Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM v obdobju januar - september 2008
1. Sestava Skupine Nove KBM


obvladujoča banka: Nova Kreditna banka Maribor,d.d.



odvisni banki:





-

Poštna banka Slovenije d.d., v 55 odstotni lasti obvladujoče banke

-

Adria Bank Wien, v 50,54 odstotni lasti Nove KBM d.d.

odvisne druţbe:
-

KBM Fineko d.o.o., v 100 odstotni lasti Nove KBM d.d.

-

KBM Infond d.o.o., v 72 odstotni lasti Nove KBM d.d.

-

KBM Leasing d.o.o., v 100 odstotni lasti Nove KBM d.d.

-

KBM Invest d.o.o., v 100 odstotni lasti Nove KBM d.d.

-

Gorica Leasing d.o.o., v 100 odstotni lasti Nove KBM d.d.

-

M Pay d.o.o., v 50 odstotni lasti Nove KBM d.d.

posredno odvisne druţbe (udeleţbe odvisnih druţb v drugih druţbah):
-

Multiconsult d.o.o, v 39,52 odstotni lasti KBM Fineko d.o.o., 18,24 odstotni lasti KBM Invest d.o.o in
v 18,24 odstotni lasti KBM Leasing d.o.o.. Multiconsult d.o.o. je v 76 odstotni posredni lasti Nove
KBM d.d.

-

Multiconsult Leasing d.o.o., v 10 odstotni lasti KBM Leasing d.o.o. in 90 odstotni lasti Multiconsult
d.o.o. oziroma v 78,4 odstotni posredni lasti Nove KBM d.d.



pridruţene druţbe:
-

Zavarovalnica Maribor, d.d., v 49,96 odstotni lasti Nove KBM d.d.

-

Moja naloţba.d.d., v 45 odstotni lasti Nove KBM d.d.
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2. Pomembnejši podatki o poslovanju Skupine Nove KBM


Bruto dobiček skupine je v prvih devetih mesecih leta 2008 znašal 44,4 milijona evrov, kar
predstavlja 68 odstotkov načrtovanega dobička za leto 2008.



Rezultat je predvsem posledica neto obrestnih in neobrestnih prihodkov, kjer je skupina v prvih
devetih mesecih leta 2008 ustvarila višje dobičke kot v enakem obdobju preteklega leta in sicer so
se čiste obresti povišale za 14 odstotkov, čiste opravnine pa za 8 odstotkov. Ostali finančni
prihodki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zniţali predvsem zaradi padcev tečajev
vrednostnih papirjev, namenjenih trgovanju.



Bilančna vsota skupine je konec septembra 2008 znašala 5.492,7 milijona evrov in je za 395,2
milijona evrov ali za 7,8 odstotkov večja kot konec leta 2007 ter za 15 odstotkov višja kot v enakem
obdobju preteklega leta.



Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju je konec septembra 2008 znašal 3.735,0 milijona
evrov in za 1 odstotek presegel načrtovano stanje za leto 2008. Skupni znesek dolgov skupine do
nebančnega sektorja pa je konec septembra 2008 znašal 3.146,8 milijona evrov oz. za pol
odstotka presegel načrtovano stanje za leto 2008.



V enoletnem obdobju je skupina zniţala operativne stroške na povprečno aktivo za 0,24 odstotne
točke.
V obdobju od januarja do septembra 2008 sta NKBM in PBS povečali oziroma ohranili skupne
tržne deleže, na ključnih segmentih poslovanja in sicer:
o trţni deleţ kreditov strankam, ki niso banke znaša 11,0 odstotka,
o trţni deleţ bilančne vsote znaša 11,2 odstotka,
o trţni deleţ dolgov do prebivalstva znaša 18,3 odstotka.
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V nadaljevanju so prikazani pomembnejši kazalniki skupine Nove KBM po stanju na dan 30.09.2008
oziroma za obdobje od 01.01.2008 do 30.09.2008 ter primerjalno z enakim obračunskim obdobjem
preteklega poslovnega leta.
V tisoč EUR

