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LETO 2005
V ZNAMENJU
50. OBLETNICE

50 let razvoja od Komunalne, Kreditne do Nove Kreditne banke Maribor
Nova KBM d.d. je v letu 2005 skupaj s svojimi komitenti praznovala pomemben jubilej.
14. julija leta 1955 je namreč Mestni ljudski odbor z odlokom ustanovil Komunalno banko Maribor,
bančno predhodnico današnje Nove KBM. Ustanovljena je bila za območje Maribora, poslovati pa je začela
25. julija 1955.
Komunalna banka Maribor je postala nosilka gospodarskega razvoja na območju Štajerske in Koroške. Bila je
najzaslužnejša, da so v drugi polovici petdesetih let podjetja v tem prostoru podvojila svoj dohodek in obseg
poslovanja.

Okrajna komunalna banka
Leta 1958 se je banka zaradi širitve poslovanja na celoten tedanji okraj preimenovala v Okrajno komunalno
banko. Marca 1961 je začel veljati nov zakon o bankah, ki je okrepil vlogo komunalnih bank in v okviru
katerega se je Okrajna komunalna banka preimenovala nazaj v Komunalno banko Maribor.
Leta 1964 je bila Komunalna banka Maribor tudi ena izmed redkih bank v državi, ki je pridobila pooblastilo
za opravljanje nekaterih deviznih opravil.

Kreditna banka Maribor
Zakon o bankah in kreditnih poslih iz leta 1965 je opredelil banke kot gospodarske organizacije posebnega
družbenega pomena, ki jih upravljajo delovne organizacije in družbeno-politične skupnosti. S tem je banka
dobila funkcijo komercialno investicijske banke in se preimenovala v Kreditno banko Maribor.
V tistem času je banka začela tudi promocijo hranilnih vlog in uvedla tekoče račune. Začelo se je brezgotovinsko
poslovanje s čeki, novost takratnega časa pa je bila še, da so podjetja začela plače zaposlenim nakazovati na
njihove tekoče račune na banki. Tako je banka začela razpolagati z večjim obsegom sredstev, ki so jih občani in
podjetja hranili pri njej, zato je lahko nudila tudi kratkoročne kredite podjetjem, predvsem za izplačilo plač.
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Burna sedemdeseta
V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je začela intenzivna centralizacija bančništva v Sloveniji.
Ljubljanski banki so se priključile skoraj vse dotedanje slovenske banke.
Kreditna banka Maribor je ubrala svojo pot. Leta 1972 je pridobila »veliko devizno pooblastilo«, ki ji je
omogočalo poslovanje s tujino z vsemi bančnimi posli. Zaupanje, ki si ga je pridobila v tujini, ji je omogočalo
tudi najemanje deviznih finančnih kreditov.
Leta 1975 je preselila sedež banke v Ulico Vita Kraigherja in svečano odprla poslovno stavbo Centrala, kjer
je sedež banke še danes. Istega leta je banka za svoje potrebe v Centrali uredila lasten sodobni računalniški
center z najnovejšo opremo tistega časa in tako postala neodvisna od tuje računalniške podpore.

Združitev
Leta 1978 se je Kreditna banka Maribor združila z dvaindvajsetimi temeljnimi bankami v Ljubljansko banko
- združeno banko. Tako kot danes je bila takrat Kreditna banka druga največja v Sloveniji. Obdobje združene
banke je bilo kar dolgo, saj je Kreditna banka Maribor šele leta 1993 izstopila iz Ljubljanske banke - združene
banke.

