodbenik, ali na datum spremembe pogodbe, ki pomembno
vpliva na denarni tok iz pogodbe, in sicer na kasnejπega od obeh. MRS
39 sedaj doloËa, da Ëe vgrajenega izpeljanega finanËnega instrumenta
podjetje ne more z gotovostjo izmeriti, mora celoten hibridni instrument
ostati v skupini po poπteni vrednosti skozi poslovni izid. Sprememba
standarda nima vpliva na raËunovodske izkaze banke.

OPMSRP 12 − Dogovori o koncesijah
To pojasnilo vsebuje navodilo za raËunovodsko obravnavo pogodbenih
obvez podjetij, ki opravljajo javne sluæbe. Pojasnilo zahteva, da
upravljalec sredstev ne sme le-teh prikazati kot svoja opredmetena
osnovna sredstva, temveË kot finanËno naloæbo in/ali neopredmeteno
sredstvo. Sprememba standarda nima vpliva na raËunovodske izkaze
banke.
OPMSRP 13 − Program zvestobe kupcev
Pojasnilo zahteva, da podjetje obravnava dobroimetje, odobreno kupcu
zaradi njegove zvestobe, loËeno od prodajne transakcije, za katero
je kupcu dobroimetje odobreno. Del poπtene vrednosti odobrenega
dobroimetja podjetje razporedi na dobroimetje in odloæene prihodke, ki
so pripoznani med prihodki v obdobju izplaËil dobroimetja. Sprememba
standarda nima vpliva na raËunovodske izkaze banke.
OPMSRP 15 − Pogodbe za gradnjo nepremi»nin
Pojasnilo morajo podjetja uporabiti za nazaj. Pojasnilo daje napotek,
kdaj in kako morajo podjetja pripoznati prihodke in z njimi povezane
odhodke od prodaje enote nepremiËnin, kadar graditelj in kupec
podpiπeta pogodbo pred zakljuËkom gradnje. Poleg tega pojasnilo
vsebuje napotek za doloËitev, ali pogodba izpolnjuje kriterije MRS 11
ali MRS 18. Sprememba standarda nima vpliva na raËunovodske izkaze
banke.
OPMSRP 16 − Varovanje pred tveganjem
neto naloæb v podjetja v tujini
Pojasnilo morajo podjetja uporabiti za prihodnja obdobja. OPMSRP
16 pojasnjuje obraËunavanje varovanja pred tveganjem neto naloæb
in daje navodila za doloËanje valutnih tveganj, ki izpolnjujejo kriterij
za raËunovodsko varovanje neto naloæb, pripoznanje neto naloæb v
skupini in kako doloËiti viπino pozitivnih ali negativnih teËajnih razlik, ki
izhajajo iz prevedbe neto naloæbe in instrumenta varovanja, ki ga morajo
podjetja reciklirati ob odsvojitvi neto naloæbe. Sprememba standarda
nima vpliva na raËunovodske izkaze banke.

Izboljπave MSRP

MRS 38 − Neopredmetena sredstva

Maja 2008 je Odbor za pojasnjevanje MSRP izdal svoj prvi sklop dopolnil
k mednarodnim standardom, prvenstveno z namenom, da bi odpravil
vsa neskladja in podrobneje pojasnil besedilo. Za vsak standard veljajo
loËene prehodne doloËbe.
MRS 1 − Predstavljanje ra»unovodskih izkazov
Sredstva in obveznosti, ki so namenjene trgovanju v skladu z MRS 39
FinanËni instrumenti: Pripoznanje in merjenje v izkazu finanËnega
poloæaja niso avtomatiËno uvrπËene med kratkoroËna sredstva. Banka
je ustrezno spremenila svojo raËunovodsko usmeritev in prouËila,
ali se priËakovanja poslovodstva v obdobju usredstvenja sredstev in
obveznosti razlikujejo od razporeditve instrumenta.
MRS 8 − Ra»unovodske usmeritve, spremembe
ra»unovodskih ocen in napake
Standard pojasnjuje, da je pri izbiri raËunovodskih usmeritev obvezna
uporaba samo tistega napotila, ki je sestavni del MSRP.
MRS 10 − Dogodki po datumu izkaza finan»nega poloæaja
Standard pojasnjuje, da dividende, ki so objavljene po zakljuËku
poroËevalskega obdobja, ne smejo biti pripoznane kot obveznosti na
dan izkaza finanËnega poloæaja. Banka je ustrezno spremenila svojo
raËunovodsko usmeritev.
MRS 16 − Opredmetena osnovna sredstva
(nepremi»nine, naprave in oprema)
Izraz “Ëista prodajna cena” zamenja nov izraz “poπtena vrednost
zmanjπana za stroπke prodaje”. Opredmetena osnovna sredstva, ki jih
podjetje daje v najem in jih po zakljuËku najema obiËajno odsvoji v teku
rednega poslovanja, mora po zakljuËku najema, ko so opredmetena
osnovna sredstva na razpolago za prodajo, prenesti med zaloge.
DobiËek iz prodaje podjetje naknadno pripozna kot prihodek. Ob
zaËetnem pripoznanju teh sredstev mora podjetje gotovinska plaËila
in gotovinske prejemke iz naslova najemnin in naknadne prodaje teh
sredstev prikazati kot denarni tok iz poslovanja. Banka je upoπtevala
spremembo.
MRS 18 − Prihodki
Izraz “neposredni stroπki” nadomesti nov izraz “stroπki posla,” kot
doloËa MRS 39. Banka je upoπtevala spremembo.
MRS 34 − Medletno ra»unovodsko poro»anje
Standard pojasnjuje, da mora podjetje Ëisti dobiËek na delnico razkriti
v medletnih raËunovodskih izkazih, Ëe uporablja MRS 33. Banka bo
podatek razkrila v svojih medletnih raËunovodskih izkazih.
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Metoda amortiziranja na enoto proizvoda
Novi standard odpravlja napotilo na uporabo metode enakomernega
Ëasovnega amortiziranja, razen Ëe obstajajo prepriËljivi dokazi, da je v
danih okoliπËinah ustreznejπa kaka druga metoda. Banka je ponovno
ocenila æivljenjske dobe neopredmetenih sredstev in ugotovila, da je
uporaba metode enakomernega Ëasovnega amortiziranja πe vedno
ustrezna.
Reklamne in promocijske dejavnosti
Podjetje pripozna stroπke reklamne in promocijske dejavnosti,
ko pridobi pravico do blaga ali ob prejemu storitev. Reklamne in
promocijske dejavnosti sedaj izrecno vkljuËujejo tudi kataloπko prodajo.
Izboljπava nima vpliva na banko.

Brezobrestna posojila ali posojila po nizki obrestni meri odobrena v
prihodnjih obdobjih, ne bodo veË oproπËena pripisa obresti. Razliko
med prejetim in diskontiranim zneskom mora podjetje obraËunati kot
dræavno podporo.
MRS 23 − Stro©ki izposojanja
Standard uvaja novo opredelitev stroπkov izposojanja z namenom
zdruæitve dveh postavk, ki se πtejeta za sestavni del stroπkov
izposojanja, v eno samo postavko − stroπki obresti, obraËunani na
podlagi efektivne obrestne mere v skladu z MRS 39.
MRS 27 − Skupinski in lo»eni ra»unovodski izkazi
Merjenje odvisne druæbe v posesti za prodajo v loËenih raËunovodskih
izkazih

Izboljπave, ki niso vplivale na spremembe raËunovodskih usmeritev
banke, finanËni poloæaj ali poslovanje:

Kadar matiËna druæba v loËenih raËunovodskih izkazih obraËuna
odvisno druæbo po poπteni vrednosti, mora navedeno usmeritev
uporabiti tudi po uvrstitvi odvisne druæbe med sredstva za prodajo.

MRS 19 − Zasluæki zaposlenih

MRS 28 − Finan»ne naloæbe v pridruæena podjetja

Omejitve in negativni stroπki preteklega sluæbovanja

Zahtevana razkritja, kadar podjetje finanËne naloæbe v pridruæena
podjetja obraËuna po poπteni vrednosti skozi poslovni izid

Dopolnilo spreminja opredelitev “stroπkov preteklega sluæbovanja”
in vkljuËuje zmanjπanje zasluækov v zvezi s preteklim sluæbovanjem
(negativni stroπki preteklega sluæbovanja) ter obenem izkljuËuje
zmanjπanje zasluækov v zvezi z bodoËim sluæbovanjem, ki nastanejo
zaradi spremembe programa. Spremembe v programu, ki povzroËijo
zmanjπanje zasluækov v zvezi z bodoËim sluæbovanjem, mora podjetje
obraËunati kot omejitev.
Stroπki vodenja programov
Dopolnilo spreminja opredelitev “donosa sredstev programa”, ki sedaj
izkljuËuje stroπke vodenja programa, Ëe so le-ti æe vkljuËeni v aktuarske
predpostavke za merjenje obveznosti za doloËene zasluæke.
Nadomestilo izraza “zapade”
Dopolnilo spreminja opredelitev “kratkoroËni” in “drugi dolgoroËni”
zasluæki zaposlenih ter se osredotoËa na trenutek, ko obveznost zapade
v plaËilo.
Napotilo za pogojne obveznosti
Zaradi uskladitve z MRS 37 “Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna
sredstva”, je izbrisano napotilo na pripoznanje pogojnih obveznosti.

»e podjetje obraËuna pridruæeno podjetje po poπteni vrednosti skozi
poslovni izid, mora upoπtevati le tisto zahtevo MRS 28, po kateri mora
razkriti naravo in obseg vseh pomembnih omejitev pridruæenega
podjetja pri prenosu sredstev v obliki gotovine ali poplaËilu dolga na
podjetje.
Oslabitev finanËne naloæbe v pridruæeno podjetje
Za potrebe preverjanja oslabitve predstavlja finanËna naloæba v
pridruæeno podjetje eno samo sredstvo − vkljuËujoË odpravo oslabitve.
PoslediËno oslabitev ni loËeno razporejena na dobro ime, ki je vkljuËeno
v znesku finanËne naloæbe.
MRS 29 − Ra»unovodsko poro»anje v
hiperinflacijskih gospodarstvih
Opis podlage za merjenje v raËunovodskih izkazih
Sprememba napotitve na izjemo pri merjenju sredstev in obveznosti
po izvirni vrednosti. Po novem opredmetena osnovna sredstva ne
predstavljajo dokonËnega seznama, temveË le zgled.
MRS 31 − Deleæi v skupnih podvigih

MRS 20 − Obra»unavanje dræavnih podpor
in razkrivanje dræavne pomo»i

Zahtevana razkritja, kadar podjetje obraËuna deleæe v skupnih
podvigih po poπteni vrednosti skozi poslovni izid

Brezobrestna dræavna posojila ali dræavna posojila, obrestovana pod
træno obrestno mero

»e podjetje obraËuna deleæe v skupnih podvigih po poπteni vrednosti,
mora upoπtevati le tiste zahteve MRS 31, po katerih mora razkriti
obveznosti podviænika in skupnega podviga in povzetek raËunovodskih
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informacij o sredstvih, obveznostih ter prihodkih in odhodkih.
MRS 36 − Oslabitev sredstev
Razkritje ocen za merjenje nadomestljive vrednosti
Kadar podjetje oceni “poπteno vrednost, zmanjπano za stroπke prodaje”,
z uporabo diskontiranega denarnega toka, mora navesti enaka
razkritja, kot so potrebna pri oceni “vrednosti pri uporabi” z uporabo
diskontiranega denarnega toka.
MRS 39 − Finan»ni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje
Prerazporeditev izpeljanih finanËnih instrumentov v skupino ali iz
skupine po poπteni vrednosti skozi poslovni izid
Spremembe v okoliπËinah v povezavi z izvedenimi finanËnimi
instrumenti − predvsem izpeljani finanËni instrumenti, doloËeni kot
instrumenti za varovanje pred tveganjem, ali tisti, ki po zaËetnem
pripoznanju prenehajo biti instrumenti za zavarovanje pred tveganjem −
niso prerazvrstitve.
Ponovna razvrstitev finanËnih sredstev zaradi spremembe
raËunovodske usmeritve zavarovalnice v skladu s 45. Ëlenom MSRP
4 zavarovalne pogodbe predstavlja spremembo okoliπËin in ne
prerazvrstitev.
DoloËitev in dokumentiranje instrumentov za varovanje pred
tveganjem na nivoju odseka
Odstranjeno je napotilo na “odsek” pri doloËanju ali instrument ustreza
kriterijem za varovanje pred tveganjem.
Veljavna efektivna obrestna mera ob prenehanju raËunovodskega
varovanja poπtene vrednosti pred tveganjem
Pri ponovnem merjenju dolæniπkih instrumentov ob prenehanju
raËunovodskega varovanja poπtene vrednosti pred tveganjem mora
podjetje uporabiti prilagojeno efektivno obrestno mero (namesto izvirne
efektivne obrestne mere).
MRS 40 − Naloæbene nepremi»nine
NepremiËnine, ki so v postopku gradnje ali razvoja za prihodnjo
uporabo kot naloæbene nepremiËnine
Spremenjeno podroËje uporabe (in podroËje uporabe MRS 16
Opredmetena osnovna sredstva) vkljuËuje nepremiËnine, ki so v
postopku gradnje ali razvoja za prihodnjo uporabo kot naloæbene
nepremiËnine. »e poπtene vrednosti ni moË zanesljivo oceniti, priËakuje
pa se, da jo bo moË oceniti ob zakljuËku gradnje, mora podjetje
naloæbeno nepremiËnino, ki je v postopku gradnje, izmeriti po nabavni
vrednosti, vse dokler ne doloËi poπtene vrednosti nepremiËnine ali do
zakljuËka gradnje.
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Sprememba pogojev za prostovoljno spremembo raËunovodskih
usmeritev zaradi uskladitve z MRS 8
Pojasnjuje, da je neodpisana vrednost naloæbenih nepremiËnin, ki so
v najemu, enaka pridobljeni cenitvi, poveËani za znesek pripoznanih
obveznosti.
MRS 41 - Kmetijstvo
Dodatna bioloπka preobraæanja
Odstranjena je prepoved upoπtevanja denarnih tokov iz naslova
dodatnega preobraæanja pri ocenjevanju poπtene vrednosti.
Namesto tega lahko podjetje obraËuna priËakovan denarni tok na
“najpomembnejπem trgu” (most relevant market).
Uporaba diskontirane stopnje za izraËun poπtene vrednosti

Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov raËunovodskega
poroËanja bodo morala podjetja za prihodnja obdobja upoπtevati
sledeËi, dopolnjeni in spremenjeni pojasnili:
OPMSRP 17 − Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom
To pojasnilo stopi v veljavo za obdobja, ki se zaËnejo 1. 7. 2009 in
obravnava smernice glede pripoznavanja negotovinskih izplaËil
lastnikom banke iz sredstev banke za negotovinsko razdelitev
lastnikom. Razlaga pojasnjuje, kdaj pripoznati obveznost, kako jo
izmeriti in kako pripoznati in izmeriti s tem povezana sredstva ter kdaj
se omenjena sredstva in obveznosti izknjiæijo.
OPMSRP 18 − Prenosi sredstev od naro»nikov, velja za
prenos sredstev od kupcev na dan ali po 1. 7. 2009

NaËrt prodaje obvladujoËega deleæa v odvisni druæbi

Pojasnilo vsebuje navodilo, kako naj podjetje obraËuna opredmetena
osnovna sredstva, prejeta od kupcev ali denarna sredstva, ki jih prejme
za nakup ali izgradnjo doloËenih sredstev. Navodilo velja le za sredstva,
ki jih podjetje uporabi za povezavo kupca na omreæje ali za zagotovitev
stalnega dostopa do dobave blaga, storitev ali obojega. Podjetje mora
doloËiti opravljeno storitev ali storitve in razporediti prejeto plaËilo
(poπteno vrednost sredstva) na vsako prepoznavno storitev. Prihodki se
pripoznajo ob dostavi oziroma izvedbi vsake posamezne storitve, ki jo
podjetje opravi.

Kadar ima podjetje odvisno druæbo v posesti za prodajo, mora vsa njena
sredstva in obveznosti razporediti v skupino za prodajo v skladu z MSRP
5, tudi takrat, ko podjetje po prodaji obdræi neobvladujoË deleæ v odvisni
druæbi. To dopolnilo velja za obdobja, ki se zaËnejo 1. 7. 2009.

Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov raËunovodskega
poroËanja bodo morala podjetja za prihodnja obdobja upoπtevati
sledeËa dopolnjena in spremenjena pojasnila v primeru, da jih bo
sprejela Evropska unija:

MSRP 7 − Finan»ni instrumenti: Razkritja

OPMSRP 19 − Ukinitev finan»nih obveznosti
s kapitalskimi instrumenti

Odstranjeno je napotilo na uporabo diskontirane stopnje pred davki
za doloËanje poπtene vrednosti, s Ëimer je omogoËena uporaba
diskontirane stopnje ali pred davki ali po obdavËitvi, odvisno od
uporabljene metode vrednotenja.
MSRP 5 − Nekratkoro»na sredstva za
prodajo in ustavljeno poslovanje

Odstranjeno napotilo na “skupni znesek prihodkov iz obresti” kot
element stroπkov financiranja.

3.26
Novi standardi in pojasnila, ki πe niso stopili v veljavo
PredËasna uporaba MSRP in pojasnil OPMSRP, ki πe niso veljavna
Banka ni predËasno uporabila nobenega standarda ali pojasnila, ki πe
ni veljavno in bo priËelo veljati v prihodnosti. Razen v primerih spodaj,
ko je drugaËe navedeno, banka ne priËakuje, da bi imeli novi standardi,
pojasnila in izboljπave, ki πe niso veljavni, bistveni vpliv na raËunovodske
izkaze banke.
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To pojasnilo stopi v veljavo 1. 7. 2010 in obravnava ukinitev finanËnih
obveznosti z izdanimi kapitalskimi instrumenti (zamenjava finanËne
obveznosti za delnice ali deleæe podjetja). Razlaga pojasnjuje, kako
izmeriti in pripoznati takπno zamenjavo.
Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov raËunovodskega
poroËanja in Evropske unije bodo morala podjetja za prihodnja
obdobja upoπtevati sledeËe nove standarde:
MSRP 3R − Poslovne zdruæitve in MRS 27R −
Skupinski in lo»eni ra»unovodski izkazi
Prenovljena standarda sta bila objavljena v januarju 2008 z zaËetkom
obvezne uporabe za obdobja, ki se zaËnejo 1. 7. 2009. MSRP 3R uvaja
πtevilne spremembe pri obraËunavanju poslovnih zdruæitev, ki bodo
vplivale na viπino pripoznanega dobrega imena, rezultatov v obdobju
nakupa kakor tudi na rezultate podjetja v prihodnjih poslovnih obdobjih.
MRS 27R zahteva, da podjetja obraËunajo spremembe v lastniπkem
deleæu odvisnih druæb kot spremembo v kapitalu. PoslediËno te

spremembe ne bodo vplivale niti na dobro ime niti na dobiËek ali
izgubo podjetja. Poleg tega prenovljeni standard spreminja metodo
obraËunavanja izgube odvisne druæbe in izgubo vpliva odvisne druæbe.
Spremembe, ki jih prinaπata MSRP 3R in MRS 27R, morajo podjetja
upoπtevati za prihodnja obdobja, kar pomeni, da bodo vplivale na
nakupe in transakcije z manjπinskimi deleæi, ki jih bo imelo podjetje v
prihodnosti.
MRS 39 − Finan»ni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje
− varovane postavke, ki izpolnjujejo kriterije
Ta dopolnila so bila objavljena v avgustu 2008 z zaËetkom obvezne
uporabe za obdobja, ki se zaËnejo 1. 7. 2009. Dopolnilo obravnava
doloËanje enostranskega tveganja pri varovani postavki in, v doloËenih
okoliπËinah, opredelitev inflacije kot varovano tveganje ali del tveganja.
Obenem tudi pojasnjuje, da lahko podjetje doloËi del sprememb poπtene
vrednosti ali variabilnost denarnega toka finanËnega instrumenta kot
varovano postavko.
Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov raËunovodskega
poroËanja bodo morala podjetja za prihodnja obdobja upoπtevati
sledeËe dopolnjene in spremenjene standarde, Ëe jih bo potrdila
Evropska unija:
MSRP 2 − Z denarjem poravnane pla»ilne
transakcije za delnice v skupini
Velja za obdobja z zaËetkom na dan ali po 1. 1. 2009.
Dopolnila MSRP 2 sestavljajo tri osnovne spremembe: spremenjena je
opredelitev transakcij z delnicami in dogovorov, podroËje uporabe MSRP
2, dodano pa je pojasnilo za obraËunavanje z denarjem poravnane
plaËilne transakcije za delnice v skupini.
MRS 32 − Finan»ni instrumenti: Prezentacija − Klasifikacija
pravice do nakupa delnic denominiranih v tuji valuti
Velja za obdobja z zaËetkom po 1. 2. 2010.
Dopolnjeni MRS 32 omogoËa, da banke, ki izdajo pravico do nakupa
delnic v tuji valuti, ne obraËunavajo te pravice kot izvedeni finanËni
instrument in pripoznajo uËinke v izkazu poslovnega izida. Te pravice
bodo sedaj klasificirane kot kapitalski instrumenti, Ëe bodo zadovoljeni
doloËeni pogoji.