30.9.2008

30.9.2007

INDEKS

Bilančna vsota

5.492.721

4.793.387

115

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju

3.735.043

2.971.614

126

Skupni znesek dolgov nebančnega sektorja

3.146.779

2.860.673

110

Celotni kapital

363.014

366.239

99

Prihodki iz obresti

231.396

177.818

130

Odhodki iz obresti

132.082

90.839

145

Ostali finančni in poslovni prihodki in odhodki

39.994

74.795

53

Dobiček iz rednega poslovanja

44.360

69.406

64

Čisti dobiček poslovnega obdobja

32.143

51.522

62

1

13,95

14,40

97

Čisti dobiček na delnico v EUR

1,2

2,0

60

Donos na aktivo pred obdavčitvijo

1,12

2,06

54

Donos na kapital pred obdavčitvijo

16,46

27,88

59

2,05

2,29

90

Knjigovodska vrednost delnice v EUR
2

Operativni stroški / Povprečna aktiva

3. Finančni položaj Skupine Nove KBM ter pojasnila poslovanja glede na plan
Zaradi zaostrovanja finančne krize se je povečala negotovost na finančnih trgih in zmanjšalo zaupanje
med bankami, kar bo posredno in neposredno vplivalo tudi na poslovanje Skupine Nove KBM. Skupina se
srečuje z zaostrenimi pogoji pri pridobivanju dolgoročnih virov pri bankah v tujini, zato pričakujemo manjšo
rast obveznosti do tujih bank, kot je bilo načrtovano. Kljub zaostrenim razmeram na finančnih trgih skupina
posluje stabilno:
Skupina Nove KBM je v prvih devetih mesecih ustvarila 44.360 tisoč evrov dobička iz rednega poslovanja,
kar je 68 odstotkov načrtovanega zneska za leto 2008.
Čiste obresti so v obdobju od januarja do septembra dosegle 75 odstotkov letnega plana ter so se v
primerjavi z enakim obdobjem lani povečale za 14 odstotkov. Poleg čistih obresti, je skupina ustvarila še
40.644 tisoč evrov čistih opravnin oz. 74 odstotkov načrtovanega zneska.
Dobiček skupine zniţujejo čiste izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju, ki so
posledice padcev tečajev vrednostnih papirjev v trgovalnem portfelju. Skupina je iz naslova prilagajanja cen
vrednostnih papirjev trţnim cenam v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila za 16.707 tisoč evrov
izgube.
Skupina je v prvih devetih mesecih leta 2008 ustvarila 2,51 odstotno obrestno maržo, izračunano na
povprečno aktivo. Marža finančnega posredništva, izračunana kot seštevek neto obrestnih in neto
neobrestnih prihodkov v primerjavi s povprečno bilančno vsoto, pa je znašala 3,51 odstotka.
1

Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan obračunskega obdobja je izračunana kot razmerje med kapitalom
večinskih lastnikov in številom delnic banke na zadnji dan obračunskega obdobja
2
Čisti dobiček na delnico je izračunan kot razmerje med čistim dobičkom skupine (večinski delničarji) doseţenim v
prvih devetih mesecih poslovnega leta in številom delnic banke na zadnji dan obračunskega obdobja.

Nova KBM d.d.

3/10

Skupina je dosegla 16,46 odstotni donos na povprečni kapital pred obdavčitvijo, kar je za 0,09 odstotne
točke pod načrtom za leto 2008.
Donos na povprečno aktivo pred obdavčitvijo je znašal 1,12 odstotka, kar je za 0,08 odstotne točke pod
načrtom za leto 2008.
Ob povečanem obsegu poslovanja, je skupina uspela izboljšati kazalec operativnih stroškov na
povprečno aktivo z 2,39 odstotka na 2,05 odstotka v primerjavi s koncem preteklega leta.