Preoblikovanje in preimenovanje banke
Kot delniška družba je Kreditna banka Maribor začela poslovati 1. januarja 1990. Po propadu in stečajih številnih
mariborskih industrijskih podjetij, ki niso bila sposobna vračati zapadlih obveznosti, je banka z uvedbo sanacijskega
postopka prešla v last Agencije za sanacijo bank in hranilnic in s tem dobila novega lastnika - državo.
Nova Kreditna banka Maribor d.d. (v nadaljevanju: Nova KBM d.d.)
Z ustavnim zakonom je bila leta 1994 ustanovljena Nova Kreditna banka Maribor d.d. Junija 1997 je bila sanacija
Nove KBM zaključena. Iz postopka sanacije, ki je trajal kar 51 mesecev, je Nova KBM izšla močnejša in večja,
saj je z združitvijo z nekdanjo Komercialno banko Nova Gorica postala druga največja banka v državi.
Danes vodilna članica skupine
Nova KBM d.d. je sodobna in zaupanja vredna banka s tradicijo, ki razume in spremlja svoje poslovne partnerje,
sledi razvojnim ciljem ter živi z okoljem. Pred petnajstimi leti je pričela postopno oblikovati skupino in tako
dopolnjevala bančno ponudbo s storitvami specializiranih podjetij.
Začetki oblikovanja skupine segajo v leto 1991, ko je Nova KBM d.d. ustanovila prvo specializirano podjetje
- KBM Fineko d.o.o., podjetje za promet z nepremičninami.
Dve leti kasneje je bila ustanovljena MBH d.o.o. - Mariborska borznoposredniška hiša, leta 1994 pa
KBM Infond d.o.o. družba za upravljanje investicijskih skladov, in KBM Leasing d.o.o. S pripojitvijo goriške
banke se je skupini istega leta pridružila družba Fininvest d.o.o.
Leta 1998 je Nova KBM d.d. ponudbo specializiranih podjetij obogatila še z dejavnostjo družbe za investiranje
v nepremičnine KBM Invest d.o.o. in ustanovitvijo družbe Gorica Leasing d.o.o.
Leta 2000 je banka izkoristila tržno priložnost in z ustanovitvijo pokojninske družbe Moja naložba d.d. pričela
zbirati premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Nova KBM d.d. je v letu 2005 sprejela sklep o izvedbi procesa pripojitve MBH d.o.o., s čimer naj bi se vse
poslovne aktivnosti borzne družbe prenesle v banko. Pripojitev MBH d.o.o. je bila konec leta z izbrisom
družbe MBH d.o.o. in vpisom pri Novi KBM d.d. v sodni register uspešno zaključena. Nova KBM d.d. je tako
postala univerzalna pravna naslednica MBH d.o.o..
Na dan 31.12.2005 so skupino Nova KBM sestavljale obvladujoča družba Nova KBM d.d. in 13 družb, od
tega 8 odvisnih družb, kjer delež banke v kapitalu družbe znaša 50 in več odstotkov (KBM Invest d.o.o.,
Gorica Leasing d.o.o., KBM Fineko d.o.o., KBM Infond d.o.o., KBM Leasing d.o.o., Hotel Slavija d.d.,
M-PAY d.o.o. in Poštna banka Slovenije d.d.), in 5 družb, kjer se delež banke v kapitalu družbe giblje med
20 in 50 odstotki (Zavarovalnica Maribor d.d., Moja naložba d.d., Adria Bank AG, TVI Majšperk d.o.o. in
Steklarna Rogaška d.d.).
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Leta 2004 je Nova KBM d.d. pridobila 55-odstotni lastniški delež v Poštni banki Slovenije (v nadaljevanju
PBS d.d.) in izpolnila formalne pogoje za začetek vključevanja PBS d.d. v skupino Nove KBM.
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Nova KBM d.d. je Zavarovalnico Maribor d.d. med povezane družbe vključila 31.12.2002. Takrat se je začelo
obdobje tesnejšega sodelovanja na področju razvoja skupnih storitev in posredovanja pri prodaji zavarovalniških
produktov v poslovalnicah banke.