MSRP 9 − Finan»ni instrumenti
Ta standard nadomeπËa MRS 39 in ima doloËen zaËetek obvezne
uporabe za obdobja, ki se zaËnejo 1. 1. 2013. Do sedaj sprejet prvi del
standarda postavlja novo klasifikacijo in merjenje finanËnih sredstev.
Izboljπave MSRP
Aprila 2009 je Odbor za pojasnjevanje MSRP izdal svoj drugi sklop
dopolnil k mednarodnim standardom, prvenstveno z namenom, da bi
odpravil vsa neskladja in podrobneje pojasnil besedilo. Za vsak standard
veljajo loËene prehodne doloËbe. Spodaj navedene izboljπave πe niso
bile sprejete s strani Evropske unije:
• MSRP 2 − PlaËila v delnicah − doloËitev kdaj se uporablja MSRP 2 in
kdaj MSRP 3
• MSRP 5 − NekratkoroËna sredstva za prodajo − razkritja
• MSRP 8 − Operativni segmenti − razkritje sredstev segmentov
• MRS 1 − Predstavitev raËunovodskih izkazov − kratkoroËna/
dolgoroËna obveznost za finanËne zamenljive instrumente
• MRS 7 − Izkaz denarnega toka − klasifikacija izdatkov za
nepripoznana sredstva
• MRS 17 − Najemi − klasifikacija zemljiπË in zgradb
• MRS 18 − Prihodki − doloËanje, ali podjetje nastopa kot principal ali
agent
• MRS 36 − Slabitev sredstev − najveËja enota, ki ji je lahko pripisano
dobro ime
• MRS 38 − Neopredmetena sredstva − spremembe standarda zaradi
sprejema novega MSRP 3 in spremembe glede ugotavljanja poπtene
vrednosti
• MRS 39 − FinanËni instrumenti − ocena pogodbenih kazni za
predplaËilo kredita kot vgrajeni izvedeni finanËni inπtrument,
varovanje denarnega toka
• OPMSRP 9 − Ponovna ocena vgrajenega izvedenega finanËnega
instrumenta − vpliv MSRP 3 in OPMSRP 9
• OPMSRP 16 − Zavarovanje Ëistih finanËnih naloæb v poslovanje v
tujini pred tveganji − sprememba omejitve na druæbo, ki ima lahko
instrument za varovanje pred tveganjem.

Velja za obdobja z zaËetkom po 1. 1. 2011.
Sprememba MRS 24 natanËneje doloËa in poenostavlja opredelitev
povezane osebe. Spremenjeni standard prav tako zmanjπuje obseg
razkritij transakcij banke v dræavni lasti z dræavo in ostalimi bankami v
dræavni lasti.
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Izpostavljenost 
razli»nim vrstam 
tveganj
Banka letno revidira strateπki dokument Strategija Nove KBM.
Strategija je kljuËni dokument pri pripravi letnega poslovnega naËrta.
Uprava banke obvladovanje posameznega tveganja delegira viπjemu
vodstvu (nosilcem politik). Nosilci politik s pomoËjo odgovornih oseb
za posamezno politiko doloËijo naËin merjenja posameznega tveganja.
Odgovorne osebe so specializirane za opredelitev, merjenje in
spremljanje posamezne vrste tveganj. Organizacijska enota, zadolæena
za doloËitev sprejemljive ravni tveganja, naËina merjenja in spremljanja,
je organizacijsko loËena od enote, ki jo spremlja. Vsaka politika je v
skladu s poslovnikom potrjena v odboru za potrjevanje politik. Potrditev
posamezne politike je mogoËa le s soglasjem predsednika uprave ali
njegovega namestnika.
Upravljanje tveganj poteka v skladu z zastavljenimi in potrjenimi
politikami obvladovanja posameznega tveganja. Limitni sistem in viπine
limitov predlagajo organizacijske enote, specializirane za obvladovanje
posameznega tveganja, ki so neodvisne od enot, ki tveganje prevzemajo,
potrditev pa je v pristojnosti organov odloËanja ali uprave. V skladu s
potrjenimi limiti organizacijske enote, specializirane za obvladovanje
posameznega tveganja, periodiËno poroËajo o izpostavljenosti in
morebitnih prekoraËitvah limitov.

4.1
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje izgube zaradi neizpolnitve obveznosti
dolænika do banke. Banka je kreditnemu tveganju izpostavljena preko
svojega kreditnega portfelja.
Upravljanje kreditnega tveganja izvaja banka s stalnim spremljanjem in
analiziranjem poslovanja dolænikov, njihovega poravnavanja obveznosti,
s kontrolo odobrenih kreditov, s spremljanjem ustreznosti zavarovanj
kreditov ter z merjenjem portfelja glede na dejavnost, regijo, sektor
in velikost podjetij. Individualno obravnavo dolænika banka dopolnjuje
s preuËevanjem vpliva kreditojemalca na celoten kreditni portfelj
banke, tj. na koncentracijo ali diverzifikacijo portfelja. V ta namen
daje pri analizi poudarek zlasti obsegu izpostavljenosti posameznim
kategorijam kreditnega tveganja in koncentraciji naloæb v posamezni
dejavnosti, regiji in institucionalnem sektorju. PoroËila o merjenju
kreditnega portfelja banke se meseËno poπiljajo upravi banke.

MRS 24 − Razkritja povezanih oseb
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Banka obvladuje kreditno tveganje:
• z opredelitvijo tveganja dolænika in oblikovanjem oslabitev finanËnih
sredstev in rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilanËnih
postavkah v skladu z mednarodnimi raËunovodskimi standardi,
• z zagotavljanjem kapitala za zadostno kapitalsko pokritost kreditnih
tveganj,
• z omejevanjem izpostavljenosti po posameznih komitentih, skupinah
povezanih podjetij, dejavnostih, regijah.
Metodologija oslabitev posojil in terjatev je opisana v pojasnilu 3.3.6.
4.1.1
Slabe naloæbe
Banka oznaËuje kot slabe naloæbe (non-performing loans − NPL) tiste
kredite, kjer upraviËeno priËakuje, da dolænik v pogodbenem roku ne bo
mogel v celoti poravnati svojih obveznosti do banke. Pri tem obravnava
slabe naloæbe v oæjem in πirπem smislu. Slabe naloæbe v oæjem
smislu so krediti komitentov, razvrπËenih v bonitetni skupini D in E, v
πirπem smislu pa πtejemo med slabe naloæbe tudi kredite komitentov,
razvrπËenih v bonitetno skupino C.
V bonitetni skupini D in E se po Metodologiji Nove KBM d.d. za
ocenjevanje bonitete podjetij, bank, samostojnih podjetnikov in
neprofitnih organizacij razvrπËajo komitenti:
• ki pri poravnavanju obveznosti do banke izkazujejo zamude, daljπe
od 180 dni,
• ki so v postopku prisilne poravnave oziroma je bila pri njih slednja
potrjena,
• ki so v steËajnem postopku,
• o katerih ima banka informacije, ki nakazujejo moænost neplaËila
obveznosti do banke.
S portfeljem komitentov, razvrπËenih v bonitetni skupini D in E,
upravljata Sluæba prestrukturiranja in izterjave riziËnih naloæb in Pravna
pisarna.
Kot dvomljive naloæbe banka opredeljuje kredite komitentov,
razvrπËenih v bonitetno skupino C. V to skupino se razvrπËajo komitenti:
• ki zamujajo s poravnavanjem materialno pomembnega zneska
obveznosti do banke veË kot 90 dni,
• za katere banka ocenjuje, da njihovi bodoËi denarni tokovi ne bodo
zadoπËali za poplaËilo obveznosti do banke,
• o katerih banka razpolaga z negativnimi informacijami o poslovanju,
• ki v svojih bilancah izkazujejo nezadosten oziroma negativni kapital.
Komitenti bonitetne skupine C se obravnavajo v komercialnih sluæbah
banke.
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4.1.2
Obrestne mere in stroπki odobritve kredita

Osnovno zavarovanje naloæb banke za pravne osebe je bianko menica
skupaj z meniËno izjavo z navedenimi pogoji izpolnitve menice.

Obrestne mere se doloËajo na osnovi veljavnega Sklepa o obrestnih
merah banke, ki ga meseËno potrjuje uprava.

Posamezna ali veË naloæb se po potrebi zavaruje z eno ali z veË oblikami
dodatnega zavarovanja. Praviloma se dodatno zavarujejo dolgoroËne
naloæbe (naloæbe z rokom vraËila, daljπim od enega leta).

Obrestne mere se oblikujejo glede na roËnost in namen kredita,
boniteto kreditojemalca, obliko zavarovanja ter obseg sodelovanja z
banko ali osebami iz Skupine Nove KBM.
Stroπki odobritve kredita se doloËijo na osnovi veljavne Tarife
nadomestil za storitve banke, ki jo prav tako potrjuje uprava. Tarifa
nadomestil se oblikuje na osnovi trænih analiz, izraËunov lastnih cen in
poslovnega sodelovanja komitenta.
4.1.3
Omejitve izpostavljenosti
Pri omejevanju izpostavljenosti banka upoπteva vse veljavne zakonske
omejitve. V skladu s slovensko zakonodajo in drugimi predpisi o
banËniπtvu naloæbe, odobrene posamezni stranki ali z njo povezanim
osebam, ne smejo presegati 25 odstotkov kapitala banke.
Kadar izpostavljenost posamezni stranki ali z njo povezanim osebam
presega 10 odstotkov, 15 odstotkov ali 20 odstotkov kapitala banke,
je potrebno soglasje nadzornega sveta. Soglasje nadzornega sveta
je potrebno tudi pri posojilih komitentom, ki imajo z banko posebne
odnose.
Vsota velikih izpostavljenosti banke je na dan 31. 12. 2009 znaπala
202,3 odstotka regulatornega kapitala banke. Omejitev je 800 odstotkov
kapitala banke.
4.1.4
Politika zavarovanj
Naloæbe banke so praviloma zavarovane vsaj z eno obliko zavarovanja.
Nezavarovane naloæbe so v banki izjema in se odobravajo samo
netveganim komitentom. Netvegane komitente banka opredeli v
internih aktih. To so na primer naloæbe dræavi Republiki Sloveniji,
naloæbe Banki Slovenije in naloæbe bankam v Republiki Sloveniji, ki so
pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje banËnih poslov.
Vse ostale naloæbe se zavarujejo vsaj z eno vrsto zavarovanja. Oblika
zahtevanega zavarovanja je odvisna od:
•
•
•
•
•
•

vrste komitenta (vkljuËno z njegovo formalnopravno obliko),
bonitete komitenta,
vrste in roËnosti naloæbe,
odplaËilne sposobnosti komitenta,
povezave z banko in drugimi komitenti,
preteklih izkuπenj banke pri sodelovanju s komitentom.
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Glede na primernost za zmanjπevanje kreditnih tveganj se zavarovanja
razvrπËajo v naslednje skupine:
•
•
•
•

prvovrstna zavarovanja,
primerna zavarovanja,
zavarovanja z zastavo premiËnin in nepremiËnin,
ostala zavarovanja.

4.1.5
Kreditno tveganje nasprotne stranke
Na dan 31. 12. 2009 je deleæ redno vraËljivih kreditov (bonitetni skupini
A in B) znaπal 81,87 odstotka vseh kreditov, medtem ko je na dan
31. 12. 2008 ta deleæ znaπal 93,91 odstotka.
Spodnja tabela prikazuje strukturo kreditov po bonitetnih skupinah na dan
31. 12. 2009 in 31. 12. 2008:

Bonitetna skupina

31. 12. 2009

31. 12. 2008

% portfelja

% portfelja

A

59,02

69,23

B

22,85

24,68

C

11,85

3,77

D

3,42

0,59

E

2,86

1,73

Kreditno tveganje po velikosti strank

4.1.6
Izpostavljenost kreditnemu tveganju

Naslednji tabeli prikazujeta znesek kreditov in izkazanih oslabitev zanje v opazovanih obdobjih.
Krediti strankam, ki niso banke

Neto koriπËeni krediti

Krediti bankam

31. 12. 2009

31. 12. 2008

31. 12. 2009

31. 12. 2008

3.335.635

3.281.744

227.173

207.837

PosamiËna oslabitev
Bruto vrednost

334.221

231.837

50.757

94.995

Oslabitev

(77.573)

(41.076)

(954)

(2.058)

Neto vrednost

256.648

190.761

49.803

92.937

Skupinska oslabitev
Bonitetni razred A

1.774.097

2.125.968

0

0

Bonitetni razred B

931.461

856.716

0

0

Bonitetni razred C

312.248

97.277

0

0

Bonitetni razred D

30.413

10.909

0

0

Bonitetni razred E

33.912

32.592

0

0

Bruto vrednost

3.082.131

3.123.462

0

0

Oslabitev

(127.916)

(118.253)

0

0

Neto vrednost

2.954.215

3.005.209

0

0

124.772

85.774

177.370

114.900

3.335.635

3.281.744

227.173

207.837

Neto neoslabljeni krediti
Skupaj neto vrednost kreditov

Banka je v letu 2009 poveËala stanje koriπËenih kreditov za 2,10 odstotne toËke. KoriπËeni krediti so na
dan 31. 12. 2009 znaπali 3.562.808 tisoË evrov.

Krediti glede na velikost komitentov
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Velika podjetja

1.018.983

1.001.976

Mikro, mala in srednje velika podjetja

1.161.854

1.119.772

Samostojni podjetniki

158.089

154.811

Prebivalstvo

854.490

803.889

Ostalo

575.835

570.520

DomaËe banke

77.706

71.192

Dræava

20.528

25.970

5.405

5.259

Tuje banke

150.421

138.704

Tuje osebe

293.246

251.494

Neprofitne organizacije

Brez oznake velikosti
Skupaj bruto krediti

28.529

77.901

3.769.251

3.650.968

Izkazane oslabitve za kredite glede na velikost strank
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Velika podjetja

59.096

32.550

Mikro, mala in srednje velika podjetja

63.765

54.363

Samostojni podjetniki

12.040

11.149

Na dan 31. 12. 2009 je imela banka kredite v viπini 384.978 tisoË evrov oslabljene posamiËno in je zanje
oblikovala 78.527 tisoË evrov oslabitev. 3.082.131 tisoË evrov kreditov je bilo oslabljenih skupinsko,
zanje so bile oblikovane oslabitve v viπini 127.916 tisoË evrov. Krediti v viπini 302.142 tisoË evrov niso
bili oslabljeni, od tega je bilo 116.703 tisoË evrov kreditov prvovrstno zavarovanih.

Prebivalstvo

32.073

32.529

Ostalo

39.469

30.796

3

2

Dræava

633

213

PosamiËno oslabljeni komitenti so imeli 178.463 tisoË evrov neoslabljenih kreditov, skupinsko
oslabljeni pa 123.679 tisoË evrov.

Neprofitne organizacije

430

245

Naslednja tabela prikazuje neto izpostavljenost po bonitetnih skupinah in naËinu oslabitve brez
upoπtevanja uËinkov zavarovanj.

Tuje banke

951

2.054

Tuje osebe

25.822

17.794

Brez oznake velikosti
Skupaj znesek izkazanih oslabitev za kredite

Neto izpostavljenost brez upoπtevanja uËinkov kreditnih zavarovanj

PosamiËna oslabitev

DomaËe banke

11.630

10.488

206.443

161.387

Zapadle neplaËane terjatve
31. 12. 2009

31. 12. 2008

484.915

401.185

Banka je na dan 31. 12. 2009 izkazovala naslednje stanje zapadlih neplaËanih terjatev:

Skupinska oslabitev

31. 12. 2009

Bonitetni razred A

1.801.311

2.145.659

Bonitetni razred B

976.693

856.004

Banke

Bonitetni razred C

283.245

81.167

Dræava

8

4

0

1

13

Bonitetni razred D

16.525

5.453

Pravne osebe

2.828

1.718

2.524

170.578

177.648

119

113

Gospodinjstva

3.243

576

319

25.908

30.046

3.562.808

3.489.581

Skupaj

6.079

2.298

2.843

196.738

207.958

Bonitetni razred E
Skupaj neto izpostavljenost
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Do 30 dni

Od 31 do 60 dni

Od 61 do 90 dni

Nad 90 dni

Skupaj

0

0

0

251

251

Vrednosti slabih kreditov v portfelju

Banka je na dan 31. 12. 2008 izkazovala naslednje stanje zapadlih neplaËanih terjatev:
31. 12. 2008

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Do 30 dni

Od 31 do 60 dni

Od 61 do 90 dni

Nad 90 dni

Skupaj

Bruto znesek slabih kreditov (D, E)*

236.848

84.461

8

0

0

237

245

Izkazane oslabitve za kredite (D, E)

106.898

62.663

Neto znesek slabih kreditov (D, E)

129.950

21.798

Banke

4

0

163

427

594

Pravne osebe

Dræava

8.152

2.131

3.997

41.017

55.297

Bruto znesek kreditov v portfelju

3.769.251

3.650.968

Gospodinjstva

12.046

585

268

12.170

25.069

Neto znesek kreditov v portfelju

3.562.808

3.489.581

Skupaj

20.210

2.716

4.428

53.851

81.205

Bruto znesek slabih kreditov/bruto znesek celotnega portfelja (%)

6,28

2,31

Neto znesek slabih kreditov/neto znesek celotnega portfelja (%)

3,65

0,62

Izterjava neporavnanih kreditov
Sluæba prestrukturiranja in izterjave riziËnih naloæb (v nadaljevanju: sluæba) je odgovorna za
spremljanje in reπevanje neporavnanih terjatev oziroma slabih naloæb banke v skladu z zakonskimi
predpisi, internimi navodili in akti. Slednji opredeljujejo naËin prenosa slabih naloæb v nadaljnjo
izterjavo v sluæbo. »e dolænik zamudi s plaËilom materialno pomembnega zneska veË kot 90 dni, ga
banka opredeli kot neplaËnika in priËne z intenzivno izterjavo dolga ali izvede prestrukturiranje dolga,
Ëe oceni, da bo to zmanjπalo izgubo banke.
Kadar zamude pri poravnavanju obveznosti preseæejo 180 dni ali dolænik razglasi katerega od
insolventnih postopkov, se izterjava prenese v Sluæbo prestrukturiranja in izterjave riziËnih naloæb
ali v Pravno pisarno. Dokler so zamude krajπe od 180 dni, se izterjava vrπi v komercialnih enotah ob
strokovni pomoËi sluæbe.

* VkljuËeni so vsi krediti skupinsko slabljenih komitentov bonitetnih skupin D in E brez prvovrstnih zavarovanj in krediti
posamiËno oslabljenih komitentov brez prvovrstnih zavarovanj, katerih osnovna klasifikacija je D ali E. Pri posamiËnih
oslabitvah je tako v neto znesek slabih kreditov vkljuËen tudi del, za katerega se priËakuje poplaËilo.

Pregled slabih kreditov po dejavnostih
Naslednja tabela prikazuje za opazovani obdobji podatke o slabih kreditih banke (bruto zneske),
razvrπËene po dejavnostih, in o deleæu slabih kreditov v posamezni dejavnosti.
31. 12. 2009
Dejavnost
ObËani, fiziËne osebe
Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribiπtvo

Po prenosu slabih naloæb v sluæbo le-ta oceni vse razpoloæljive informacije, predvsem pokritost
kreditov z zavarovanji, na osnovi Ëesar oceni priËakovano izgubo. Sluæba hkrati analizira razloge za
neizpolnjevanje obveznosti dolænikov do banke, s Ëimer poskuπa vplivati na zmanjπanje podobnih
dejanj v prihodnosti.

Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriËno energijo,
plinom in paro
Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami,
odpadki, saniranje okolja

Sluæba skupaj z dolænikom ugotovi moænosti prestrukturiranja naloæbe pod pogoji, ki bi dolæniku
ponovno omogoËili redno odplaËevanje obveznosti do banke (podaljπanje roka vraËila, morebiten
moratorij na plaËilo glavnice, sprememba obrestne mere). V takπnem primeru sluæba poskuπa
pridobiti dodatna zavarovanja in po izvedbi prestrukturiranja spremlja dolænikovo izpolnjevanje
obveznosti do banke.
»e prestrukturiranje ali kakπna druga za banko sprejemljiva reπitev ni moæna, poda sluæba nalog za
izvedbo ustreznih sodnih postopkov, v okviru katerih se banka in dolænik poskuπata poravnati sodno ali
izvensodno (npr. z mediacijo). Sluæba iπËe moænosti ureditve razmerij z dolænikom tudi v sodelovanju z
druæbami v Skupini Nove KBM ali v konzorcijih bank. V doloËenih primerih je mogoËe sprejeti dodatne
ukrepe za delno ali celotno izterjavo slabih naloæb, kot je prodaja terjatev tretjim osebam.

Skupaj
krediti

Slabi Deleæ slabih
krediti
kreditov

31. 12. 2008
Skupaj
krediti

Slabi Deleæ slabih
krediti
kreditov

869.530

27.625

3,18 %

821.421

27.631

3,36 %

18.407

92

0,50 %

18.616

608

3,27 %

839

0

0,00 %

1.391

0

0,00 %

669.299

65.035

9,72 %

617.878

20.240

3,28 %

50.934

0

0,00 %

22.784

0

0,00 %

9.368

126

1,35 %

8.582

112

1,31 %

Gradbeniπtvo

316.730

15.918

5,03 %

281.588

2.927

1,04 %

Trgovina, vzdræevanje in
popravila motornih vozil

339.342

25.526

7,52 %

373.920

10.330

2,76 %

Promet in skladiπËenje

81.190

1.789

2,20 %

83.486

1.184

1,42 %

Gostinstvo

98.195

6.438

6,56 %

83.673

1.045

1,25 %

Informacijske in
komunikacijske dejavnosti

54.367

3.884

7,14 %

55.877

3.798

6,80 %

483.483

44.316

9,17 %

552.025

2.043

0,37 %

96.837

1.150

1,19 %

98.177

1.633

1,66 %

115.330

1.729

1,50 %

114.263

3.529

3,09 %

FinanËno posredniπtvo
Poslovanje z nepremiËninami
Strokovne, znanstvene in
tehniËne dejavnosti

Pri svojem delu sluæba upoπteva interna navodila banke in veljavno zakonodajo ter pri tem sodeluje s
strokovnjaki s pravnega in po potrebi z drugih podroËij.

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

14.807

5.273

35,61 %

13.043

3.161

24,24 %

Dejavnost javne uprave in obrambe,
dejavnost obvezne socialne varnosti

17.149

589

3,43 %

21.784

0

0,00 %

Slabe naloæbe se odpiπejo, ko sluæba za njihovo izterjavo izvede vse potrebne ukrepe oziroma ko so
izËrpane vse pravne in dejanske moænosti za poplaËilo v skladu z zakoni in internimi predpisi.

Izobraæevanje

4.677

28

0,61 %

4.571

57

1,25 %

Zdravstveno in socialno varstvo

16.318

5

0,03 %

18.893

13

0,07 %

Kulturne, razvedrilne in
rekreacijske dejavnosti

65.324

1.015

1,55 %

65.548

539

0,82 %

Druge dejavnosti
Tuje pravne osebe
Skupaj bruto krediti
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3.457

174

5,03 %

3.250

149

4,58 %

443.668

36.136

8,14 %

390.198

5.462

1,40 %

3.769.251

236.848

6,28 %

3.650.968

84.461

2,31 %

Vrednost zavarovanj za dane kredite

Izpostavljenost po sektorju in geografski lokaciji
31. 12. 2009

1.

2.

Zavarovanja posamiËno oslabljenih kreditov

450.890

- nepremiËnine in premiËnine

326.926

31. 12. 2009

31. 12. 2008

31. 12. 2009

31. 12. 2008

KNJIGOVODSKA VREDNOST (neto vrednost)

3.335.635

3.281.744

227.173

207.837

52.016

Po sektorjih

3.335.635

3.281.744

227.173

207.837

- drugo

71.948

- nefinanËne druæbe

1.803.366

1.786.455

0

0

0

0

77.703

71.188

255.419

272.996

0

0

- izvajalci pomoænih finanËnih dejavnosti

16.553

42.801

0

0

- centralna dræava

12.314

16.212

0

0

7.579

9.544

0

0

Zavarovanja skupinsko oslabljenih kreditov

4.295.142

- druge denarne finanËne institucije

2.607.908

- drugi finanËni posredniki, razen
zavarovalnih druæb in pokojninskih skladov

- dolæniπki vrednostni papirji

1.501

- lastniπki vrednostni papirji

351.504

- drugo

1.334.229

Zavarovanja neoslabljenih kreditov

148.150

- nepremiËnine in premiËnine

12.775

- dolæniπki vrednostni papirji

8.044

- lastniπki vrednostni papirji

12

- drugo
4.

Krediti bankam

- lastniπki vrednostni papirji

- nepremiËnine in premiËnine

3.

Krediti strankam, ki niso banke

127.319

Skupaj

4.894.182

- lokalna dræava
- skladi socialne varnosti
- gospodinjstva
- nepridobitne institucije, ki opravljajo
storitve za gospodinjstva
- tujina

0

0

0

0

4.975

5.014

0

0

267.424

233.701

149.470

136.649

3.335.635

3.281.744

227.173

207.837

- Slovenija

3.068.211

3.048.043

77.703

71.188

1.454

3.007

121.485

80.871

- ostala Evropska unija
- dræave nekdanje Jugoslavije
- ostalo

Krediti v viπini 9.545 tisoË evrov so bili zavarovani z dolæniπkimi vrednostnimi papirji, pri Ëemer je bilo
1.501 tisoË evrov kreditov oslabljenih skupinsko, 8.044 tisoË evrov kreditov pa je bilo neoslabljenih. Z
lastniπkimi vrednostnimi papirji je bilo zavarovanih 403.532 tisoË evrov kreditov, od tega je bilo 87,11
odstotka skupinsko oslabljenih in 12,89 odstotka posamiËno oslabljenih kreditov.

0
915.021

Po lokaciji
- Evropska monetarna unija

Na dan 31. 12. 2009 je imela banka 2.947.609 tisoË evrov kreditov zavarovanih z nepremiËninami
in premiËninami. 88,48 odstotka teh kreditov je bilo oslabljenih skupinsko, 11,09 odstotka je bilo
oslabljenih posamiËno, 0,43 odstotka pa je bilo neoslabljenih.

3
968.002

141

848

19.903

21.604

264.059

227.591

1.983

4.495

1.770

2.255

6.099

29.679

Na dan 31. 12. 2009 banka izkazuje neto izpostavljenost iz naslova kreditov bankam v viπini 227.173
tisoË evrov, iz naslova kreditov strankam, ki niso banke, pa 3.335.635 tisoË evrov. Med slednjimi
pripada najveËji deleæ nefinanËnim druæbam (54,06 odstotka) in gospodinjstvom (29,02 odstotka).
Krediti strankam, ki niso banke in imajo sedeæ v Republiki Sloveniji, predstavljajo 91,98 odstotka
celotnih kreditov strankam, ki niso banke. Med krediti nebanËnemu sektorju, plasiranim tujcem, se
najveËji deleæ nanaπa na komitente iz dræav bivπe Jugoslavije. Krediti komitentom s tega podroËja
predstavljajo 7,92 odstotka celotnih kreditov strankam, ki niso banke.
Pri kreditih bankam izkazuje banka najveËjo izpostavljenost (53,48 odstotka) do bank iz obmoËja
Evropske monetarne unije. Krediti domaËim bankam predstavljajo 34,20 odstotka celotnih kreditov,
plasiranih bankam.

4.2
Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje izvira iz Ëasovnega neskladja zapadlosti virov sredstev in naloæb.
Banka je v letu 2009 upravljala z likvidnostnim tveganjem v skladu z dokumentom Politika upravljanja
likvidnostnega tveganja v Skupini Nove KBM, v katerem so opredeljeni naËini in odgovornosti
upravljanja s sredstvi in obveznostmi do virov sredstev za zagotovitev zadostnih denarnih pritokov
v doloËenem Ëasovnem obdobju. Politika navaja postopke za ugotavljanje, merjenje, obvladovanje
in spremljanje likvidnostnega tveganja. VkljuËuje naËrtovanje likvidnosti z namenom pravoËasnega
poravnavanja zapadlih obveznosti, ukrepe v primeru zaostrenih razmer likvidnosti in postopke za
preverjanje predpostavk, na katerih temelji politika upravljanja likvidnostnega tveganja.
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Dokument NaËrt neprekinjenega poslovanja za upravljanje likvidnostnega tveganja v Novi KBM
d.d. vkljuËuje ustrezne ukrepe za zgodnje ugotavljanje kriznih razmer in za ponovno vzpostavitev
normalnega likvidnostnega poloæaja banke. Banka izvaja likvidnostne stres teste v skladu z
Metodologijo izvajanja stres testov in scenarijev likvidnostnega tveganja, in sicer Ëetrtletno oziroma po
potrebi tudi pogosteje. Stres teste banka uporablja z namenom ugotoviti vpliv negativnih potencialno
nevarnih dogodkov na likvidnostno pozicijo banke in pripraviti ukrepe za zmanjπanje vpliva potencialno
nevarnih dogodkov oziroma negativnih posledic.
»ista likvidna sredstva
Banka uporablja interno metodologijo doloËanja Ëistih likvidnih sredstev, ki kaæejo razliko med delom
sredstev, ki jih je mogoËe pretvoriti v likvidna sredstva v kratkem Ëasovnem obdobju, in nestabilnim
delom obveznosti. Nestabilni del obveznosti je tisti del obveznosti banke, ki lahko doseæe dospelost
v istem kratkem Ëasovnem obdobju. Interna meja doloËa najmanj pozitivno vrednost Ëistih likvidnih
sredstev za ohranjanje poslovne in regulatorne likvidnosti banke.

Likvidnostno tveganje na dan 31. 12. 2009
SKUPAJ

Do 1
meseca

Od 1−3
mesecev

Od 3−12
Od 1−5 let
mesecev

115.187

115.187

0

0

0

0

FinanËna sredstva, namenjena trgovanju

16.754

16.754

0

0

0

0

FinanËna sredstva, pripoznana po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

24.736

0

4.580

5.224

14.932

0

833.407

833.407

0

0

0

0

Nad 5 let

FinanËna sredstva
Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo
Krediti

3.562.808

605.054

439.434

968.274

1.047.622

502.424

FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti

43.043

0

29

667

29.559

12.788

Druga sredstva

21.912

9.629

31

9.457

2.780

15

4.617.847 1.580.031

444.074

983.622 1.094.893

515.227

Skupaj finanËna sredstva
FinanËne obveznosti do virov sredstev

Likvidnostni razmik

FinanËne obveznosti do centralne banke

V letu 2009 je banka veËjo pozornost usmerila v spremljanje in obvladovanje strukturnega
likvidnostnega tveganja, ki ga meri s stopnjo usklajenosti roËnosti strukture sredstev in obveznosti
oziroma likvidnostnim razmikom. Likvidnostnemu razmiku se banka ne more izogniti, lahko pa ga
uËinkovito upravlja. Pozitivni razmik pomeni preseæek sredstev, ki ga banka lahko donosno plasira.
Negativni razmik pa pomeni primanjkljaj virov, ki ga je potrebno zagotoviti. Banka redno spremlja
likvidnostne razmike in razprπenost obveznosti do virov sredstev po posameznih Ëasovnih æepkih.

FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju
FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti

150.306

0

0

150.306

0

0

1.163

1.163

0

0

0

0

4.220.772

1.359.692

598.571

968.523

1.155.438

138.548

25.182

20.878

773

1.656

1.683

192

599.344 1.120.485 1.157.121

138.740

4.397.423 1.381.733

Neusklajenost med finanËnimi sredstvi
in finanËnimi obveznostmi

220.424

198.298

(155.270)

(136.863)

(62.228)

376.487

Garancije

328.576

37.671

24.029

101.388

112.096

53.392

Likvidnostni koliËniki in obvezna rezerva
V letu 2009 je banka izpolnjevala predpise Banke Slovenije o minimalni likvidnosti. Na dan 31. 12. 2009
so likvidnostni koliËniki banke znaπali 1,263 za prvo in 1,045 za drugo kategorijo. Na dan 31. 12. 2008
so likvidnostni koliËniki banke znaπali 1,309 za prvo in 1,129 za drugo kategorijo. Predpisan je
minimalni likvidnostni koliËnik za prvo kategorijo v viπini 1,0. Banka je v obdobju od 1. 1. do
31. 12. 2009 izpolnjevala predpise Banke Slovenije o obveznih rezervah.

Tabela prikazuje porazdelitev zapadlosti pomembnih postavk izkaza finanËnega poloæaja, ki zapadejo
prej kot v obdobju nad 5 let.
Neizvedene bilanËne obveznosti na dan 31. 12. 2009
Do 1
meseca

Od 1−3
mesecev

150.306

0

0

150.306

0

0

1.163

1.163

0

0

0

0

4.390.809

1.364.188

606.532

1.015.790

1.256.439

147.860

25.182

20.878

773

1.656

1.683

192

607.305 1.167.752 1.258.122

148.052

SKUPAJ

Stabilnost vlog

FinanËne obveznosti do virov sredstev

Banka izraËunava stabilnost vseh tekoËih/vpoglednih vlog glede na spremembe v preteklem letu.
Model stabilnosti vpoglednih vlog uporablja metodo tveganja vrednosti (VaR). V obdobju od 1. 1. do
31. 12. 2009 je model izkazoval viπjo raven stabilnosti tekoËih/vpoglednih vlog, kot je upoπtevano pri
izraËunu likvidnostnih koliËnikov v skladu s predpisi. PovpreËna stabilnost vpoglednih vlog je v letu
2009 znaπala 82,7 odstotka, v letu 2008 pa 82,2 odstotka.

FinanËne obveznosti do centralne banke
FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju
FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti
Garancije

4.567.460 1.386.229
328.576

37.671

24.029

Od 3−12
Od 1−5 let
mesecev

101.388

112.096

Nad 5 let

53.392

Tabela prikazuje nediskontirane pogodbene bilanËne obveznosti. Banka izkazuje veËje obveznosti
v obdobju do enega meseca, ki se nanaπa na vpogledne vloge. Banka dnevno nadzoruje stabilnost
vpoglednih vlog in ima na razpolago sekundarni vir likvidnosti v primeru nepriËakovanega padca
vpoglednih vlog.
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Izvedeni finanËni instrumenti na dan 31. 12. 2009

Neizvedene bilanËne obveznosti na dan 31. 12. 2008

Skupaj

Do 1
meseca

Od 1 do 3
mesecev

Od 3
mesecev
do 1 leta

Od 1 do
5 let

Nad 5 let

SKUPAJ

Do 1
meseca

Od 1−3
mesecev

140.381

10.066

80.212

Od 3−12
Od 1−5 let
mesecev

Nad 5 let

FinanËne obveznosti do virov sredstev

VALUTNI DERIVATIVI

FinanËne obveznosti do centralne banke

Terminski (forward) posli
      odliv

79.043

14.451

8.738

55.854

0

0

      priliv

78.029

14.267

8.590

55.172

0

0

OBRESTNI DERIVATIVI

FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju
FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti

0

0

5.688

3.302

2.386

0

0

0

4.255.572

1.254.559

921.110

752.336

1.209.888

117.679

27.158

21.128

1.244

2.247

2.203

336

804.686 1.212.091

118.015

Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti

50.103

4.428.799 1.289.055 1.004.952

Obrestne in medvalutne zamenjave
    odliv

310

0

0

310

0

0

    priliv

353

0

0

353

0

0

SKUPAJ ODLIV

79.353

14.451

8.738

56.164

0

0

SKUPAJ PRILIV

78.382

14.267

8.590

55.525

0

0

Tabela prikazuje nediskontirane denarne tokove izvedenih finanËnih instrumentov. Zneski so v
evrih, preraËunani po teËaju Evropske centralne banke na dan 31. 12. 2009. Prikaz upoπteva naËin
poravnave, ki se v veËji meri vrπi v bruto zneskih pogodb.

Do 1
meseca

Od 1−3
mesecev

Od 3−12
Od 1−5 let
mesecev

Izvedeni finanËni instrumenti na dan 31. 12. 2008
Skupaj

Do 1
meseca

Od 1 do 3
mesecev

     odliv

77.497

10.845

12.222

    priliv

74.897

10.163

11.521

Od 3
mesecev
do 1 leta

Od 1 do
5 let

Nad 5 let

54.430

0

0

53.213

0

0

VALUTNI DERIVATIVI
Terminski (forward) posli

Likvidnostno tveganje na dan 31. 12. 2008
SKUPAJ

Tabela prikazuje nediskontirane pogodbene bilanËne obveznosti.

OBRESTNI DERIVATIVI
Nad 5 let

Obrestne in medvalutne zamenjave

FinanËna sredstva

    odliv

0

0

0

0

0

0

Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki

    priliv

0

0

0

0

0

0

SKUPAJ ODLIV

77.497

10.845

12.222

54.430

0

0

SKUPAJ PRILIV

74.897

10.163

11.521

53.213

0

0

119.937

119.937

0

0

0

0

52.004

52.004

0

0

0

0

727.360

727.360

0

0

0

0

3.489.581

576.074

556.101

977.211

909.216

470.979

FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti

9.017

0

1.274

103

2.087

5.553

Druga sredstva

8.879

5.334

60

6

3.470

9

4.406.778 1.480.709

557.435

977.320

914.773

476.541

FinanËna sredstva, namenjena trgovanju
FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo
Krediti

Skupaj finanËna sredstva
FinanËne obveznosti do virov sredstev
FinanËne obveznosti do centralne banke
FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju
FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti
Neusklajenost med finanËnimi sredstvi
in finanËnimi obveznostmi

140.381

10.066

80.212

50.103

0

0

5.688

3.302

2.386

0

0

0

4.035.951

1.253.913

918.352

690.949

1.069.235

103.502

27.158

21.128

1.244

2.247

2.203

336

743.299 1.071.438

103.838

234.021

372.703

4.209.178 1.288.409 1.002.194
197.600

192.300

(444.759)

(156.665)
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4.3
Træno tveganje
Banka loËeno spremlja træno tveganje trgovalnih postavk in træno tveganje banËnih postavk. NaËin
spremljanja in poroËanja ter omejevanje izpostavljenosti obravnava politika upravljanja izbranega
tveganja.
4.3.1
Pozicijsko tveganje
Pozicijsko tveganje je tveganje izgube zaradi spremembe cene finanËnega instrumenta, ki ga banka
vodi v svojem portfelju za namene trgovanja na svojem lastniπkem raËunu.

Tabela prikazuje porazdelitev zapadlosti pomembnih postavk izkaza finanËnega poloæaja, ki zapadejo
prej kot v obdobju nad 5 let. Banka za leto 2008 ne razkriva garancij po zapadlosti, ker ne more
zagotoviti ustreznih primerljivih podatkov z letom 2009.
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Tabela prikazuje nediskontirane denarne tokove izvedenih finanËnih instrumentov. Zneski so v evrih,
preraËunani po teËaju Evropske centralne banke na dan 31. 12. 2008.

Metodologija obvladovanja pozicijskega tveganja trgovalnih postavk temelji na metodi tvegane
vrednosti (VaR) in je skladna z zahtevami Basla: 99 odstotkov enostranski interval zaupanja,
10-dnevno obdobje dræanja pozicije in izraËun volatilnosti na 250-dnevnih podatkih. Osnova doloËitve
trgovalnih meja je kapitalska zahteva, navedena v finanËnem naËrtu. Banka dnevno meri træno
vrednost vseh trgovalnih postavk. Obseg poslov glede na specifiËno vrsto finanËnega instrumenta se
podrobno opredeli z metodologijo.
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Portfelj lastniπkih vrednostnih papirjev je omejen z najviπjo træno vrednostjo in metodologijo VaR.
Portfelj dolæniπkih vrednostnih papirjev je omejen z najviπjo træno vrednostjo in s sistemom uteæi
tveganja za posamezen dolæniπki vrednostni papir glede na zapadlost, vrsto obrestne mere in
izdajatelja. Omejitve za specifiËne vrste poslov je mogoËe spremeniti na podlagi odloËitve odbora
ALCO. Spremembe strukture ne smejo vplivati na letni plan kapitalske ustreznosti.