Bilančna vsota Skupine Nove KBM je konec septembra 2008 znašala 5.492.721 tisoč evrov in je za
395.202 tisoč evrov ali za 8 odstotkov večja kot konec leta 2007.
Prav tako se je povečal skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju za 578.883 tisoč evrov in je
konec septembra 2008 znašal 3.735.043 tisoč evrov.
Stanje finančnih obveznostih, merjenih po odplačni vrednosti v skupini znaša 4.892.191 tisoč evrov,
kar predvsem predstavljajo dolgovi do strank (vloge in krediti), ki niso banke v višini 3.146.779 tisoč evrov
in krediti bank v višini 1.219.154 tisoč evrov.
Finančna sredstva namenjena trgovanju so se v devetih mesecih zniţala za 47.636 tisoč evrov in so
konec septembra znašala 72.644 tisoč evrov. Zniţanje je predvsem posledica padcev tečajev in prodaje
vrednostnih papirjev ter prestrukturiranja portfelja. Večina sprememb v trgovalnem portfelju skupine
izhaja iz sprememb v portfelju banke. Po prestrukturiranju portfelja je banka zmanjšala trgovalni portfelj
lastniških VP iz 28,3 milijonov evrov na dan 30.6.2008 na 1,4 milijona evrov na dan 31.10.2008..
Kapital skupine je konec septembra znašal 363.014 tisoč evrov, kar je en 1 odstotek manj kot konec leta
2007. Nižja vrednost kapitala in posledično nižja vrednost knjigovodske vrednosti delnice je posledica
povečanja prevrednotovalnega popravka v portfelju vrednostnih papirjev razpoložljivih za prodajo, ki se
vrednotijo preko kapitala.
V obdobju junij - september se je znižal delež nedonosnih terjatev (bonitetni razred D in E) v bruto
kreditnem portfelju skupine in sicer s 3,4 na 3,0 odstotka. Pokritost nedonosnih terjatev s celotnimi
oslabitvami in rezervacijami je konec septembra 2008 znašala 163,4 odstotka in je za 18,70 odstotnih točk
višja kot junija, ko je pokritost nedonosnih terjatev znašala 144,7 odstotka.
Skupina Nove KBM ima ugodno strukturo financiranja, saj so najpomembnejši vir financiranja depoziti
komitentov, ki so na dan 30.9.2008 predstavljali 57,3 odstotka bilančne vsote (povprečje bančnega
sistema je 44,14 odstotka). Deleţ dolgov do bank je konec septembra predstavljal 25,94 odstotka
bilančne vsote skupine, kar je za 13,25 odstotne točke manj kot znaša povprečje v slovenskem bančnem
sistemu.
Menimo, da naslednji ukrepi, ki jih je Slovenija sprejela za zagotovitev stabilnosti finančnega sistema in
veljajo do 31.12.2009:


vzpostavitev neomejene državne garancije za vloge depozitov občanov, samostojnih podjetnikov
ter mikro in malih podjetij,



poroštva RS zaradi refinanciranja kreditnih institucij s sedeţem v RS do skupne višine 8 milijard
evrov,
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dajanje posojil kreditnim institucijam ter zavarovalnicam, pozavarovalnicam in pokojninskim
druţbam s sedeţem v RS,



kapitalske naloţbe RS v kreditne institucije s sedeţem v RS,

pomembno prispevajo h konkurenčnosti slovenskih bank v primerjavi s sosednjimi državami ter k
povečanju stopnje zaupanja v slovenski finančni sitem na mednarodnem denarnem trgu.

4. Spremembe v upravah in nadzornih svetih družb v Skupini Nove KBM od 1.1.2008


S 1.1.2008 je prenehal mandat članu uprave KBM Infond Marku Planinšcu. Po izdani
odločbi ATVP, ga je z dnem 16.1.2008 nadomestil Matjaţ Lorenčič. Prav tako je s 1.1.2008
postal član uprave Zavarovalnice Maribor d.d. Marko Planinšec.



Na skupščini banke dne 8.7.2008 je bil odpoklican dotedanji nadzorni svet Nove KBM in
izvoljen nov nadzorni svet v sestavi: predsednik mag. Franci Škufca, podpredsednik g.
Andrej Svetina ter člani dr. Anton Jurgetz, g. Anton Guzej, g. Ivan Vizjak, dr. Aljoša
Valentinčič, dr. Egon Ţiţmond, g. Boštjan Kramberger in mag. Danijel Blejc.
Sklep o odpoklicu in izvolitvi članov nadzornega sveta je postal pravnomočen z dnem vpisa
sprememb, tj. dne 14. 7.2009.
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5. Pomembni dogodki, ki so se zgodili po obračunskem obdobju
1. Nova KBM je v mesecu oktobru izvedla dokapitalizacijo banke.
Banka je na podlagi skupščinskega sklepa z dne 08.07.2008 o povečanju osnovnega kapitala z izdajo
novih delnic za vloţke povečala osnovni kapital in število delnic za 2.723.995 delnic oznake KBMR.
Dodatna količina delnic je bila izdana v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register Centralne
klirinško depotne druţbe, d.d., Ljubljana, dne 29.10.2008 po koncu trgovanja. Dne 29.10.2008 je uprava
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, sprejela odločbo, da se z dnem 30.10.2008 poveča število navadnih
kosovnih delnic uvrščenih v trgovanje v Standardni kotaciji.
Skupno število vseh izdanih delnic izdajatelja z oznako KBMR se je spremenilo od 23.357.984 delnic na
26.081.979 delnic. Osnovni kapital banke po dokapitalizaciji znaša 27.209.542,43 evrov.
2. Bonitetna agencija Moody`s je 18.11.2008 objavila bonitetno oceno za Novo KBM d.d. Bonitetna
agencija je v oceni spremenila postavko »outlook« (izgledi) iz stabilne v negativno. Ocena Moody`s
temelji na projekcijah o sistemskem tveganju, v katerega je posredno zajeta banka. Napoved je po našem
mnenju povsem v skladu z makroekonomskimi napovedmi o recesiji, ki se pojavlja v Evropi. Ocenjujemo,
da se bo takšna ocena obdržala v 1. in 2. kvartalu leta 2009, nato pa bo potrebno ponovno preveriti
makroekonomsko stanje. Ključnega pomena za Novo KBM pa je, da je ohranila rating iz prve polovice
letošnjega leta, ki je A1.

6. Lastništvo Nove KBM d.d.
Osnovni kapital Nove KBM d.d. je na dan 30.9.2008 sestavljalo 23.357.984 navadnih kosovnih imenskih
delnic.
Uprava banke je pooblaščena, da v obdobju petih let od 14.7.2008, s soglasjem nadzornega sveta in brez
dodatnega sklepa skupščine enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital banke za največ 5.946.419,61 EUR
z izdajo novih delnic za vloţke.
Nova KBM d.d. nima sprejetega sklepa o pogojnem povečanju kapitala.
Nova KBM d.d. v obdobju januar - september 2008 ni odkupovala in ne prodajala lastnih delnic. Nova
KBM d.d. na dan 30.09.2008 ni imela v lasti lastnih delnic.
Na dan 30.09.2008 je bila lastniška struktura naslednja: deleţ Republike Slovenije v Novi KBM je znašal
41,50 odstotka, deleţ Kapitalske druţbe d.d. je znašal 4,79 odstotka, deleţ Slovenske odškodninske
druţbe d.d. je prav tako znašal 4,79 odstotka, deleţ gospodinjstev je znašal 24,94 odstotka, deleţ drugih
finančnih organizacij 12,92 odstotka, deleţ tujih oseb 6,13 odstotka, deleţ nefinančnih druţb 3,99
odstotka ter deleţ drugih bank 0,89 odstotka.
10 največjih delničarjev na dan 30.09.2008
Število delnic

3

% lastništva

3

9692443
1120000
1120000
485946
439581
299367
263573
250404
231949

41,50
4,79
4,79
2,08
1,88
1,28
1,13
1,07
0,99

217400

0,93

Imetnik
REPUBLIKA SLOVENIJA
KAPITALSKA DRUŢBA, d.d.
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŢBA, d.d.
KD GALILEO, vzajemni sklad
POM-INVEST, d.d.
TRIGLAV STEBER I, vzajemni sklad
JULIUS BAER INTERNATIONAL EQUITY FUND
EAST CAPITAL BALKAN FUND
KD RASTKO, delniški vzajemni sklad
EVEREST CAPITAL EMERGING MARKETS FUND

enak odstotni deleţ glasovalnih pravic
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Število delnic Nove KBM d.d. , ki so v lasti uprave in članov nadzornega sveta banke
na dan 30.09.2008
ŠT.DELNIC