Banka meseËno izraËunava rezultate vpliva standardnega stres testa za obrestno tveganje v obliki
vpliva vzporednega premika krivulje obrestnih mer na kapital in obrestne prihodke v obdobju enega
leta.
Vpliv standardiziranega stres testa na kapital banke na dan 31. 12. 2009

Banka ima tri trgovalne portfelje: obvezniπkega, delniπkega in valutnega. Najviπja 10-dnevna tvegana
vrednost trgovalnih portfeljev v letu 2009 nam pove, da bi lahko z 99-odstotno gotovostjo trdili, da v
primeru nespremenjene pozicije v vrednostnih papirjih izguba v naslednjih 10 delovnih dneh ne bo
presegla 1.911 tisoË evrov.

Do 1
mesec

1 do 3
mesece

3 mesece
do 1 leto

1 do 5 let

Nad 5 let

Skupaj

EUR

(34)

(1.422)

(1.315)

(8.913)

(15.281)

(26.965)

USD

0

(2)

0

0

0

(2)

(34)

(1.424)

(1.315)

(8.913)

(15.281)

(26.967)

Valuta

Skupaj (absolutna vrednost)

10-dnevna tvegana vrednost v letu 2009
Najviπja
1.911 tisoË evrov

Najniæja

PovpreËna

507 tisoË evrov

1.021 tisoË evrov

Vpliv standardiziranega stres testa na kapital banke na dan 31. 12. 2008
Valuta
EUR

10-dnevna tvegana vrednost v letu 2008
Najviπja
2.646 tisoË evrov

USD
Najniæja

PovpreËna

1.399 tisoË evrov

2.318 tisoË evrov

Skupaj (absolutna vrednost)

Do 1
mesec

1 do 3
mesece

3 mesece
do 1 leto

1 do 5 let

Nad 5 let

Skupaj

(21)

(1.677)

(837)

(2.338)

(17.689)

(22.562)

0

(18)

0

0

0

(18)

(21)

(1.695)

(837)

(2.338)

(17.689)

(22.580)

Tabeli izkazujeta zmanjπanje poπtene vrednosti portfelja dolæniπkih vrednostnih papirjev v posesti
za prodajo v primeru vzporednega dviga krivulje obrestnih mer za 200 baziËnih toËk. Sprememba
poπtene vrednosti se izkaæe v kapitalu.

Podrobnejπa razdelitev finanËnih sredstev, namenjenih trgovanju, in njihovo gibanje v letu 2009 sta
razvidna iz tabel FinanËna sredstva, namenjena trgovanju, v pojasnilu πtevilka 21.
Pozicijsko tveganje trgovanja z valutami banka obvladuje s sistemom omejitev. Omejitve za devizno
trgovanje za raËun banke so doloËene kot maksimalna dovoljena odprta pozicija oddelka trgovanja.
Oddelek za podporo trgovanja dnevno spremlja rezultate trgovanja in odgovorne obveπËa o
ugotovitvah.

Vpliv standardiziranega stres testa na obrestne prihodke banke na dan 31. 12. 2009

Banka svojim komitentom nudi storitve nakupa in prodaje izvedenih finanËnih instrumentov zgolj kot
posrednik in ne prevzema lastnih pozicij.

+ 200 baziËnih toËk

- 200 baziËnih toËk

EUR

13.023

(6.088)

USD

(321)

39

CHF

(282)

(3)

425

(252)

12.845

(6.304)

ostalo
Skupaj

4.3.2
Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi spremembe obrestnih mer oziroma spremembe
strukture obrestnih mer ob neusklajenosti aktivnih in pasivnih obrestovanih postavk glede na roËnost
ponovne doloËitve obrestne mere in naËin obrestovanja.
Upravljanje obrestnega tveganja za postavke trgovalne knjige je vkljuËeno v metodologijo za
spremljanje limitov trgovanja. Upravljanje obrestnega tveganja pri postavkah, ki niso namenjene
trgovanju, banka izvaja s pomoËjo metodologije usklajevanja aktivnih in pasivnih obrestnih mer. Banka
spremlja obrestonosne postavke izkaza finanËnega poloæaja in zunajbilanËne postavke glede na datum
naslednje spremembe obrestne mere, in sicer loËeno za kljuËne valute in referenËne obrestne mere,
s katerimi posluje. Banka loËeno analizira obrestno tveganje v referenËnih obrestnih merah v evrih,
ameriπkih dolarjih, πvicarskih frankih in obrestni meri TOM, kar je skupaj zavzemalo 99,9 odstotka
celotne izpostavljenosti spremembam obrestnih mer.

Vpliv standardiziranega stres testa na obrestne prihodke banke na dan 31. 12. 2008
+ 200 baziËnih toËk

- 200 baziËnih toËk

EUR

(81)

81

USD

(463)

463

CHF

(113)

113

ostalo

790

(790)

Skupaj

133

(133)

Tabeli izkazujeta vpliv spremembe krivulje obrestnih mer na spremembo obrestnih prihodkov v
obdobju enega leta.
Banka svojo izpostavljenost spremembam obrestnih mer izraËunava kot spremembo neto sedanje
vrednosti razlike med sredstvi in obveznostmi, ki so v danem obdobju izpostavljene spremembi
obrestnih mer. Banka dodatno k analizi standardiziranega stres testa spremlja vpliv priËakovane
spremembe obrestnih mer kot razliko med trenutnimi in terminskimi obrestnimi merami Ëez tri
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Obrestno tveganje na dan 31. 12. 2009

mesece, loËeno za vsako obravnavano valuto in roËnost. Analiza obrestnega tveganja je vkljuËena v
meseËna poroËila o likvidnostnem in trænem tveganju in jo meseËno obravnava odbor ALCO.
Analiza obravnava neto pozicijo v posameznem obdobju ponovne doloËitve obrestne mere kot dolæniπki
vrednostni papir s fiksnim kuponom. Daljπa roËnost ponovne doloËitve obrestne mere pomeni veËji
vpliv na neto sedanjo vrednost naloæbe oziroma vira. Rezultat analize obrestnega tveganja na ravni
banke je na dan 31. 12. 2009 izkazoval najverjetnejπo negativno spremembo neto sedanje vrednosti
vseh obrestno obËutljivih postavk v skupni viπini 1.061 tisoË evrov. Prednost analize v primerjavi
s standardiziranim stres testom spremembe obrestnih mer je v predvidevanju najverjetnejπe
spremembe obrestnih mer v opazovanem obdobju.
Vpliv spremembe obrestnih mer na izkaz poslovnega izida banka meri za obdobje enega leta.
Sprememba obrestnih prihodkov se meri tako, da se do posamezne roËnosti spremembe obrestne
mere upoπteva trenutna obrestna mera, po tem datumu pa se do obdobja enega leta upoπteva
spremenjena obrestna mera. Za izraËun obresti se uporabi povpreËna roËnost spremembe obrestne
mere v posameznem æepku. Po stanju na dan 31. 12. 2009 bi predvidena sprememba obrestnih mer
Ëez tri mesece pomenila 2.501 tisoË evrov viπje obrestne prihodke na letni ravni.

SKUPAJ

Neobrestovano

Obrestovano

Do 1
mesec

Od 1−3
mesece

115.187

39.915

75.272

75.272

0

0

0

0

FinanËna sredstva,
namenjena trgovanju

16.754

7.007

9.747

0

9.747

0

0

0

FinanËna sredstva,
pripoznana po poπteni
vrednosti skozi izkaz
poslovnega izida

24.736

21.479

3.257

0

0

86

3.171

0

833.407

52.170

781.237

31.082

300.956

115.790

179.941

153.468

Nad 5 let

FinanËna sredstva
Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki

FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo
Krediti

3.562.808

12.026

3.550.782

836.101

530.724

2.023.568

145.167

15.222

FinanËna sredstva v
posesti do zapadlosti

43.043

0

43.043

0

29

667

29.559

12.788

Druga sredstva

21.912

21.912

0

0

0

0

0

0

154.509 4.463.338

942.455

841.456 2.140.111

357.838

181.478

Skupaj finanËna sredstva

Rezultat standardiziranega stres testa vzporednega premika krivulje obrestnih mer za 200
baziËnih toËk na celotno neto sedanjo vrednost obrestno obËutljivih postavk banke bi po stanju
na dan 31. 12. 2009 pomenil znesek, ki predstavlja 3,9 odstotka kapitala banke. V skladu z
zahtevami zakonodaje lahko regulator zahteva sprejem ukrepov za zmanjπanje tveganj, Ëe rezultat
standardiziranega stres testa presega 20 odstotkov kapitala banke.

Od 3−12
Od 1−5 let
mesecev

4.617.847

FinanËne obveznosti do virov sredstev
FinanËne obveznosti
do centralne banke

Podrobnejπa razdelitev izkaza finanËnega poloæaja po roËnosti obrestnih mer na dan 31. 12. 2009 je
prikazana v tabeli o obrestnem tveganju, ki prikazuje razdelitev postavk glede na obdobje ponovne
doloËitve obrestnih mer. Izpostavljenost sprememb obrestnih mer banka obvladuje z usklajevanjem
naËina obrestovanja sredstev in obveznosti ter z upoπtevanjem lastnosti posameznih postavk.

150.306

0

150.306

0

150.306

0

0

0

FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju

1.163

1.163

0

0

0

0

0

0

FinanËne obveznosti,
merjene po odplaËni
vrednosti

4.220.772

0

4.220.772

1.521.053

875.997

1.204.272

617.984

1.466

25.182

25.182

0

0

0

0

0

0

26.345 4.371.078 1.521.053 1.026.303 1.204.272

617.984

1.466

(260.146)

180.012

Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti
Neusklajenost med
finanËnimi sredstvi in
finanËnimi obveznostmi

4.397.423
220.424

128.164

92.260

(578.598)

(184.847)

935.839

Tabela prikazuje porazdelitev obrestno obËutljivih postavk po Ëasovnih æepkih glede na obdobje
ponovne doloËitve obrestne mere.
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Obrestno tveganje na dan 31. 12. 2008
SKUPAJ

Dejanske obrestne mere

Neobrestovano

Obrestovano

Do 1
mesec

Od 1−3
mesece

38.229

81.708

81.708

0

Od 3−12
Od 1−5 let
mesecev

119.937

FinanËna sredstva,
namenjena trgovanju
FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo
Krediti

0

0

52.004

7.783

44.221

19.693

13.757

10.771

0

0

727.360

31.411

695.949

34.864

350.673

89.491

56.743

164.178

3.489.581

9.492

3.480.089

1.611.763

198.625

1.509.092

144.369

16.240

9.017

0

9.017

0

1.274

1.846

2.087

3.810

8.879

0

0

0

0

0

0

564.329 1.611.200

203.199

184.228

FinanËna sredstva v
posesti do zapadlosti
Druga sredstva
Skupaj finanËna sredstva

0

8.879
4.406.778

95.794 4.310.984 1.748.028

FinanËne obveznosti do virov sredstev
FinanËne obveznosti
do centralne banke

140.381

0

140.381

10.066

80.212

50.103

0

0

FinanËne obveznosti,
namenjene trgovanju

5.688

5.688

0

0

0

0

0

0

FinanËne obveznosti,
merjene po odplaËni
vrednosti

4.035.951

0

4.035.951

1.828.941

728.626

1.269.182

207.569

1.633

27.158

27.158

0

0

0

0

0

0

808.838 1.319.285

207.569

1.633

(4.370)

182.595

Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti

4.209.178

Neusklajenost med
finanËnimi sredstvi in
finanËnimi obveznostmi

197.600

32.846 4.176.332 1.839.007
62.948

134.652

(90.979)

(244.509)

291.915

31. 12. 2008

Stranke, ki niso banke

4,86

6,43

- nefinanËne druæbe

4,89

6,07

- dræava

3,90

5,05

- druge finanËne organizacije

4,89

5,92

- neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

4,75

5,63

- gospodinjstva

4,80

7,44

Banke

1,20

3,86

Vrednostni papirji

2,88

4,68

Skupaj aktiva

4,32

6,01

Stranke, ki niso banke

2,15

3,17

- nefinanËne druæbe

1,40

3,14

- dræava

3,66

4,81

- druge finanËne organizacije

4,23

5,17

- neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

1,27

2,07

- gospodinjstva

1,81

2,91

Banke

1,41

4,11

Vrednostni papirji

3,96

4,39

Podrejene obveznosti

6,08

6,53

Skupaj pasiva

2,14

3,62

AKTIVA

FinanËna sredstva
Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki

31. 12. 2009

Nad 5 let

PASIVA

4.3.3
Valutno tveganje

Tabela prikazuje porazdelitev obrestno obËutljivih postavk po Ëasovnih æepkih glede na obdobje
ponovne doloËitve obrestne mere.

Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo zaradi neusklajene devizne podbilance in
nestanovitnosti deviznih teËajev. Banka z vzdræevanjem nevtralne pozicije v posamezni valuti
nadzoruje izpostavljenost valutnemu tveganju.
Skladno s sklepom odbora ALCO banka dnevno zasleduje skupno zaprto valutno pozicijo. Skupna
odprta devizna pozicija banke je omejena s vplivom na kapitalsko ustreznost banke. Za spremljanje
izpostavljenosti v posamezni valuti banka uporablja metodologijo tvegane vrednosti (VaR), ki upoπteva
zahteve Basla. Najviπja dovoljena raven VaR je opredeljena za vsako posamezno valuto in tudi za
celoten portfelj tujih valut. VaR je odvisen od viπine izpostavljenosti in volatilnosti posameznega para
valut.
Banka dnevno spremlja uspeπnost vzdræevanja zaprte devizne pozicije za vsako valuto posebej in
na podlagi odstopanj od nevtralne pozicije izraËunava dnevni izid prevzetega valutnega tveganja. V
primeru poviπanja volatilnosti banka v skladu z metodologijo zniæa dovoljeni znesek odprte pozicije v
posamezni valuti. Preverjanje spremembe volatilnosti banka opravlja enkrat meseËno.
10-dnevno tvegano vrednost odprte devizne pozicije banka raËuna na podlagi enoletnih podatkov
in 99-odstotnega intervala zaupanja. Podatek nam pove, da bi lahko pri najviπji izpostavljenosti
valutnemu tveganju od 1. 1. do 31. 12. 2009 z 99-odstotno gotovostjo trdili, da ob nespremenjeni
poziciji v valutah izguba v naslednjih 10 delovnih dneh ne bo presegla 269 tisoË evrov.
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Valutno tveganje na dan 31. 12. 2008

10-dnevna tvegana vrednost v letu 2009
Najviπja
269 tisoË evrov

Najniæja

PovpreËna

15 tisoË evrov

51 tisoË evrov

FinanËna sredstva, namenjena trgovanju

Najviπja

Najniæja

116 tisoË evrov

6 tisoË evrov

PovpreËna
26 tisoË evrov

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo
Krediti

EUR

USD

CHF

HRK

Ostale
valute

Skupaj

Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki

0

FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju

24.736

Skupaj finanËne obveznosti

43.043

Druga sredstva

20.653

1.252

0

0

7

21.912

4.415.297

41.902

151.017

666

Skupaj finanËna sredstva

FinanËne obveznosti do centralne banke
FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti
Neusklajenost med finanËnimi sredstvi
in finanËnimi obveznostmi
Izvedeni finanËni instrumenti
Neusklajenost med finanËnimi sredstvi
in finanËnimi obveznostmi, vkljuËno z
izvedenimi finanËnimi instrumenti

150.306

0

0

0

0

150.306

1.163

0

0

0

0

1.163

4.101.451

40.341

72.731

310

5.939

4.220.772

22.494

1.549

128

0

1.011

25.182

4.275.414

41.890

72.859

310

6.950 4.397.423

139.883

12

78.158

356

2.015

220.424

77.491

0

(78.505)

0

(1.762)

(2.776)

217.374

12

(347)

356

253

217.648

Tabela izkazuje samo postavke izkaza finanËnega poloæaja, kjer ima banka stanje tudi v valutah, ki
niso evri. Za prikaz izpostavljenosti valutnemu tveganju je kljuËna zadnja vrstica, ki izkazuje odprto
valutno pozicijo v posamezni valuti po upoπtevanju izvedenih finanËnih instrumentov.
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5.540 4.406.778

FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti

Neusklajenost med finanËnimi sredstvi
in finanËnimi obveznostmi
Izvedeni finanËni instrumenti
Neusklajenost med finanËnimi sredstvi
in finanËnimi obveznostmi, vkljuËno z
izvedenimi finanËnimi instrumenti

0

140.381

5.688

0

0

0

0

5.688

3.878.451

48.518

103.368

236

5.378

4.035.951

25.694

1.287

99

0

78

27.158

4.050.214

49.805

103.467

236

124.708

25

72.493

290

84

197.600

70.447

0

(73.047)

0

0

(2.600)

195.155

25

(554)

290

84

195.000

5.456 4.209.178

8.965 4.617.847

FinanËne obveznosti do virov sredstev
FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju

727.360
3.489.581

0

1.644

3.562.808

0
5.141

0

0

0

0
20

140.381

0

6.401

0
175.524

FinanËne obveznosti do virov sredstev

0

0

3.546
45.711

526

23.092

48

723.814
3.263.185

175.960

Druge obveznosti

0

52.004

49.830

16.754

150.171

0

4.174.922

0

0

0

8.879

0

39.495

0

9.017

0

43.043

0

0

0

3.366.693

52.004

21

16.754

FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti

119.937

0

FinanËna sredstva, pripoznana po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Krediti

378

0

FinanËna sredstva, namenjena trgovanju

833.407

506

0

115.187

0

436

0

913

0

538

0

618

0

118.079

35

846

698

Skupaj

8.823

457

832.709

Ostale
valute

9.017

112.353

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo

HRK

Druga sredstva

FinanËne obveznosti do centralne banke

FinanËna sredstva

CHF

FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti
Skupaj finanËna sredstva

Valutno tveganje na dan 31. 12. 2009

USD

FinanËna sredstva
Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki

10-dnevna tvegana vrednost v letu 2008

EUR

164

Tabela izkazuje samo postavke izkaza finanËnega poloæaja, kjer ima banka stanje tudi v valutah, ki
niso evri. Za prikaz izpostavljenosti valutnemu tveganju je kljuËna zadnja vrstica, ki izkazuje odprto
valutno pozicijo v posamezni valuti po upoπtevanju izvedenih finanËnih instrumentov.

4.4
FinanËna sredstva in finanËne obveznosti po teritoriju na dan 31. 12. 2009

4.5
Operativno tveganje

Skupaj

Slovenija

Tujina
skupaj

Evropska
unija

Dræave
nekdanje
Jugoslavije

Drugo

115.187

115.187

0

0

0

0

FinanËna sredstva, namenjena trgovanju

16.754

7.007

9.747

9.747

0

0

FinanËna sredstva, pripoznana po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

24.736

19.835

4.901

3.257

1.644

0

FinanËna sredstva
Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki

833.407

483.153

350.254

251.408

0

98.846

3.562.808

3.143.946

418.862

143.597

267.281

7.984

FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti

43.043

41.313

1.730

1.730

0

0

Druga sredstva

21.912

18.080

3.832

3.576

6

250

4.617.847

3.828.521

789.326

413.315

268.931

107.080

150.306

150.306

0

0

0

0

1.163

0

1.163

1.163

0

0

4.220.772

3.338.610

882.162

859.541

12.859

9.762

25.182

20.754

4.428

4.090

50

288

4.397.423

3.509.670

887.753

864.794

12.909

10.050

220.424

318.851

(98.427)

(451.479)

256.022

97.030

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo
Krediti

Skupaj finanËna sredstva
FinanËne obveznosti do virov sredstev
FinanËne obveznosti do centralne banke
FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju
FinanËne obveznosti, merjene
po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti
Neusklajenost med finanËnimi
sredstvi in finanËnimi obveznostmi

FinanËna sredstva in finanËne obveznosti po teritoriju na dan 31. 12. 2008
Skupaj

Slovenija

Tujina
skupaj

Evropska
unija

Dræave
nekdanje
Jugoslavije

Drugo

119.937

119.937

0

0

0

0

FinanËna sredstva
Denar v blagajni in stanje na
raËunih pri centralni banki
FinanËna sredstva, namenjena trgovanju
FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo
Krediti
FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti
Druga sredstva
Skupaj finanËna sredstva

52.004

7.588

44.416

44.416

0

0

727.360

336.742

390.618

299.749

0

90.869

3.489.581

3.116.752

372.829

106.844

233.986

31.999

9.017

7.274

1.743

1.743

0

0

8.879

7.408

1.471

1.434

1

36

4.406.778

3.595.701

811.077

454.186

233.987

122.904

140.381

140.381

0

0

0

0

5.688

0

5.688

5.688

0

0

4.035.951

2.873.300

1.162.651

1.143.726

8.072

10.853

FinanËne obveznosti do virov sredstev
FinanËne obveznosti do centralne banke
FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju
FinanËne obveznosti, merjene
po odplaËni vrednosti
Druge obveznosti
Skupaj finanËne obveznosti
Neusklajenost med finanËnimi
sredstvi in finanËnimi obveznostmi
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27.158

24.886

2.272

2.149

104

19

4.209.178

3.038.567

1.170.611

1.151.563

8.176

10.872

197.600

557.134

(359.534)

(697.377)

225.811

112.032
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Obvladovanje operativnega tveganja v banki opredeljuje Politika upravljanja operativnega tveganja,
usklajena s priporoËili baselskih standardov in domaËega regulatorja.
Banka ima vzpostavljeno lastno aplikativno podporo za sistematiËno spremljanje πkodnih dogodkov
iz operativnega tveganja. ©kodne dogodke banka od leta 2007 dalje evidentira preko aplikativne
podpore. Ta omogoËa banki izvedbo kakovostnih analiz πkodnih dogodkov operativnega tveganja,
vzpostavljeno je tudi samodejno meseËno opozarjanje odgovornih na izgube. Na osnovi spremljave
πkodnih dogodkov je interno opredeljena pomembna izguba operativnega tveganja v viπini 1 tisoË
evrov. Vzpostavljen je enoten zajem πkodnih dogodkov in standardna oblika meseËnega poroËanja.
Za ugotavljanje in ocenjevanje operativnega tveganja so sorazmerno zadolæeni vsi organizacijski deli
banke − vsaka organizacijska enota za svoja stroπkovna mesta, ki jih pokriva posamezen vodja. KljuËna
vloga pri tem je zagotavljanje delovanja vzpostavljenih notranjih kontrol. V okviru ocenjevanja profila
tveganosti celotne banke enote banke enkrat letno podajo svoje subjektivne ocene o operativnem
tveganju.
Za upravljanje operativnega tveganja po posameznih segmentih so v banki zadolæeni zaposleni:
• analitik operativnih tveganj usmerja izdelavo samoocenjevanja tveganj organizacijskih enot
oziroma poslovnih procesov, kot skrbnik baze πkodnih dogodkov operativnih tveganj podaja
Ëetrtletna poroËila za vodstvo banke,
• vodja varovanja informacijskega sistema banke je zadolæen za aktivnosti, ki jih opredeljuje
Informacijska varnostna politika Nove KBM d.d.,
• koordinator upravljanja neprekinjenega poslovanja je vodja upravljanja neprekinjenega poslovanja,
• pooblaπËenec uprave banke za operativna tveganja na podroËju informacijske tehnologije je
zadolæen za posebne projekte,
• dva svetovalca za varnost banke sta zadolæena za podroËje fiziËno-tehniËne varnosti.
Banka je v letu 2009 spremljala operativno tveganje in izraËunavala kapitalsko zahtevo za operativno
tveganje v skladu z enostavnim pristopom.
V okviru notranjega procesa ocenjevanja ustreznega kapitala banke je bil izdelan profil tveganosti
celotne banke, ki vsebuje tudi operativno tveganje in notranje kontrole.
Banka je v letu 2009 zagotovila evidentiranje πirπega spektra πkodnih dogodkov z vkljuËitvijo πkodnih
dogodkov pravnih tveganj. Gre za potencialna tveganja, ki izhajajo iz vloæenih toæb in drugih denarnih
zahtevkov, ki jih lahko zoper banko sproæi tretja oseba. Tovrstno potencialno izpostavljenost banka
evidentira po bruto principu; kolikor pa pride do izplaËila (izgubljena toæba), se izguba evidentira v
neto znesku.
V letu 2009 se je veËina πkodnih dogodkov nanaπala na podroËje (po Baslu) ”banËniπtvo na drobno“,
sledita mu ”plaËila in poravnava“ ter ”komercialno banËniπtvo“.
Po vrstah πkodnih dogodkov (klasifikacija po Baslu) se jih veËina nanaπa na ”izvedbo in upravljanje
procesov“, sledita pa ”πkoda na premiËnem in nepremiËnem premoæenju“ in ”zunanja goljufija“
(slednje se nanaπa na kartiËne zlorabe v tujini, na kar banka nima vpliva).
KratkoroËni cilj pri upravljanju operativnega tveganja je banka z zagotovitvijo sistematiËnega zbiranja
πkodnih dogodkov uspeπno dosegla.

4.6
Tveganje kapitala

Sestava kapitala in kapitalskih zahtev
VSEBINA

Banka upravlja kapital, tako da:

31. 12. 2009

31. 12. 2008

VplaËani osnovni kapital

27.210

27.208

(-) Lastne delnice

(1.158)

(142)

Temeljni kapital

• spremlja trenutne in naËrtovane ocene regulatornega kapitala in zahteve po kapitalu za kreditno,
træno in operativno tveganje,
• spremlja trenutne in naËrtovane ocene ekonomskega razpoloæljivega in ustreznega kapitala,
• spremlja gibanja koliËnika kapitalske ustreznosti,
• spremlja moæne viπine poveËanja dodatnega kapitala z najemom podrejenih instrumentov v skladu
z zakonskimi omejitvami.

Kapitalske rezerve
Rezerve in zadræani dobiËek ali izguba
Inovativni instrumenti
(-) Neopredmetena sredstva
(-) Druge deæelno specifiËne odbitne postavke

Banka v odboru ALCO meseËno obravnava stanje in projekcijo kapitala, kapitalske zahteve in koliËnik
kapitalske ustreznosti. Podatek o kapitalski ustreznosti je sestavni del rednega meseËnega PoroËila o
poslovanju banke za upravo banke. Z viπino kapitala in kapitalsko ustreznostjo je seznanjen nadzorni
svet na sejah nadzornega sveta.
Banka izraËunava kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu. Kot primerno
izvozno agencijo za kategorijo izpostavljenosti do enot centralne ravni dræave in do centralnih bank
je imenovala SID banko d.d.. Kot primerno zunanjo bonitetno agencijo za kategorijo izpostavljenosti
do institucij, vkljuËno z izpostavljenostmi do institucij s kratkoroËno bonitetno oceno, je imenovala
bonitetno agencijo Moody’s.
Banka izraËunava kapitalsko zahtevo za træna tveganja v skladu z zakonodajo in trenutno ne uporablja
notranjih modelov. Kapitalsko zahtevo za operativna tveganja izraËunava v skladu z enostavnim
pristopom.
V okviru notranjega procesa doloËanja ustreznega kapitala ima banka vzpostavljeno metodologijo, ki
doloËa naËin izraËuna razpoloæljivega ekonomskega kapitala in ustreznega ekonomskega kapitala.

Drugo
Skupaj

(-) Odbitne postavke od temeljnega kapitala

0
(25.128)

(18)

(5.987)

358.766

329.339

150.000

150.000

0

20.000

1.487

36

151.487

170.036

(40.321)

(34.085)

(-) Odbitne postavke od dodatnega kapitala I

(40.321)

(34.085)

Skupaj

(80.642)

(68.170)

Skupaj kapital (za namen solventnosti)

429.611

431.205

302.024

283.073

0

253

306

371

17

78

Kapitalske zahteve
Tveganju prilagojena aktiva

20.779

16.289

176.146

184.132

BanËniπtvo na drobno

70.522

66.434

Zapadle postavke

10.205

3.773

8.012

3.466

Podjetja

Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti
Naloæbe v investicijske sklade

1.887

1.519

14.150

6.758

Vsota kapitalskih zahtev za træna tveganja

596

1.454

Dolæniπki finanËni instrumenti

596

1.454

Ostale izpostavljenosti

Lastniπki finanËni instrumenti

0

0

21.921

21.822

Skupaj

324.541

306.349

Kapitalska ustreznost (celotni kapital)

10,59 %

11,26 %

7,85 %

7,71 %

Kapitalska zahteva za operativno tveganje

Kapitalska ustreznost (temeljni kapital)

166

26.030
(25.555)

(-) Odbitne postavke od temeljnega in dodatnega
kapitala I

Institucije

Zahtevana kapitalska ustreznost za banko je 8 odstotkov. Banka je celo leto 2009 izpolnjevala
regulatorno kapitalsko ustreznost.

RA»UNOVODSKO PORO»ILO
NOVE KBM d.d.

Podrejeni dolg I

Osebe javnega sektorja

Spremljanje regulatornega razpoloæljivega in minimalnega kapitala ter ekonomskega razpoloæljivega
in ustreznega kapitala se izvaja v okviru sej odbora ALCO.

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

Hibridni instrumenti in kumulativne prednostne delnice

Enote regionalne ali lokalne ravni dræav

Ustrezni ekonomski kapital je lastni pogled banke, koliko kapitala potrebuje za kritje vseh
nepriËakovanih tveganj pri svojem delovanju. Viπina ustreznega ekonomskega kapitala je enaka viπini
minimalnega kapitala, kot ga predpisuje regulator (steber I), z dodatnimi kapitalskimi zahtevami.
Dodatne kapitalske zahteve za obrestno tveganje banËne knjige, valutno tveganje, likvidnostno
tveganje in kapitalsko tveganje temeljijo na interni metodologiji. Dodatne kapitalske zahteve za
tveganje ugleda in strateπko tveganje temeljijo na ekspertni oceni.

78.314
255.074

Dodatni kapital I

Enote centralne ravni dræave ali centralne banke

Razpoloæljivi ekonomski kapital je lastni pogled banke, koliko kapitala ima na razpolago. Viπina
razpoloæljivega ekonomskega kapitala je enaka viπini regulatornega razpoloæljivega kapitala,
poveËanega za polovico dobiËka tekoËega leta.
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Skupaj

78.314
253.943

5

4.7
Tveganje informacijske varnosti
V banki se obseg poslovanja po razliËnih elektronskih kanalih nenehno poveËuje, s tem se poveËuje
pomembnost in odvisnost poslovanja od informacijsko-komunikacijske tehnologije. Uspeπno
upravljanje, nadzorovanje in varovanje vseh teh sistemov in s tem posredno vseh informacij je bistveno
za uspeπno poslovanje banke.
Banka ima vzpostavljeno organiziranost varovanja informacij preko Foruma za informacijsko varnost,
ki ga sestavlja 10 vodilnih delavcev banke, z glavno nalogo vzpostaviti celovit sistem varovanja
informacij s sprejemanjem politik varovanja informacij. Odgovornost foruma je vzdræevanje teh politik
v smeri, ki omogoËa varnost informacij ter podporo in vzdræevanje visokega nivoja informacijske
varnostne zavesti v banki.

31. 12. 2008

Poπtena
vrednost

Knjigovodska
vrednost

Poπtena
vrednost

115.187

115.187

119.937

119.937

FinanËna sredstva, namenjena trgovanju

16.754

16.754

52.004

52.004

FinanËna sredstva, pripoznana po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

24.736

24.736

0

0

833.407

833.407

727.360

727.360

Denar v blagajni in stanje na raËunih pri centralni banki

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo

Politika varovanja informacijskih sistemov upoπteva in temelji na priporoËilih slovenskih standardov
oSIST ISO/IEC 27001:2006, oSIST ISO/IEC 17799:2005 in SIST ISO/IEC 17799:2003 (Mednarodni
standard ISO/IEC 27001 in ISO/IEC 27002).

Krediti bankam

227.173

227.173

207.837

208.004

3.335.635

3.343.559

3.281.744

3.286.904

FinanËna sredstva v posesti do zapadlosti

43.043

42.952

9.017

9.052

Druga sredstva

21.912

21.912

8.879

8.879

150.306

150.306

140.381

140.381

Krediti strankam, ki niso banke

4.8
PrepreËevanje pranja denarja

FinanËne obveznosti
FinanËne obveznosti do centralne banke
FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju

Politika odkrivanja in prepreËevanja pranja denarja ter financiranja terorizma je sestavni del
politike uresniËevanja strateπkih ciljev banke. Osnovno izhodiπËe za politiko na podroËju odkrivanja
in prepreËevanja pranja denarja predstavlja Zakon o prepreËevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (ZPPDFT) in smernice Banke Slovenije. Politika zajema tudi konsolidiran nadzor nad
tveganji s tega podroËja v povezanih podjetjih.

Vloge bank
Vloge strank, ki niso banke
Krediti bank
Krediti strank, ki niso banke
Dolæniπki vrednostni papirji

Na podroËju odkrivanja in prepreËevanja pranja denarja je banka v letu 2009 posebno pozornost
namenila nadaljnjemu razvoju sistema in dopolnjevanju nadzornih in preventivnih ukrepov za
minimiziranje moænosti zlorabe banke za pranje denarja in financiranje terorizma.

Podrejene obveznosti
Druge obveznosti

Izvajanje dnevnih nalog banke poteka skladno z ZPPDFT, kar se v internih procesih banke zagotavlja
z ustreznim notranjim nadzorom za uËinkovito prepreËevanje zlorab in vseh vrst tveganj, zlasti
operativnih, z uËinkovito podporo informacijske tehnologije.
Osnovno naËelo pri poslovanju je poznavanje stranke ter njene zakonite dejavnosti, s katero se ukvarja.
Nova KBM d.d. ne posluje z navideznimi bankami. V primeru poslovanja s politiËno izpostavljeno
osebo banka opravi pred sklenitvijo poslovnega razmerja poglobljen pregled stranke. Banka ne odpira
in vodi anonimnih raËunov ali drugih produktov, ki bi posredno ali neposredno omogoËali prikrivanje
identitete stranke, oziroma ne izvede nobene transakcije na takem produktu, dokler ne opravi
predpisanega pregleda stranke.
Banka skrbi za redno strokovno usposabljanje in izobraæevanje vseh zaposlenih, ki opravljajo naloge
prepreËevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma. To se v preteæni meri izvaja z
internimi seminarji za vse delavce, ki posredno ali neposredno poslujejo s strankami. Interna Navodila
za prepreËevanje pranja denarja in financiranje terorizma v Novi KBM d.d. so skupaj z ZPPDF ter
podzakonskimi akti dostopna vsem delavcem na intranetnih straneh banke in se sproti novelirajo.

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

31. 12. 2009
Knjigovodska
vrednost
FinanËna sredstva

Forum je v preteklem letu pregledal in dopolnil kar nekaj dokumentov informacijske varnostne
politike, o Ëemer so obveπËeni vsi delavci banke s pomoËjo elektronske infrastrukture za obveπËanje.
S tem sistemom dosegamo, da so delavci pravilno informirani in da poznajo svoje zadolæitve,
odgovornosti in postopke varovanja informacij.
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Po©tene vrednosti 
finan»nih sredstev in 
finan»nih obveznosti
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1.163

1.163

5.688

5.688

27.731

27.756

5.560

5.575

2.946.288

2.959.746

2.662.470

2.663.572

999.155

999.155

1.079.175

1.079.849

83

80

637

637

69.544

70.705

85.556

86.226

177.971

188.787

202.553

210.029

25.182

25.182

27.158

27.158

Banka doloËa poπtene vrednosti po naslednjem zaporedju: træna vrednost, izraËunana vrednost
po modelu, ki upoπteva træne obrestne mere, nabavna vrednost. Tabela izkazuje poπtene vrednosti
posameznih bilanËnih postavk. Za postavke, ki se vodijo po odplaËni ali nabavni vrednosti, banka
poπteno vrednost izraËunava po modelu, ki upoπteva træne obrestne mere. Poπtena vrednost se
izraËunava za postavke s fiksno obrestno mero z roËnostjo preostale zapadlosti nad eno leto. Za ostale
postavke banka ugotavlja, da ne obstaja materialna razlika med knjigovodsko in poπteno vrednostjo.
Poπtena vrednost je izraËunana s pomoËjo diskontiranja denarnega toka posamezne postavke po
trænih obrestnih merah na dan bilance.

Tabela hierarhije poπtene vrednosti
2009
FinanËna sredstva

2008

Skupaj

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

Skupaj

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

1.808

0

1.808

0

197

0

197

0

14.946

14.946

0

0

51.807

51.807

0

0

− dolæniπki finanËni
instrumenti

9.747

9.747

0

0

44.220

44.220

0

0

− lastniπki finanËni
instrumenti

5.199

5.199

0

0

7.587

7.587

0

0

FinanËna sredstva
razpoloæljiva za prodajo

826.618

598.094

228.524

0

720.419

619.666

100.753

0

− dolæniπki finanËni
instrumenti

781.234

552.710

228.524

0

695.949

595.196

100.753

0

− lastniπki finanËni
instrumenti

45.384

45.384

0

0

24.470

24.470

0

0

FinanËna sredstva
pripoznana po poπteni
vrednosti skozi poslovni izid

6.921

6.921

0

0

0

0

0

0

− dolæniπki finanËni
instrumenti

3.257

3.257

0

0

0

0

0

0

− lastniπki finanËni
instrumenti

3.664

3.664

0

0

0

0

0

0

skupaj

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

skupaj

Nivo 1

Nivo 2

Nivo 3

1.163

0

1.163

0

5.688

0

5.688

0

Izvedeni finanËni instrumenti
FinanËna sredstva
namenjena trgovanju

FinanËne obveznosti
Izvedeni finanËni instrumenti

V Nivo 1 so vkljuËene naloæbe, kjer je poπtena vrednost doloËena v celoti na podlagi objavljenih cen,
doseæenih na aktivnem trgu.
V Nivo 2 so vkljuËene naloæbe, kjer je poπtena vrednost doloËena na podlagi modelov vrednotenj, pri
katerih so upoπtevane spremenljivke, ki so pridobljene na podlagi javno dostopnih trænih podatkov (na
primer træne obrestne mere).
V Nivo 3 so vkljuËene naloæbe, kjer je poπtena vrednost doloËena na podlagi modelov vrednotenj, pri
katerih so upoπtevane subjektivne spremenljivke, ki niso javno dostopne na trgih.
Tabela prenosov med nivojema 1 in 2
Prenosi iz nivoja 1 v
nivo 2 v letu 2009
FinanËna sredstva namenjena trgovanju

Prenosi iz nivoja 2 v
nivo 1 v letu 2009

0

0

FinanËna sredstva razpoloæljiva za prodajo

74.466

980

− dolæniπki finanËni instrumenti

74.466

980

− lastniπki finanËni instrumenti

0

0

FinanËna sredstva pripoznana po poπteni vrednosti skozi poslovni izid

0

0

Banka priËne vrednotiti finanËna sredstva po modelu vrednotenja, ki upoπteva razpoloæljive træne
vrednosti, ko træna cena posameznega finanËnega sredstva ni na razpolago veË kot 30 dni. Prenos iz
nivoja 2 v nivo 1 je posledica ponovne razpoloæljivosti træne cene finanËnega sredstva.
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6.3
Prihodki iz obresti in odhodki za obresti glede na vrsto sredstev in obveznosti

Prihodki iz obresti in 
odhodki za obresti

2009

Obrestim podobni prihodki/odhodki
Skupaj
»iste obresti

KratkoroËni

DolgoroËni

Obresti iz stanj na raËunih pri centralni banki

766

0

2.140

0

Obresti iz finanËnih sredstev, namenjenih trgovanju

689

0

3.210

0

0

101

0

0

6.854

17.564

6.071

27.273

86.241

102.076

93.346

130.281

625

278

366

193

Obresti iz finanËnih sredstev, pripoznane po
poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Obresti iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo
2009

Zamudne obresti

DolgoroËni

Prihodki iz obresti

6.1
Obresti po vrstah

Redne obresti

2008

Prihodki

Odhodki

Prihodki

Odhodki

206.497

109.225

258.078

153.510

8.603

0

4.811

0

140

3

0

66

215.240

109.228

262.889

153.576

106.012

Obresti iz danih kreditov in vlog (tudi iz finanËnega lizinga)
Obresti iz finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti
Obresti iz drugih terjatev
Skupaj po roËnosti
Skupaj
Obresti za finanËne obveznosti do centralne banke

109.313

Obresti za finanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti
Obresti za druge finanËne obveznosti
(vkljuËno za finanËni lizing)

6.2
Obresti po sektorjih

Skupaj po roËnosti
2009

NefinanËne druæbe

2008

Odhodki

Prihodki

Odhodki

100.814

6.303

112.774

14.054

Dræava

12.711

17.189

9.881

6.744

Banke

15.617

36.274

34.687

68.199

Druge finanËne organizacije

15.040

10.033

17.382

9.150

Gospodinjstva

54.969

38.047

69.086

54.102

Tuje osebe

15.574

975

18.739

870

Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
Skupaj
»iste obresti
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407

340

457

215.240

109.228

262.889

153.576

106.012
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109.313

170

46

0

9

0

95.221

120.019

105.142

157.747

215.240

262.889

Odhodki za obresti
Obresti za finanËne obveznosti, namenjene trgovanju

Prihodki

2008

KratkoroËni

1.492

306

0

0

0

3

0

0

32.578

74.849

71.586

81.924

0

0

0

66

34.070

75.158

71.586

81.990

Skupaj

109.228

153.576

»iste obresti

106.012

109.313

6.4
»iste obresti
Skupaj prihodki iz obresti in podobni prihodki

2009

2008

215.240

262.889

Skupaj odhodki za obresti in podobni odhodki

109.228

153.576

»iste obresti

106.012

109.313

PovpreËne obrestne mere po sredstvih v %

4,32

6,01

PovpreËne obrestne mere po obveznostih v %

2,14

3,62

7

8

Prihodki iz dividend
Dividende iz finanËnih sredstev, namenjenih trgovanju
- iz delnic in deleæev drugih izdajateljev
Dividende iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo
- iz delnic in deleæev bank
- iz delnic in deleæev drugih izdajateljev

2009

2008

4

3.303

4

3.303

70

137

0

15

70

122

Dividende iz naloæb v kapital v druæbe v skupini,
obraËunanih po naloæbeni metodi

1.786

3.272

Skupaj

1.860

6.712

Prihodki iz opravnin in 
odhodki za opravnine
8.1
Opravnine po vrstah
Prihodki iz opravnin (provizij)
Opravnine od danih jamstev
Opravnine od storitev opravljenih bankam v skupini

Med prihodki od dividend iz naloæb v kapital druæb v skupini za leto 2009 izkazuje banka prihodke od
dividend naslednjih druæb: Adria Bank AG v znesku 1.322 tisoË evrov, KBM Fineko d.o.o. v znesku 264
tisoË evrov in KBM Invest d.o.o. v znesku 200 tisoË evrov.