% LASTNIŠTVA

1820

0,00779%

260

0,00111%

Franc Škufca

10

0,00004%

Andrej Svetina

27

0,00012%

260

0,00111%

5.002

0,02141%

Aljoša Valentinčič

234

0,00100%

Anton Jurgetz

502

0,00215%

Anton Guzej

140

0,00060%

68

0,00029%

IMETNIK
Matjaţ Kovačič
Manja Skernišak

Daniel Blejc
Ivan Vizjak

Boštjan Kramberger

7. Napoved poslovanja Skupine Nove KBM za leto 2008
Skupina pozorno spremlja stanje na mednarodnem denarnem trgu, kjer je prišlo do izredne zaostritve
pogojev najemanja posojil. V skladu z navedenim je skupina prilagodila svojo kreditno aktivnost in pogoje
predvsem pri kreditiranju pravnih oseb. Ocene za zaključek poslovnega leta 2008 temeljijo na trenutno
znanih razmerah.
Skupina Nove KBM ocenjuje za konec leta 2008 povečanje bilančne vsote za 6,6 odstotka v primerjavi s
koncem leta 2007.
Dolgovi do strank, ki niso banke, so na konec leta 2008 ocenjeni na 3.228,9 milijonov evrov, kar
predstavlja porast v letu 2008 za 8,8 odstotka. Ocenjen znesek kreditov strankam, ki niso banke, konec
leta 2008 je 3.750,2 milijona evrov, kar predstavlja porast v letu 2008 za 18,8 odstotka.
Skupina ocenjuje za konec leta 2008 dobiček iz rednega poslovanja v obdobju 1.1. do 31.12.2008 na
53,2 milijona evrov oziroma 39,9 milijonov evrov čistega dobička.
Ob trenutnih razmerah ocenjujemo, da bo rast v letu 2009 v načrtih skupine manjša kot je bila v letih 2007
in 2008.
Dolgoročni poslovni cilji Skupine Nova KBM so:
 Skupina Nova KBM namerava uporabiti zmogljivosti in paleto produktov podjetij v Skupini Nova
KBM za navzkriţno prodajo širokega spektra ponudbe finančnih produktov in storitev svojim
obstoječim komitentom in za pritegnitev novih komitentov.
 Na področju osebnega bančništva namerava skupina razviti paleto svojih trenutno številčno
omejenih bančno-zavarovalnih produktov in storitev komitentom s povečanjem števila
zavarovalniških produktov in produktov vzajemnih skladov, ki so na voljo prek njene mreţe
poslovalnic, sčasoma pa bodo na voljo tudi prek PBS.
 Skupina Nova KBM se osredotoča na stalen razvoj distribucijske mreţe v Sloveniji in izven, ki jo
namerava vzdrţevati in razširiti, kjer bo to stroškovno učinkovito.
 Skupina Nova KBM si prizadeva okrepiti svojo prisotnost na trgu malih in srednje velikih podjetij in
sicer z osredotočanjem na navzkriţno prodajo velikega števila svojih produktov in storitev tem
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strankam. Skupina Nova KBM namerava zlasti okrepiti ekonomsko in finančno svetovanje, ki ga
nudi poslovnim komitentom.
Skupina NKBM namerava za izboljšanje svoje operativne učinkovitosti, povečanje prihodkov in
zmanjšanje stroškov vlagati v alternativne distribucijske kanale, iskati sinergije med področji
svojega poslovanja, in izboljšati svoj informacijski sistem.

8. Komentar negotovih dogodkov v prihodnosti
Nestabilnost na finančnih trgih, ki imajo svoj prvotni izvor v teţavah z drugorazrednimi hipotekarnimi
posojili na ameriškem trgu, se na medbančnem trgu kaţe v izredni zaostritvi pogojev najemanja posojil kot
tudi povečane negotovosti na finančnih trgih. Poglavitno dodatno tveganje predstavlja negotovost glede
razseţnosti učinkov finančne krize na celotno gospodarstvo. Zadrţevanje likvidnostnih preseţkov izven
realnega sektorja lahko zelo negativno vpliva na celotno evropsko gospodarstvo in posredno na Slovenijo.
Trenutne razmere kaţejo, da bo najemanje posojil na mednarodnem trgu denarja teţje, kot je bilo v
preteklosti. Višje premije za tveganje draţijo vire, kar se bo pokazalo v višjih obrestnih odhodkih. V skladu
z razmerami bo skupina sproti prilagajala kreditno in likvidnostno politiko in še bolj konzervativno presojala
omejitve pri obsegu poslovanja.

Uprava Nove KBM d.d.
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RAČUNOVODSKI IZKAZI Skupine Nove KBM

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Skupine Nove KBM v obdobju od 1.1. do 30.09.2008

v tisoč EUR
Zap.
št.