Opravnine od storitev opravljenih odvisnim druæbam

569
225
12.386

Opravnine od plaËilnega prometa s tujino

1.912

2.266

Opravnine od posredniπkih in komisijskih poslov

177

381

Opravnine od poslov z vrednostnimi papirji za stranke

396

683

10.528

9.225

Opravnine od poslovanja po transakcijskih raËunih prebivalstva

5.852

4.765

Opravnine od kartiËnega poslovanja pravnih oseb

3.914

4.760

Opravnine od kartiËnega poslovanja prebivalstva

2.961

2.635

Opravnine za opravljene druge storitve

4.485

3.945

32

28

Odhodki za opravnine (provizije)

3.985

6.452

Opravnine za banËne storitve v dræavi

1.308

1.577

358

503

68

47

306

518

1.420

1.245

45

9

Opravnine za opravljanje posredniπkih in komisijskih poslov
Opravnine za opravljanje borznih poslov in
drugih poslov z vrednostnimi papirji
Opravnine za opravljanje plaËilnega prometa
Opravnine za opravljene storitve bankam v skupini
Opravnine za opravljene druge storitve
»iste opravnine

171

3.897

676
286

Opravnine za banËne storitve v tujini
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4.228

14.088

Opravnine od shranjevanja stvari in vrednosti
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2008
45.765

Opravnine od plaËilnega prometa v dræavi

Opravnine od kreditnih poslov
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2009
49.535

480

2.553

45.550

39.313

9

8.2
Opravnine po sektorjih
2009

2008

Prejete opravnine

49.535

45.765

NefinanËne druæbe

22.740

22.447

Dræava

372

392

Banke

2.799

2.054

Druge finanËne organizacije

1.225

971

Gospodinjstva

21.006

18.019

Tuje osebe

734

1.353

Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

659

529

Dane opravnine

3.985

6.452

»iste opravnine

45.550

39.313

Realizirani dobi»ki iz 
finan»nih sredstev in 
obveznosti, ki niso merjeni 
po po©teni vrednosti skozi 
izkaz poslovnega izida
2009

8.3
Prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine iz poslovanja s strankami
FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo

2009

2008

Prihodki iz opravnin (provizij) v zvezi z investicijskimi in
pomoænimi investicijskimi storitvami in posli za stranke

445

776

Sprejemanje, poslovanje in izvrπevanje naroËil

383

654

16

56

0

35

Druga finanËna sredstva
in obveznosti, merjeni
po odplaËni vrednosti
Skupaj

Gospodarjenje s finanËnimi instrumenti
Investicijsko svetovanje
Vodenje raËunov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank

46

31

Odhodki za opravnine (provizije) v zvezi z investicijskimi in
pomoænimi investicijskimi storitvami in posli za stranke

235

341

Opravnine v zvezi z druæbo KDD in njej podobnimi organizacijami

205

262

30

79

Opravnine v zvezi z borzo vrednostnih papirjev
in njej podobnimi organizacijami
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Krediti
FinanËna sredstva v posesti
do zapadlosti (pojasnilo 26.1)

2008

Realizirani
dobiËki

Realizirane
izgube

»isti
realizirani
dobiËki/
izgube

Realizirani
dobiËki

Realizirane
izgube

»isti
realizirani
dobiËki/
izgube

1.173

1.041

132

5.657

526

5.131

668

440

228

1.232

162

1.070

1

4

(3)

0

4

(4)

19

117

(98)

21

139

(118)

1.861

1.602

259

6.910

831

6.079

10

12

»isti dobi»ki/izgube iz 
finan»nih sredstev in 
obveznosti, namenjenih 
trgovanju

»iste izgube iz odprave 
pripoznanja sredstev brez 
nekratkoro»nih sredstev 
v posesti za prodajo

2009

2008

2009

2008

DobiËki

Izgube

»isti dobiËki/
izgube

DobiËki

Izgube

»isti dobiËki/
izgube

DobiËki

Izgube

»isti dobiËki/
izgube

198

2.620

(2.422)

6.930

17.612

(10.682)

Trgovanje z dolæniπkimi
vrednostnimi papirji

6.617

5.514

1.103

1.983

9.677

(7.694)

Trgovanje s tujo valuto
(nakup/prodaja)

2.001

1.385

616

4.248

3.577

671

Trgovanje z izvedenimi
finanËnimi instrumenti

8.551

4.481

4.070

1.177

9.082

(7.905)

- futures/forward

8.551

4.438

4.113

1.177

9.082

(7.905)

- swap

0

43

(43)

0

0

0

Skupaj

17.367

14.000

3.367

14.338

39.948

(25.610)

Trgovanje z lastniπkimi
vrednostnimi papirji in deleæi

11

»isti dobi»ki iz 
te»ajnih razlik
2009

2008

Pozitivne teËajne razlike

29.581

70.204

Negativne teËajne razlike

29.017

63.156

564

7.048

Skupaj
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DobiËki

Izgube

»isti dobiËki/
izgube

Odprava pripoznanja
opredmetenih
osnovnih sredstev

51

548

(497)

120

86

34

Odprava pripoznanja
neopredmetenih
dolgoroËnih sredstev

0

689

(689)

0

0

0

Odprava pripoznanja
naloæbenih nepremiËnin

0

73

(73)

0

0

0

Odprava pripoznanja drugih
sredstev, razen sredstev
v posesti za prodajo

0

0

0

14

171

(157)

51

1.310

(1.259)

134

257

(123)

Skupaj

13

14

Drugi »isti poslovni 
dobi»ki/izgube

Administrativni stro©ki
2009

2008

DobiËki
Prihodki iz naloæbenih nepremiËnin, danih v poslovni najem

Bruto plaËe

34.033

33.020

2.484

2.410

Dajatve za pokojninsko zavarovanje

3.034

2.943

54

Drugi poslovni prihodki

2.275

2.023

Nadomestilo za prevoz na delo

Skupaj

2.369

2.077

Nadomestilo za prehrano med delom

1

130

Odpravnine in dokup delovne dobe

372

407

Izgube

Druge dajatve, odvisne od bruto plaË

Nagrade zaposlenim

Prispevki
Druge dajatve
»lanarine in podobno

7

0

147

153

Drugi poslovni odhodki

1.224

1.730

Skupaj

1.751

2.420

618

(343)

Drugi Ëisti poslovni dobiËki/izgube

NajveËji deleæ drugih poslovnih prihodkov se nanaπa na prihodke od prejete odπkodnine za poslovno
stavbo Mestna hranilnica v znesku 647 tisoË evrov, prihodke od deleæa pri prodaji delnic kartiËnih
sistemov MC in Visa v znesku 478 tisoË evrov in od prejetih najemnin v znesku 477 tisoË evrov.

1.096

0

378
80
1.221

Regres za letni dopust

2.402

2.294

27

74

Solidarnostne pomoËi in jubilejne nagrade
Drugi stroπki delavcev po pogodbah o zaposlitvi
Skupaj

146

44

45.896

45.216

Sploπni in administrativni stroπki
Stroπki materiala
Stroπki strokovne literature
Drugi stroπki

919

1.037

1.060

1.052

222

214

262

392

Stroπki najemnin za poslovne namene

1.812

1.920

Stroπki poπtnin

2.612

2.496

Stroπki nakupa in obdelave plaËilnih kartic

2.582

2.627

Stroπki prevoza gotovine

1.413

1.333

Stroπki storitev povezanih z bankomati

1.078

1.039

Drugi stroπki storitev

5.215

5.655

267

320

Stroπki vzdræevanja osnovnih sredstev

4.401

4.640

Stroπki reklame

3.652

4.365

212

409

2.310

2.303

©olnine, πtipendije in drugi stroπki za izobraæevanje

518

799

Stroπki zavarovanja

558

522

Drugi upravni stroπki

258

25

Skupaj

29.351

31.148

Skupaj administrativni stroπki

75.247

76.364

Svetovalne, revizijske, raËunovodske in druge storitve

174

1.121

1.292

Reprezentanca
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654
1.002

Dodatno pokojninsko zavarovanje

Stroπki za sluæbena potovanja
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0
958

399

Stroπki energije
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2008

Dajatve za socialno zavarovanje

94

Davki

2009
Stroπki dela

Stroπki revizorjem so prikazani v naslednji tabeli:

Revidiranje letnega poroËila in druge revizijske storitve
Druge nerevizijske storitve
Skupaj

31. 12. 2009

31. 12. 2008

142

196

29

80

171

276

15

Amortizacija
2009

2008

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev (pojasnilo 27)

6.735

7.483

Amortizacija neopredmetenih sredstev (pojasnilo 29)

4.078

3.464

10.813

10.947

Skupaj

17.1
Oslabitve finanËnih sredstev, ki niso merjena po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
2009

2008

3.738

16.799

Krediti, merjeni po odplaËni vrednosti

54.226

25.725

- krediti bankam (pojasnilo 24.1)

(1.099)

720

- krediti strankam, ki niso banke (pojasnilo 25.1)

55.325

25.005

Skupaj oslabitve finanËnih sredstev, ki niso merjena po
poπteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

57.964

42.524

2009

2008

(129)

0

FinanËna sredstva, razpoloæljiva za prodajo (pojasnilo 23.2)

17.2
Oslabitve drugih sredstev
Naloæbene nepremiËnine
Naloæbe v kapital odvisnih, pridruæenih in skupaj obvladovanih druæb
Druga sredstva (pojasnilo 32.1)
Skupaj oslabitve drugih sredstev

34

0

164

64

69

64

16

Rezervacije

18
2009

2008

510

(57)

Rezervacije za zunajbilanËne obveznosti (pojasnilo 36)

(1.718)

(5.833)

Rezervacije za pravno nereπene toæbe (pojasnilo 36)

(1.204)

(988)

68

(16)

(2.344)

(6.894)

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti (pojasnilo 36)

Druge rezervacije (pojasnilo 36)
Skupaj

17

Oslabitve
Oslabitve finanËnih sredstev, ki niso merjena po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (pojasnilo 17.1)
Oslabitve drugih sredstev (pojasnilo 17.2)
Skupaj oslabitve
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2009

2008

57.964

42.524

69

64

58.033

42.588
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Davek iz dohodka pravnih 
oseb iz rednega poslovanja
2009

2008

3.217

6.041

Odloæeni davek iz rednega poslovanja (pojasnilo 31.3)

(215)

(2.907)

Skupaj

3.002

3.134

Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja

18.1
Primerjava med dejansko in obraËunano davËno stopnjo
2009
Stopnja
DobiËek pred davki v skladu z MSRP

2008

Vrednost

Stopnja

15.149

Davek od dohodka z uporabo uradne stopnje

21,0 %

Odprava v preteklih letih izkoriπËenih davËnih olajπav
KoriπËene davËne olajπave v tekoËem letu
Odhodki, ki niso davËno priznani

Vrednost
19.384

3.181

22,0 %

4.264

0,4 %

54

0,4 %

81

(3,1 %)

(472)

(2,5 %)

(492)

7,5 %

1.137

7,0 %

1.364

Prihodki, ki zniæujejo davËno osnovo

(5,5 %)

(831)

(10,4 %)

(2.025)

PoveËanje odhodkov (nepriznani v preteklih letih)

(0,6 %)

(84)

(0,3 %)

(58)

Popravek prihodkov na raven davËno priznanih (poveËanje)
Skupaj davek od dohodka

0,1 %

17

0,0 %

0

19,8 %

3.002

16,2 %

3.134

Efektivna davËna stopnja je v obdobju od 1.1. do 31.12.2009 znaπala 19,8 odstotka.
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»isti dobi»ek na delnico
2009

2008

Osnovni Ëisti dobiËek poslovnega leta (v tisoË evrov)

12.147

16.250

Tehtano povpreËno πtevilo navadnih kosovnih delnic

26.081.979

23.945.950

0,47

0,68

Osnovni Ëisti dobiËek na delnico (v evrih)

Popravljeni Ëisti dobiËek na delnico je enak osnovnemu Ëistemu dobiËku na delnico.
Osnovni Ëisti dobiËek na delnico je izraËunan kot razmerje med doseæenim Ëistim dobiËkom
poslovnega leta in tehtanim povpreËnim πtevilom navadnih kosovnih delnic.
Banka je imela na dan 31. 12. 2009 izdanih 26.081.979 delnic.
Banka je v oktobru 2008 z izdajo novih delnic, poveËala πtevilo delnic za 2.723.995 delnic. Na dan
31. 12. 2008 je πtevilo izdanih delnic znaπalo 26.081.979 delnic, tehtano povpreËno πtevilo delnic za leto
2008 pa 23.945.950 delnic.
Iz Ëistega dobiËka poslovnega leta 2008 so bile izplaËane dividende v viπini 5.216 tisoË evrov oziroma
0,20 evra bruto na delnico.
Uprava banke in nadzorni svet bosta skupπËini delniËarjev predlagala, da se celotni bilanËni dobiËek
poslovnega leta 2009 razporedi v rezerve.
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Pojasnila k postavkam izkaza finanËnega poloæaja
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20

21

Denar v blagajni in 
stanje na ra»unih pri 
centralni banki
31. 12. 2009

Finan»na sredstva,
namenjena trgovanju
31. 12. 2008

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Izvedeni finanËni instrumenti

1.808

197

Delnice in deleæi

5.199

7.587

5.199

7.587

Gotovina v blagajni

39.915

38.229

- delnice in deleæi drugih izdajateljev

Obvezne vloge pri centralni banki

45.135

42.385

Dolæniπki vrednostni papirji

9.747

44.220

45.101

42.307

- obveznice bank

9.747

44.220

34

78

Skupaj

16.754

52.004

Kotirajo na borzi

14.946

51.807

- poravnalni raËun pri centralni banki
- obvezna rezerva
Druge vloge pri centralni banki
Skupaj

30.137

39.323

115.187

119.937

Ne kotirajo na borzi
Skupaj

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Denar v blagajni in stanje na raËunih pri centralni banki

115.187

119.937

Krediti bankam

131.124

98.811

Skupaj

246.311

218.748

21.1
Gibanja finanËnih sredstev, namenjenih trgovanju
2009

2008

Stanje 1. 1.

52.004

116.772

PoveËanje med letom

14.709

19.451

- pridobitev

14.573

6.337

- spremembe poπtene vrednosti (okrepitve)

(1.070)

4.748

- drugo (razmejene obresti, realizirani dobiËki)
Zmanjπanje med letom

49.217

56.123

(6.298)

23.869

Stanje 31. 12.

178

8.366
84.219

- spremembe poπtene vrednosti (oslabitve)
- drugo (razmejene obresti, realizirani dobiËki)

RA»UNOVODSKO PORO»ILO
NOVE KBM d.d.

1.206
49.959

- prodaja in unovËenje
- teËajne razlike

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

197
52.004

Banka v tem portfelju nima zastavljenih sredstev. ZnaËilnosti podrejenega dolga imajo obveznice
BACA FLOAT 09/10 v viπini 9.747 tisoË evrov, kar predstavlja 58,18 odstotka celotnega portfelja.

20.1
Denarna sredstva in denarni ustrezniki

2009 LETNO PORO»ILO

1.808
16.754

0

1

7.040

4.226

16.754

52.004

22

23

Finan»na sredstva,
pripoznana po po©teni 
vrednosti skozi izkaz 
poslovnega izida
Delnice in deleæi
Dolæniπki vrednostni papirji
Skupaj
Kotirajo na borzi

Finan»na sredstva,
razpoloæljiva za prodajo
Delnice in deleæi, razpoloæljivi za prodajo, izkazani po poπteni vrednosti
Delnice in deleæi, razpoloæljivi za prodajo, izkazani po nabavni vrednosti

31. 12. 2009

31. 12. 2008

21.479

0

3.257

0

24.736

0

6.921

0

Ne kotirajo na borzi

17.815

0

Skupaj

24.736

0

31. 12. 2009

31. 12. 2008

45.384

24.470

6.786

6.941

Dolæniπki vrednostni papirji, razpoloæljivi za prodajo

781.237

695.949

Skupaj

833.407

727.360

Kotirajo na borzi

824.903

719.997

Ne kotirajo na borzi
Skupaj

8.504

7.363

833.407

727.360

Znesek zastavljenih sredstev v portfelju znaπa 2.960 tisoË evrov.
ZnaËilnosti podrejenega dolga imajo πtirje instrumenti v skupnem znesku 10.502 tisoË evrov, kar
predstavlja 1,26 odstotka skupnega portfelja.

Znesek zastavljenih sredstev v portfelju znaπa 23 tisoË evrov.

23.1
Po vrstah in sektorjih

22.1
Gibanja finanËnih sredstev, pripoznanih po poπteni
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
2009
Stanje 1. 1.

0

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Delnice in deleæi, razpoloæljivi za prodajo, izkazani po poπteni vrednosti

45.384

24.470

- kapitalske naloæbe v druge finanËne organizacije

30.431

24.470

- kapitalske naloæbe v nefinanËne organizacije

14.953

0

6.786

6.941

0

112

PoveËanje med letom

25.160

Delnice in deleæi, razpoloæljivi za prodajo, izkazani po nabavni vrednosti

- pridobitev

25.044

- kapitalske naloæbe v banke

- razmejene obresti

101

- teËajne razlike

15

- kapitalske naloæbe v druge finanËne organizacije
- kapitalske naloæbe v nefinanËne organizacije

1

83

6.777

6.730

Zmanjπanje med letom

424

- kapitalske naloæbe v druge tuje osebe

8

16

- spremembe poπtene vrednosti (oslabitve)

284

Dolæniπki vrednostni papirji, razpoloæljivi za prodajo

781.237

695.949

- prejete obresti

120

- izdani od dræave in centralne banke

368.057

291.050

- teËajne razlike

20

- izdani od bank

387.307

372.210

25.873

32.689

833.407

727.360

Stanje 31. 12.

24.736

- izdani od drugih izdajateljev
Skupaj
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23.2
Pregled sprememb stanj finanËnih sredstev razpoloæljivih za prodajo

24.1
Gibanja oslabitev kreditov bankam

Delnice in deleæi
Po poπteni
vrednosti

Dolæniπki
vrednostni
papirji

Po nabavni
vrednosti

Skupaj

Stanje na dan 1. 1.
Neto oblikovane oslabitve za glavnice (pojasnilo 17.1)

Stanje 1. 1. 2009

24.470

6.941

695.949

727.360

- dodatne oslabitve

Pripoznanje novih finanËnih sredstev

30.559

49

278.597

309.205

- odpravljene oslabitve

Obresti

0

0

(1.279)

(1.279)

Neto pripisane teËajne razlike

0

0

(14)

(14)

6.213

0

28.206

34.419

Neto prevrednotenje preko kapitala (pojasnilo 40.1)
Neto oslabitve preko poslovnega izida (pojasnilo 17.1)
Odprava pripoznanja finanËnih sredstev
Drugo
Stanje 31. 12. 2009

(901)

0

(2.837)

(3.738)

(14.957)

(678)

(217.065)

(232.700)

0

474

(320)

154

45.384

6.786

781.237

833.407

Po poπteni
vrednosti

Po nabavni
vrednosti

Dolæniπki
vrednostni
papirji

Skupaj

0

4.353

795.330

799.683

52.226

10.734

269.711

332.671

0

0

398

398

Neto prevrednotenje preko kapitala (pojasnilo 40.1)

(7.718)

0

(24.981)

(32.699)

Neto oslabitve preko poslovnega izida (pojasnilo 17.1)

(7.756)

0

(9.043)

(16.799)

Pripoznanje novih finanËnih sredstev
Neto pripisane teËajne razlike

Odprava pripoznanja finanËnih sredstev
Drugo
Stanje 31. 12. 2008

Stanje na dan 31. 12.

720

3.554

3.921

(4.653)

(3.201)

(5)

20

954

2.058

Krediti strankam,
ki niso banke
KratkoroËni krediti
Oslabitve kratkoroËnih kreditov

31. 12. 2009

31. 12. 2008

1.119.361

1.460.512

(69.138)

(66.932)

(12.946)

(11.699)

(320.079)

(344.724)

664

3.553

(15.387)

(11.170)

DolgoroËni krediti

2.417.599

1.978.191

727.360

Oslabitve dolgoroËnih kreditov

(133.630)

(90.216)

24.470

6.941

695.949

Oslabitve terjatev iz danih jamstev
Skupaj − neto vrednost

24

Oslabitev
Skupaj − bruto vrednost

Krediti bankam
Vloge na vpogled
Oslabitve vlog na vpogled
KratkoroËni krediti
Oslabitve kratkoroËnih kreditov
DolgoroËni krediti
Oslabitve dolgoroËnih kreditov
Skupaj − neto vrednost
Oslabitev
Skupaj − bruto vrednost
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(1.099)

Dodatno oblikovane oziroma odpravljene oslabitve za obresti in provizije kreditov bankam, se v izkazu
poslovnega izida odraæajo v pojasnilu prihodki iz obresti in odhodki za obresti (pojasnilo 6) ter v
pojasnilu prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine (pojasnilo 8).

Terjatve iz danih jamstev

2009 LETNO PORO»ILO

2008
1.318

25

Delnice in deleæi

Stanje 1. 1. 2008

Dodatne/odpravljene oslabitve za obresti

2009
2.058

RA»UNOVODSKO PORO»ILO
NOVE KBM d.d.

31. 12. 2009

31. 12. 2008

7.530

21.258

(37)

(126)

156.224

91.701

Stanje na dan 1. 1.
Neto oblikovane oslabitve za glavnice (pojasnilo 17.1)

(211)

(796)
96.936

- dodatne oslabitve za glavnice
- odpravljene oslabitve za glavnice

(706)

(1.136)
207.837

954

2.058

228.127

209.895

180

2.370
(2.181)

3.335.635

3.281.744

205.489

159.329

3.541.124

3.441.073

25.1
Gibanje oslabitev kreditov strankam, ki niso banke

64.373
227.173

4.164
(2.721)

Dodatne/odpravljene oslabitve za obresti
Dodatne/odpravljene oslabitve za provizije

2009

2008

159.329

196.022

55.325

25.005

204.265

162.128

(148.940)

(137.123)

4.493

2.880

115

(1)

Odpisi kreditov strankam, ki niso banke

(13.773)

(64.577)

Stanje na dan 31. 12.

205.489

159.329

27

Dodatno oblikovane oziroma odpravljene oslabitve za obresti in provizije kreditov strankam, ki niso
banke, se v izkazu poslovnega izida odraæajo v pojasnilu prihodki iz obresti in odhodki za obresti
(pojasnilo 6) ter v pojasnilu prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine (pojasnilo 8).

Opredmetena 
osnovna sredstva

26

Finan»na sredstva v 
posesti do zapadlosti

ZemljiπËa
RaËunalniπka
in gradbeni
oprema
objekti

Druga
oprema

FinanËni
najem

Osnovna
sredstva v
pripravi

Skupaj

1.196

129.584

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2009

72.302

29.875

26.170

41

Prenosi med vrstami sredstev

0

0

16

(16)

0

0

PoveËanja

0

3

0

0

5.155

5.158

31. 12. 2009

31. 12. 2008

785

3.423

1.112

0

(5.320)

0

− dolgoroËni vrednostni papirji izdani od dræave incentralne banke

11.218

2.107

Zmanjπanja

(1.636)

(5.653)

(787)

0

0

(8.076)

− dolgoroËni vrednostni papirji izdani od bank inhranilnic

27.936

3.017

Stanje 31. 12. 2009

71.451

27.648

26.511

25

1.031

126.666

3.889

3.893

Popravek vrednosti

43.043

9.017

Stanje 1. 1. 2009

26.975

26.747

17.697

22

0

71.441

41.313

6.000

Prenosi med vrstami sredstev

0

0

10

(10)

0

0

1.730

3.017

PoveËanja

0

17

1

0

0

18

9.017

Amortizacija (pojasnilo 15)

2.158

2.446

2.128

3

0

6.735

Zmanjπanja

(963)

(5.584)

(682)

0

0

(7.229)

Stanje 31. 12. 2009

28.170

23.626

19.154

15

0

70.965

Sedanja vrednost 1. 1. 2009

45.327

3.128

8.473

19

1.196

58.143

Sedanja vrednost 31. 12. 2009

43.281

4.022

7.357

10

1.031

55.701

Dolæniπki vrednostni papirji v posesti do zapadlosti

− dolgoroËni vrednostni papirji izdani od drugihizdajateljev
Skupaj
Kotirajo na borzi
Ne kotirajo na borzi
Skupaj

Prenos iz priprave

43.043

Znesek zastavljenih sredstev v portfelju znaπa 59 tisoË evrov. ZnaËilnosti podrejenega dolga imajo
obveznice Adria Bank v znesku 1.657 tisoË evrov, kar predstavlja 3,85 odstotka skupnega portfelja.

26.1
Gibanje finanËnih sredstev v posesti do zapadlosti
Stanje 1. 1.

2009

2008

9.017

9.352

PoveËanje med letom

35.730

471

- pridobitev

34.825

0

1

0

904

471

Zmanjπanje med letom

1.704

806

- unovËenje

1.252

417

4

4

448

385

43.043

9.017

- dobiËki (pojasnilo 9)
- drugo (razmejene obresti)

- izgube (pojasnilo 9)
- drugo (prejete obresti)
Stanje 31. 12.
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Po zakljuËenem denacionalizacijskem postopku je banka v letu 2009 iz poslovnih knjig odpisala
zemljiπËe in objekt Mestne hranilnice, katere nabavna vrednost znaπa 1.267 tisoË evrov, popravek
vrednosti pa 883 tisoË evrov. UËinek odpisa sedanje vrednosti v viπini 454 tisoË evrov je vkljuËen v
pojasnilo 12.
Banka nima zastavljenih osnovnih sredstev.
Nabavna vrednost dokonËno amortiziranih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so πe vedno v uporabi,
znaπa 33.799 tisoË evrov.
Obveznosti banke do dobaviteljev opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2009, znaπajo 173
tisoË evrov.

ZemljiπËa
RaËunalniπka
in gradbeni
oprema
objekti

Druga
oprema

FinanËni
najem

Osnovna
sredstva v
pripravi

Skupaj

1.108

124.890

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2008

68.350

29.866

25.525

41

Prenosi med vrstami sredstev

1

0

(1)

0

0

0

PoveËanja

0

0

0

0

10.371

10.371

5.475

2.410

2.341

0

(10.226)

0

(1.524)

(2.401)

(1.695)

0

(57)

(5.677)

Prenos iz priprave
Zmanjπanja
Stanje 31. 12. 2008

72.302

29.875

26.170

41

1.196

129.584

29

Neopredmetena sredstva
Programska oprema

Neopredmetena
sredstva v pripravi

Skupaj

42.215

1.946

44.161

0

5.195

5.195

Nabavna vrednost
Stanje 1. 1. 2009
PoveËanja

Popravek vrednosti

Prenos iz priprave

6.857

(6.857)

0

Stanje 1. 1. 2008

Zmanjπanja

(1.194)

0

(1.194)

Stanje 31. 12. 2009

47.878

284

48.162

PoveËanja

25.906

25.628

17.344

17

0

68.895

0

16

0

0

0

16

Popravek vrednosti

Amortizacija (pojasnilo 15)

2.041

3.476

1.961

5

0

7.483

Zmanjπanja

(972)

(2.373)

(1.608)

0

0

(4.953)

Stanje 1. 1. 2009

19.033

0

19.033

4.078

0

4.078

(504)

0

(504)

Stanje 31. 12. 2008

26.975

26.747

17.697

22

0

71.441

Amortizacija (pojasnilo 15)

Sedanja vrednost 1. 1. 2008

42.444

4.238

8.181

24

1.108

55.995

Zmanjπanja

Sedanja vrednost 31. 12. 2008

45.327

3.128

8.473

19

1.196

58.143

Stanje 31. 12. 2009

22.607

0

22.607

Sedanja vrednost 1. 1. 2009

23.182

1.946

25.128

Sedanja vrednost 31. 12. 2009

25.271

284

25.555

36.446

2.563

39.009

0

5.926

5.926

5.769

(5.769)

0

0

(774)

(774)

42.215

1.946

44.161

15.569

0

15.569

3.464

0

3.464

Nabavna vrednost

28

Stanje 1. 1. 2008
PoveËanja

Naloæbene nepremi»nine
Stanje 1. 1.
PoveËanja
Zmanjπanja
Spremembe poπtene vrednosti
Stanje 31. 12.

Prenos iz priprave
Zmanjπanja
Stanje 31. 12. 2008

2009

2008

512

512
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364

0

72

0

Stanje 31. 12. 2008

19.033

0

19.033

129

0

Sedanja vrednost 1. 1. 2008

20.877

2.563

23.440

Sedanja vrednost 31. 12. 2008

23.182

1.946

25.128

933

RA»UNOVODSKO PORO»ILO
NOVE KBM d.d.

Stanje 1. 1. 2008
Amortizacija (pojasnilo 15)

512

Obveznosti banke do dobaviteljev neopredmetenih sredstev na dan 31. 12. 2009, znaπajo 792 tisoË evrov.

Banka ima sklenjene 4 pogodbe o oddajanju v najem. Letna najemnina znaπa skupaj 112 tisoË evrov,
vkljuËno z davkom na dodano vrednost.
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Popravek vrednosti

Banka nima zastavljenih neopredmetenih sredstev in ni omejena pri razpolaganju z neopredmetenimi sredstvi.
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30

Dolgoro»ne naloæbe 
v kapital odvisnih,
pridruæenih in skupaj 
obvladovanih druæb
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Naloæbe v kapital bank v skupini

27.310

27.310

- kapitalske naloæbe v banke v skupini

27.310

27.310

Naloæbe v kapital drugih strank v skupini

47.626

29.068

- kapitalske naloæbe v pridruæene finanËne organizacije

24.729

17.634

- kapitalske naloæbe v odvisne druge finanËne organizacije

13.903

5.440

- kapitalske naloæbe v odvisne nefinanËne druæbe
Skupaj

8.994

5.994

74.936

56.378

30.1
Gibanje dolgoroËnih naloæb v kapital odvisnih, pridruæenih in skupaj obvladovanih druæb
2009

2008

Stanje 1. 1.

56.378

49.870

PoveËanje med letom

18.558

6.508

- pridobitev

18.558

6.508

Stanje 31. 12.

74.936

56.378

Banka je v letu 2009 dokapitalizirala odvisne druæbe Gorica Leasing d.o.o. v znesku 2.800 tisoË evrov,
KBM Invest d.o.o. v znesku 3.000 tisoË evrov, KBM Leasing v znesku 3.300 tisoË evrov, Multiconsult
Leasing d.o.o. v znesku 2.363 tisoË evrov in pridruæeno druæbo Zavarovalnico Maribor d.d. v znesku
7.095 tisoË evrov.
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30.2
Podatki o druæbah, kjer je banka udeleæena z najmanj 20 odstotki
Velikost celotnega kapitala
druæbe na dan 31. 12. 2009

Naziv in sedeæ druæbe

Poslovni izid druæbe
v letu 2009

Sorazmerni deleæ
celotnega kapitala

Naloæbe v kapital bank

Nabavna vrednost

Udeleæba banke v
kapitalu v %

Deleæ glasovalnih
pravic v %

27.310

Stanje naloæbe na
dan 31. 12. 2009
27.310

Adria Bank AG, Dunaj

39.234

2.310

19.829

16.149

50,54

50,54

16.149

Poπtna banka Slovenije d.d., Maribor

38.810

5.004

21.346

11.161

55,00

55,00

11.161

4.052

(396)

4.052

3.610

100,00

100,00

Naloæbe v kapital drugih strank

47.626

Gorica Leasing d.o.o., Nova Gorica

47.626
3.610

KBM Fineko d.o.o., Maribor

2.124

390

2.124

854

100,00

100,00

854

KBM Infond d.o.o., Maribor

9.814

627

7.066

1.810

72,00

72,00

1.810

KBM Invest d.o.o., Maribor

5.109

190

5.109

4.143

100,00

100,00

4.143

KBM Leasing d.o.o., Maribor

7.360

457

7.360

6.062

100,00

100,00

6.062

163

11

82

59

50,00

50,00

59

(1.258)

(2.911)

(870)

3.997

69,19

69,19

3.997

1.055

(534)

950

2.363

90,00

90,00

2.363

M-PAY d.o.o., Maribor
Multiconsult d.o.o., Zagreb
Multiconsult Leasing d.o.o., Zagreb
Moja naloæba, pokojninska druæba, d.d., Maribor
Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor

5.445

670

2.450

2.237

45,00

45,00

2.237

67.314

(1.003)

33.630

22.491

49,96

49,96

22.491

Skupaj
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74.936

31

31.3
Odloæeni davki

Terjatve in obveznosti 
za davek od dohodkov 
pravnih oseb

31. 12. 2009

31. 12. 2008

579

983

51

55

858

940

0

42

Odloæena terjatev za davek
- iz drugih rezervacij za toæbe
- iz drugih rezervacij za saldirane vloge
- iz drugih rezervacij za zaposlene
- iz dividend odvisnih podjetij

31.1
Terjatve za davek

- iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo

7.362

12.949

Skupaj odloæena terjatev za davek

8.850

14.969

Odloæena obveznost za davek
- iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo

1.579

602

Skupaj odloæena obveznost za davek

1.579

602

(404)

(329)

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb

4.930

2.312

DolgoroËne odloæene terjatve za davke

8.850

14.969

- iz drugih rezervacij za toæbe

13.780

17.281

- iz drugih rezervacij za saldirane vloge

Skupaj

VkljuËeno v izkaz poslovnega izida

- iz drugih rezervacij za zaposlene

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb prikazujejo terjatve do DavËne uprave Republike Slovenije
za vraËilo preveË plaËanih akontacij v letu 2009.

(4)

(6)

(83)

(115)

- iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo

748

3.360

- iz dividend odvisnih podjetij

(42)

(3)

Skupaj vkljuËeno v izkaz poslovnega izida (pojasnilo 18)

215

2.907

- iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo (pojasnilo 40)

1.675

8.987

Skupaj vkljuËeno v kapital

1.675

8.987

31. 12. 2009

31. 12. 2008

103

125

13

32

Sredstva, pridobljena za poplaËilo terjatev

2.779

3.143

Terjatve za opravnine

1.436

934

Terjatve za dane predujme

9.570

102

80

84

3.720

1.334

VkljuËeno v kapital

DolgoroËne odloæene terjatve za davke se v viπini 7.362 tisoË evrov nanaπajo na odloæene terjatve za
davek iz finanËnih sredstev, razpoloæljivih za prodajo.

31.2
Obveznosti za davek
31. 12. 2009

31. 12. 2008

DolgoroËne odloæene obveznosti za davke

1.579

602

- iz vrednotenja vrednostnih papirjev, razpoloæljivih za prodajo

1.579

602

Skupaj

1.579

602

32

Druga sredstva
»eki
Zaloge

Terjatve do kupcev
Terjatve iz naslova arbitraæ
Usredstvene (aktivne) Ëasovne razmejitve
Druge terjatve
Skupaj
Oslabitev
Skupaj − bruto vrednost

406

366

3.805

2.759

21.912

8.879

918

967

22.830

9.846

Terjatve za dane predujme se v viπini 9.455 tisoË evrov nanaπajo na terjatve za dane predujme iz
naslova nepremiËnin.
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32.1
Gibanje oslabitev drugih sredstev
2009

2008

Stanje na dan 1. 1.

967

5.105

Neto oblikovane oslabitve za glavnice (pojasnilo 17.2)

164

64

- dodatne oslabitve za glavnice

604

364

- odpravljene oslabitve za glavnice

(440)

(300)

Dodatne/odpravljene oslabitve za obresti

19

23

Dodatne/odpravljene oslabitve za provizije

32

18

(264)

(4.243)

918

967

Odpisi drugih sredstev
Stanje na dan 31. 12.

Finan»ne obveznosti,
namenjene trgovanju
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Izvedeni finanËni instrumenti

1.163

5.688

- izvedeni finanËni instrumenti, namenjeni trgovanju − vrednotenje,
forward pogodbe

1.120

5.688

- izvedeni finanËni instrumenti, namenjeni trgovanju − vrednotenje,
swap pogodbe

43

0

1.163

5.688

Skupaj

Dodatno oblikovane oziroma odpravljene oslabitve za obresti in provizije drugih sredstev, se v izkazu
poslovnega izida odraæajo v pojasnilu prihodki iz obresti in odhodki za obresti (pojasnilo 6) ter v
pojasnilu prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine (pojasnilo 8).