VSEBINA

1. 1.–30. 9. 2008 1. 1.–30. 9. 2007

1

Prihodki iz obresti in podobni prihodki

231.396

177.818

2

Odhodki iz obresti in podobni prihodki

132.082

90.839

3

Čiste obresti

99.314

86.979

4

Prihodki iz dividend

4.883

2.871

5

Prihodki iz opravnin (provizij)

49.652

44.868

6

Odhodki za opravnine (provizije)

9.008

7.251

7

Čiste opravnine

40.644

37.617

8

Real. dobički iz fin. sred. in obv., ki niso merjeni po pošt. vredn. skozi IPI

9

Čisti dobički/izgube iz fin. sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju

10

Dobički/izgube iz fin. sred. in (obveznosti), pripoznanih po pošt. vredn. skozi IPI

11

Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji

12

Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik

13

Čisti dobički iz odprave pripozn. sred. brez nekratk. sred. v posesti za prodajo

14

Drugi čisti poslovni dobički/izgube

15
16
17
18
19

Slabo ime
Pripad. dobički/izgube iz nal. v kapital pridr. in skupaj obvladov. druţb, obrač. po
kap. met.

20

3.263

3.306

-16.707

27.329

974

0

-1.748

186

4.699

48

176

444

3.810

2.994

Administrativni stroški

70.872

68.789

Amortizacija

10.201

8.521

Rezervacije

-5.419

1.040

Oslabitve

18.490

17.280

0

0

-804

3.104

0

158

21

Čisti dobički iz nekratkor. sred. v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obvezn.

22

DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA

44.360

69.406

23

Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja

12.217

17.884

24

ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA

32.143

51.522

25

Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja

0

0

26

ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA

32.143

51.522

Večinskih delničarjev

27.501

46.973

4.642

4.549

Manjšinskih delničarjev

27

Osnovni čisti dobiček na delnico

0,0012

0,0020

28

Popravljeni čisti dobiček na delnico

0,0012

0,0020

Nova KBM d.d.
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BILANCA STANJA SKUPINE NOVE KBM na dan 30.09.2008
v tisoč EUR
VSEBINA
Denar v blagajni in stanje na računih pri CB
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Finančna sredstva, razpoloţljiva za prodajo
Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju
Krediti
- krediti bankam
- krediti strankam, ki niso banke
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Obresti od finančnih sredstev
Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje
Opredmetena osnovna sredstva
Naloţbene nepremičnine
Neopredmetena sredstva
Dolg.naloţbe v kapital odvisnih, pridruţenih in skupaj obvladovanih
druţb
Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb
- terjatve za davek
- odloţene terjatve za davek
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
Finančne obveznosti do centralne banke
Finančne obveznosti, namenjene trgovanju
Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
- vloge bank
- vloge strank, ki niso banke
- krediti bank
- krediti strank, ki niso banke
- dolţniški vrednostni papirji
- podrejene obveznosti
Finančne obveznosti, vezane na fin.sred., ki ne izpolnj.pog.za
odpr.prip.
Obresti za finančne obveznosti
Rezervacije
Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb
- obveznosti za davek
- odloţene obveznosti za davek
Druge obveznosti
SKUPAJ OBVEZNOSTI
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Preseţek iz prevrednotenja
Rezerve iz dobička (vključno z zadrţanim dobičkom)
Lastni deleţi
Čisti dobiček poslovnega leta
KAPITAL VEČINSKIH DELNIČARJEV
Kapital manjšinskih delničarjev
SKUPAJ KAPITAL
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL

Nova KBM d.d.

30. 09. 2008

31. 12. 2007

146.685
72.644
956.656
49
3.931.288
196.245
3.735.043
100.181
4
3.955
88.056
10.046
26.543

113.545
120.280
993.888
329
3.452.473
296.313
3.156.160
127.194
9
138
82.232
6.393
25.483

25.454
21.323
9.062
12.261
109.837

35.652
6.376
87
6.289
133.527

5.492.721
16
78
756
4.892.191
205.674
3.142.329
1.219.154
4.450
100.517
220.067

5.097.519
8
12
89
4.597.125
167.370
2.962.368
1.105.031
5.638
113.920
242.798

21.634
29.062
27.336
16.888
10.956
5.932
141.746

0
21.430
33.162
8.363
2.424
5.939
66.316

5.129.707
24.368
28.847
-26.140
271.710
-27
27.155

4.726.505
24.366
29.083
7.219
260.053
-27
17.159

325.913

337.853

37.101

33.161

363.014

371.014

5.492.721

5.097.519
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