35

Finan»ne obveznosti,
merjene po odpla»ni 
vrednosti

33

Nekratkoro»na sredstva 
v posesti za prodajo in 
ustavljeno poslovanje

Vloge (pojasnilo 35.1)
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Opredmetena osnovna sredstva v posesti za prodajo

625

536

Dolæniπki vrednostni papirji (pojasnilo 35.4)

Skupaj

625

536

Podrejene obveznosti (pojasnilo 35.5)

Krediti (pojasnilo 35.2)

Skupaj

31. 12. 2009

31. 12. 2008

2.974.019

2.668.030

999.238

1.079.812

69.544

85.556

177.971

202.553

4.220.772

4.035.951

31. 12. 2009

31. 12. 2008

27.731

5.560

622

375

35.1
Vloge po strankah in roËnosti
Vloge bank
Vloge na vpogled bank
KratkoroËne vloge bank

26.204

3.332

905

1.853

2.946.288

2.662.470

854.640

771.951

KratkoroËne vloge strank, ki niso banke

1.052.114

1.505.521

DolgoroËne vloge strank, ki niso banke

1.039.534

384.998

Skupaj

2.974.019

2.668.030

DolgoroËne vloge bank
Vloge strank, ki niso banke
Vloge na vpogled strank, ki niso banke
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35.2
Krediti po strankah in roËnosti

35.5
Podrejene obveznosti
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Krediti bank

999.155

1.079.175

DolgoroËni krediti bank

999.155

1.079.175

Krediti strank, ki niso banke

83

637

DolgoroËni krediti strank, ki niso banke

83

637

999.238

1.079.812

Skupaj

35.3
Vloge in krediti po sektorjih

ISIN koda

Valuta

Datum zapadlosti

Obr. mera

31. 12. 2009

31. 12. 2008

EUR

16. 12. 2011

EURIBOR 3M
+ 1,10 %

0

50.097

ISIN: XS0270427163

EUR

brez datuma
zapadlosti, moænost
odpoklica 5. 10. 2016

EURIBOR 3M
+ 1,60 %

50.284

50.837

ISIN: XS0325446903

EUR

brez datuma
zapadlosti, moænost
odpoklica 12. 10. 2012

7,02 %

101.638

101.619

EUR

brez datuma
zapadlosti, moænost
odpoklica 29. 12. 2014

8,70 %

26.049

0

177.971

202.553

Podrejeni dolg
ISIN: XS0205220204
Hibridni instrumenti

Inovativni instrumenti
31. 12. 2009

31. 12. 2008

Vloge

2.974.019

2.668.030

Banke

27.731

5.560

NefinanËne druæbe

318.659

362.075

Dræava

441.967

144.388

Druge finanËne organizacije

142.087

169.610

39.455

34.277

Tuje osebe
Neprofitni izvajalci gospodinjstev

25.319

27.173

1.978.801

1.924.947

Krediti

999.238

1.079.812

Banke

999.155

1.079.175

Gospodinjstva

74

618

Dræava

NefinanËne druæbe

9

19

Skupaj

3.973.257

3.747.842

35.4
Dolæniπki vrednostni papirji po vrstah in roËnosti

ISIN: SI0022103046
Skupaj

Podrejene obveznosti se vkljuËujejo v izraËun kapitalske ustreznosti. Invovativni instrumenti so del
temeljnega kapitala, hibridni instrumenti pa dodatnega kapitala. Tveganje kapitala je razkrito v
pojasnilu 4.6.
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Rezervacije
Stanje na dan 1. 1. 2009

31. 12. 2009

31. 12. 2008

DolgoroËni vrednostni papirji

69.544

85.556

- potrdila o vlogah

10.015

0

- izdane obveznice

59.529

85.556

Skupaj

69.544

85.556

Dolæniπki vrednostni papirji

Rezervacije
za pokojnine
in podobne
obveznosti do
zaposlenih

Rezervacije za
zunajbilanËne
obveznosti

Rezervacije
za pravno
nereπene toæbe

Druge
rezervacije

Skupaj

4.698

8.975

5.525

1.932

21.130

Neto oblikovane rezervacije
med letom (pojasnilo 16)

510

(1.718)

(1.204)

68

(2.344)

− oblikovane rezervacije
med letom

623

20.986

593

73

22.275

− odpravljene rezervacije
med letom

(113)

(22.704)

(1.797)

(5)

(24.619)

Poraba rezervacij med letom

(438)

0

0

(517)

(955)

Stanje na dan 31. 12. 2009

4.770

7.257

4.321

1.483

17.831

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlenih so pripoznane na osnovi aktuarskega
izraËuna, njegove predpostavke so razkrite v pojasnilu 3.13.
Banka je na osnovi novih znanih dejstev ponovno ocenila rezervacije za toæbe in jih glede na ocenjen
znesek obveze odpravila v viπini 1.797 tisoË evrov.
Znesek drugih rezervacij v viπini 1.483 tisoË evrov se nanaπa na rezervacije iz naslova neizkoriπËenih
kreditov nacionalne stanovanjske varËevalne sheme v viπini 1.226 tisoË evrov in rezervacije iz naslova
saldiranih vlog prebivalstva v viπini 257 tisoË evrov.
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Rezervacije
za pokojnine
in podobne
obveznosti do
zaposlenih

Rezervacije za
zunajbilanËne
obveznosti

Rezervacije
za pravno
nereπene toæbe

Druge
rezervacije

Skupaj

5.038

14.808

6.523

1.948

28.317

(57)

(5.833)

(988)

(16)

(6.894)

0

42.287

395

0

42.682

(57)

(48.120)

(1.383)

(16)

(49.576)

Poraba rezervacij med letom

(283)

0

(10)

0

(293)

Stanje na dan 31. 12. 2008

4.698

8.975

5.525

1.932

21.130

Stanje na dan 1. 1. 2008
Neto oblikovane rezervacije
med letom (pojasnilo 16)
− oblikovane rezervacije
med letom
− odpravljene rezervacije
med letom

31. 12. 2009

31. 12. 2008

39

38

Obveznosti za bruto plaËe zaposlenih

2.831

2.773

Obveznosti do dobaviteljev

3.615

4.100

Obveznosti po kartiËnem poslovanju

3.554

5.476

Obveznosti iz naslova arbitraæ

2.518

1.334

Obveznosti iz naslova poslovanja z bankomati

1.824

1.821

Udolgovane (pasivne) Ëasovne razmejitve
Preseæek obveznosti iz poslovanja po pooblastilu
Druge obveznosti
Skupaj druge obveznosti

678

903

4.335

5.848

67

279

5.721

4.586

25.182

27.158

38

Osnovni kapital
Navadne delnice
- vpis nefinanËnih druæb
- vpis dræave
- vpis bank

31. 12. 2009

31. 12. 2008

27.210

27.208

1.741

1.553

13.909

13.909

201

132

- vpis drugih finanËnih organizacij

3.221

3.819

- vpis gospodinjstev

6.531

6.189

- vpis tujih oseb

1.607

1.606
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Dodatno je uprava banke pooblaπËena, da do dne 15. 07. 2014 s soglasjem nadzornega sveta poveËa
osnovni kapital banke za najveË 10.500 tisoË evrov z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloæke.
Banka nima sprejetega sklepa o pogojnem poveËanju kapitala.
Banka v letu 2009 ni odkupovala in ne prodajala lastnih delnic. Banka na dan 31. 12. 2009 ni imela v
lasti lastnih delnic.

Kapitalske rezerve

Druge obveznosti

Obveznosti do Ministrstva za finance

Uprava banke je pooblaπËena, da do dne 14. 07. 2013 s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega
sklepa skupπËine enkrat ali veËkrat poveËa osnovni kapital banke za najveË 3.105 tisoË evrov z izdajo
novih delnic za vloæke.

39

37

Obveznosti za opravnine

Osnovni kapital je razdeljen na 26.081.979 delnic. ObraËunska vrednost vsake navadne kosovne
delnice kot razmerje med celotnim osnovnim kapitalom in πtevilom delnic znaπa 1,04 evra.

188

31. 12. 2009

31. 12. 2008

VplaËani preseæek kapitala

56.006

56.006

Kapitalske rezerve, nastale iz sploπnega
prevrednotovalnega popravka kapitala

22.308

22.308

Skupaj

78.314

78.314

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Preseæek iz prevrednotenja v zvezi s finanËnimi sredstvi,
razpoloæljivimi za prodajo (pojasnilo 40.1)

(6.703)

(33.810)

- prevrednotenje

(8.378)

(42.797)

1.675

8.987

(6.703)

(33.810)

Kapitalske rezerve se ne morejo uporabiti za izplaËilo delniËarjem.

40

Preseæek iz 
prevrednotenja
- odloæeni davki (pojasnilo 31.3)
Skupaj

42

40.1
Gibanje preseæka iz prevrednotenja
2009

2008

(33.810)

(7.876)

Neto sprememba pri vrednotenju finanËnih sredstev,
razpoloæljivih za prodajo (pojasnilo 23.2)

34.419

(32.699)

Neto sprememba odloæenih davkov

(7.312)

6.765

Stanje na dan 31. 12.

(6.703)

(33.810)

Stanje na dan 1. 1.

Nerazdeljeni Ëisti dobiËek

41

Rezerve iz dobi»ka
Rezerve iz dobiËka

31. 12. 2009

31. 12. 2008

266.180

256.918

- zakonske rezerve

11.676

11.069

- statutarne rezerve

167.707

161.937

86.797

83.912

266.180

256.918

2009

2008

256.918

240.619

607

813

5.770

7.719

- druge rezerve iz dobiËka
Skupaj

41.1
Gibanje rezerv iz dobiËka
Stanje na dan 1. 1.
- poveËanje zakonskih rezerv
- poveËanje statutarnih rezerv
- poveËanje drugih rezerv
Stanje na dan 31. 12.

2.885

7.767

266.180

256.918

Uprava banke je iz Ëistega dobiËka poslovnega leta 2009 poveËala zakonske rezerve za 607 tisoË evrov,
statutarne rezerve pa za 5.770 tisoË evrov.
Uprava je s soglasjem nadzornega sveta banke iz Ëistega dobiËka poslovnega leta 2009 poveËala tudi
druge rezerve iz dobiËka v viπini 2.885 tisoË evrov.
Zakonske in statutarne rezerve, oblikovane iz Ëistega dobiËka se ne morejo uporabiti za izplaËila
delniËarjem.
Druge rezerve iz dobiËka, oblikovane iz bilanËnega dobiËka, ki presegajo 2,7 kratnik osnovnega
kapitala banke, se v preseænem delu lahko uporabijo tudi za izplaËila delniËarjem.
Na dan 31. 12. 2009 druge rezerve iz dobiËka, oblikovane iz bilanËnega dobiËka znaπajo 57.762 tisoË
evrov oziroma 2,1 kratnik osnovnega kapitala banke.
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31. 12. 2009

31. 12. 2008

0

0

»isti dobiËek poslovnega leta/obdobja

2.885

5.216

Skupaj

2.885

5.216

V poslovnem letu 2009 je banka dosegla Ëisti dobiËek v viπini 12.147 tisoË evrov. V skladu s 1. in 3.
odstavkom 230. Ëlena ZGD-1 ter 43. in 44. Ëlenom Statuta banke, sta uprava banke in nadzorni svet iz
zneska Ëistega dobiËka, uporabila za zakonske, statutarne in druge rezerve iz dobiËka znesek v viπini
9.262 tisoË evrov.
»isti dobiËek poslovnega leta 2009 izkazan v izkazu finanËnega poloæaja (bilanËni dobiËek) po
oblikovanju rezerv iz dobiËka znaπa 2.885 tisoË evrov.

Ostala pojasnila
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43

Obveznosti iz naslova najemnih pogodb

Bilan»ni dobi»ek

Letni znesek
2010
Poslovni prostori, bankomati

»isti dobiËek poslovnega leta
- poveËanje zakonskih rezerv

31. 12. 2009

31. 12. 2008

12.147

16.250

(607)

(813)

- poveËanje statutarnih rezerv

(5.770)

(7.719)

- poveËanje drugih rezerv iz dobiËka

(2.885)

(2.503)

0

1

2.885

5.216

- zaokroæitev
BilanËni dobiËek

44

DolgoroËne

Skupaj

Skupaj

Vrsta izvedenega
finanËnega
instrumenta

12.056

96.663

108.719

51.664

167.397

219.061

Vrsta tveganja

327.780

327.780

Tveganje spremembe obrestne mere

Nepokriti akreditivi

36.029

0

36.029

Odobreni neizkoriπËeni krediti

87.756

56.220

143.976

187.993

0

187.993

2.000

0

2.000

0

400

400

Skupaj prevzete obveznosti

334.369

334.369

Izvedeni finanËni instrumenti

113.002

113.002

Valutno tveganje

Skupaj

811.180

811.180

Skupaj 31. 12. 2008

Drugo

7.245

2.765

6.912

1.859

6.477

14.157

Izvedeni finan»ni 
instrumenti

FinanËne garancije

Odobrene kreditne linije

3.712

691

Banka nima nepreklicnih najemnih pogodb.

Storitvene garancije

Odobreni neizkoriπËeni limiti

1.168

Najpomembnejπe najemne pogodbe so sklenjene za najem poslovnih prostorov, bankomatov in
informacijskih poti.

31. 12. 2009

Skupaj garancije

VeË kot 5 let

45

Potencialne in prevzete 
obveznosti po vrstah
KratkoroËne

Informacijske poti

2 - 5 let
2011-2014

Tveganje spremembe cene delnic in deleæev
Valutno tveganje

terminske
pogodbe
valutni forward

Opcija
Skupaj 31. 12. 2009
Tveganje spremembe cene delnic in deleæev

terminske
pogodbe
valutni forward

Knjigovodska vrednost v
izkazu finanËnega poloæaja

Znesek v
zunajbilanci

Sredstva

Obveznosti

0

43

3.000

1.808

0

24.181

0

1.120

79.043

0

0

6.778

1.808

1.163

113.002

0

2.386

5.094

197

3.302

77.497

197

5.688

82.591

31. 12. 2008
FinanËne garancije

25.124

79.009

104.133

Storitvene garancije

35.182

158.902

194.084

298.217

298.217

Skupaj garancije
Nepokriti akreditivi

18.412

Skupaj nepokriti akreditivi

17.162

35.574

35.574

35.574

Odobreni neizkoriπËeni krediti

127.251

24.851

152.102

Odobreni neizkoriπËeni limiti

199.205

0

199.205

7.500

0

7.500

0

228

228

359.035

359.035

Odobrene kreditne linije
Drugo
Skupaj prevzete obveznosti
Izvedeni finanËni instrumenti
Skupaj

2009 LETNO PORO»ILO

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

RA»UNOVODSKO PORO»ILO
NOVE KBM d.d.

82.591

82.591

775.417

775.417

191

Opcija v znesku 6.778 tisoË evrov se nanaπa na pogodbo s Pozavarovalnico Sava d.d. za prodajo delnic
Zavarovalnice Maribor d.d..
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45.1
Izvedeni finanËni instrumenti po vrstah
Forward pogodbe

KratkoroËni

DolgoroËni

Skupaj

79.043

0

79.043

- trgovanje

79.043

0

79.043

Terminske pogodbe

11.277

12.904

24.181

- trgovanje

11.277

12.904

24.181

Zamenjave

0

3.000

3.000

0

3.000

3.000

6.778

0

6.778

- trgovanje
Opcija
- trgovanje
Skupaj 31. 12. 2009

6.778

0

6.778

97.098

15.904

113.002

Posredni©ko poslovanje 
iz naslova poslovanja 
s strankami
31. 12. 2009

31. 12. 2008

SREDSTVA

702

716

Terjatve poravnalnega oziroma transakcijskih raËunov za sredstva strank

116

276

36

147

Forward pogodbe

82.591

0

82.591

- iz finanËnih instrumentov

- trgovanje

82.591

0

82.591

10

73

Skupaj 31. 12. 2008

82.591

0

82.591

- do KDD oziroma obraËunskega raËuna banke
za prodane finanËne instrumente
- do drugih poravnalnih sistemov in institucij za
prodane finanËne instrumente (kupcev)

70

56

Denarna sredstva strank

586

440

- na poravnalnem raËunu za sredstva strank

208

330

- na transakcijskih raËunih bank

378

110

OBVEZNOSTI

702

716

Obveznosti poravnalnega oziroma transakcijskih raËunov za sredstva strank

702

716

- do strank iz denarnih sredstev in finanËnih instrumentov
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Poslovanje po pooblastilu
31. 12. 2009

31. 12. 2008

128

162

Dræava

20.126

25.775

Banke in druge finanËne organizacije

27.665

42.508

117

101

1.294

1.322

636

760

49.966

70.628

NefinanËne druæbe

Gospodinjstva
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
Obveznosti iz poslovanja z vrednostnimi papirji
Skupaj

2009 LETNO PORO»ILO

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

RA»UNOVODSKO PORO»ILO
NOVE KBM d.d.

192

582

561

- do KDD oziroma obraËunskega raËuna banke
za kupljene finanËne instrumente

31

144

- do drugih poravnalnih sistemov in institucij za
kupljene finanËne instrumente (dobaviteljev)

4

2

- do banke oziroma poravnalnega raËuna banke za provizijo, stroπke ipd.

85

9

ZABILAN»NA EVIDENCA

36

147

FinanËni instrumenti strank, loËeno po storitvah

36

147

- sprejemanje, posredovanje in izvrπevanje naroËil

36

147

48

Pomembnej©e povezave 
banke s povezanimi osebami

48.3
Krediti in dana poroπtva
»lani uprave

»lani nadzornega sveta

Drugi delavci banke

31. 12. 2009

31. 12. 2008

31. 12. 2009

31. 12. 2008

31. 12. 2009

31. 12. 2008

77

103

219

0

2.502

2.060

3,93

7,54

5,78

0,00

3,75

6,19

29

19

2

0

336

391

Krediti
PovpreËna obrestna mera
kreditov v odstotkih
OdplaËila

48.1
Izkaz finanËnega poloæaja in zunajbilanËne postavke
31. 12. 2009
Krediti bankam

Odvisne druæbe

Pridruæene druæbe

70.373

0

250.469

0

1.730

0

12.224

0

Dolgovi do strank, ki niso banke

4.847

19.772

ZunajbilanËne postavke

9.214

Krediti strankam, ki niso banke
Dolæniπki vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju
Dolgovi do bank

1.722
31. 12. 2008

Krediti bankam
Krediti strankam, ki niso banke
Dolæniπki vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju
Dolgovi do bank
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Izpostavljenosti do Banke 
Slovenije, Republike 
Slovenije in do druæb 
v dræavni lasti

Odvisne druæbe

Pridruæene druæbe

98.329

0

245.969

0

1.743

0

Izpostavljenost do

280

0

Dolgovi do strank, ki niso banke

3.622

23.685

ZunajbilanËne postavke

6.527

1.161

31. 12. 2009

31. 12. 2008

Banke Slovenije

45.144

42.977

- poravnalni raËun

45.101

42.307

- drugo

43

670

Republike Slovenije

476.988

317.386

- obveznice

294.929

209.841

- drugi vrednostni papirji

48.2
Izkaz poslovnega izida

29.981

0

7.969

11.272

119.554

70.080

13.976

17.482

Druæb v dræavni lasti

555.388

452.888

- krediti

275.215

252.113

- vrednostni papirji

- krediti
- naloæbe z garancijo Republike Slovenije po vrstah
1. 1. do 31. 12. 2009

»iste obresti
Prihodki iz dividend

Odvisne druæbe

Pridruæene druæbe

13.071

(750)

1.786

0

- drugo

190.258

122.280

- potencialne in prevzete obveznosti

75.047

72.462

14.868

6.033

1.077.520

813.251

22,50

17,82

10.579

8.711

4.789.377

4.564.756

»iste opravnine

889

503

Stroπki storitev

(515)

(524)

- drugo

(771)

Skupna izpostavljenost do Banke Slovenije, Republike
Slovenije in do druæb v dræavni lasti

Skupaj

15.231

1. 1. do 31. 12. 2008
»iste obresti
Prihodki iz dividend
»iste opravnine
Stroπki storitev
Skupaj

2009 LETNO PORO»ILO

SKUPINE NOVE KBM in NOVE KBM d.d.

RA»UNOVODSKO PORO»ILO
NOVE KBM d.d.

Odvisne druæbe

Pridruæene druæbe

16.650

(703)

3.272

0

754

278

(546)

(511)

20.130

(936)

193

Deleæ v bilanËni vsoti v %
ZunajbilanËne postavke, pokrite z zavarovanjem s
strani Banke Slovenije in Republike Slovenije
BilanËna vsota

50

52

Gibanje zapadlih 
nepla»anih terjatev

Dogodki po datumu izkaza 
finan»nega poloæaja

Vrste terjatev in naloæb

Stanje
1. 1. 2009

%

Neto
poveËanje/
zmanjπanje

Odpis terjatev

Stanje
31. 12. 2009

%

FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo

0

0,00

349

0

349

0,04

245

0,12

6

0

251

0,11

80.960

2,35

141.069

(14.322)

207.707

5,87

1.040

10,56

179

(272)

947

4,15

82.245

2,25

141.603

(14.594)

209.254

4,52

Vrste terjatev in naloæb

Stanje
1. 1. 2008

%

Neto
poveËanje/
zmanjπanje

Odpis terjatev

Stanje
31. 12. 2008

%

FinanËna sredstva,
razpoloæljiva za prodajo

0

0,00

0

0

0

0,00

226

0,08

19

0

245

0,12

112.864

3,82

36.026

(67.930)

80.960

2,35

4.138

16,63

(1.908)

(1.190)

1.040

10,56

117.228

3,59

34.137

(69.120)

82.245

2,25

Krediti bankam
Krediti strankam,
ki niso banke
Druga sredstva
Skupaj

Krediti bankam
Krediti strankam,
ki niso banke
Druga sredstva
Skupaj
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Prejemki
2009

2008

Uprava

347

339

Matjaæ KovaËiË

170

171

Manja Skerniπak

164

168

Andrej Plos

13

0

»lani nadzornega sveta

72

130

»lani komisij pri nadzornem svetu

64

45

Drugi delavci banke

4.134

3.764

Skupaj

4.617

4.278

Podrobnejπe razkritje o prejemkih je v RaËunovodskem poroËilu Skupine Nove KBM v pojasnilu 53.
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Uprava banke je dne 5. 3. 2010 podpisala delniËarski sporazum o dokapitalizaciji Credy banke a.d.
Kragujevac, Republika Srbija. Nakazilo sredstev za dokapitalizacijo je bilo izvrπeno dne 11. 3. 2010 v
viπini 9.416 tisoË evrov. Banka je postala lastnica 175.046 delnic, kar predstavlja 55,10 odstotni deleæ.
Credy banka a.d. je postala odvisna druæba v Skupini.
Fitch, ena vodilnih svetovnih ocenjevalnih (rating) agencij, je potrdila obstojeËo bonitetno oceno
banke, ki znaπa A- za dolgoroËno tveganje in F2 za kratkoroËno tveganje. Ocena prihodnjih izgledov je
stabilna. Fitch ocenjuje, da je nivo kapitala banke trenutno zadosten, kljub niæji dobiËkonosnosti, kot
posledici poviπanja slabih kreditov in oslabitev v letu 2009.

www.nkbm.si