V računovodske izkaze skupine je vključenih 10 družb. Od teh je po popolni metodi uskupinjevanja
vključenih 7 odvisnih družb (KBM Invest d.o.o., Gorica Leasing d.o.o., KBM Fineko d.o.o.,
KBM Infond d.o.o., KBM Leasing d.o.o., PBS d.d. in M-PAY d.o.o.) in 3 družbe po kapitalski metodi
vrednotenja dolgoročnih finančnih naložb (Zavarovalnica Maribor d.d., Moja naložba d.d. in
Adria Bank AG).
Iz računovodskih izkazov skupine so izvzete 3 družbe, in sicer hotel Slavija d.d. zaradi prenehanja poslovanja
družbe v letu 2003, TVI Majšperk d.o.o., ki ga je banka pridobila za poplačilo terjatev, in Steklarna Rogaška.
Slednji sta namenjeni prodaji.
Družbe v skupini so bolj podrobno predstavljene na strani 79.

Razvoj poslovanja s komitenti - od hranilnih vlog do Monete
V začetku je imela banka sedež v Orožnovi ulici v Mariboru, in sicer v zgradbi, kjer je danes sedež Univerze
v Mariboru. V današnji Trstenjakovi dvorani je bila takrat likvidatura banke.
Leta 1958 se je ob širjenju na območja zunaj Maribora Komunalna banka preimenovala v Okrajno komunalno
banko in začela formirati podružnice. Ob centrali in dveh podružnicah v Mariboru je imela podružnice še
v Lenartu, Slovenski Bistrici, Dravogradu, Prevaljah, Slovenj Gradcu in na Ptuju in tako pokrivala celotno
področje tedanjega okraja.
Z ukinitvijo okrajev leta 1960 so podružnice v Slovenski Bistrici, Dravogradu, Prevaljah, Slovenj Gradcu in
na Ptuju prevzele novoustanovljene samostojne občinske komunalne banke, Okrajna komunalna banka pa se
je preimenovala nazaj v Komunalno banko Maribor.
Leta 1962 je Komunalna banka Maribor prevzela Mestno hranilnico, ki je že v tistem času imela 100-letno
tradicijo in s tem celostno poslovanje s prebivalstvom.
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Kmalu zatem je banka začela širiti svoje poslovanje tudi zunaj Maribora. Najprej je ustanovila ekspozituro v
Lenartu, leta 1964 pa še ekspozituri v Gornji Radgoni in Ormožu.
Leta 1972 sta se povezali Kreditna banka Maribor in Kreditna banka Ptuj, dve leti kasneje se je Kreditni banki
Maribor pridružila še mariborska podružnica Kreditne banke Zagreb.
Leta 1975 so svečano otvorili novozgrajeno poslovno stavbo v Ulici Vita Kraigherja 4 (današnja Centrala) in
tja preselili sedež banke.
Leta 1978 se je Kreditna banka Maribor združila z dvaindvajsetimi temeljnimi bankami v Ljubljansko
banko - združeno banko. Tega leta se je banki pridružila tudi Kreditna banka Slovenska Bistrica.
Kreditna banka Maribor je leta 1993 izstopila iz Ljubljanske banke - združene banke. V tem letu sta v sklopu
Kreditne banke Maribor poslovali dve poslovni enoti: na Ptuju in v Slovenski Bistrici. Banka je imela na
področju SV Slovenije 18 ekspozitur in 15 agencij.
Junija 1994 je Nova KBM vstopila v Ljubljano in odprla Podružnico Ljubljana. Ta se je leta 2002 preselila na
Tivolsko 48 v stavbo Eurocentra.

Leta 1995 se je z Novo KBM združila Komercialna banka Nova Gorica. Nova KBM je z otvoritvijo podružnic
vstopila v zahodni del Slovenije, in sicer v Novo Gorico, Idrijo, Ajdovščino in Tolmin.
V letu 1997 je bila Nova KBM bogatejša za kar nekaj novih enot. Od Hipotekarne banke Brežice je odkupila
vse komercialne posle in odprla Podružnico Brežice z enotama v Krškem in Brežicah. Tega leta je odprla tudi
enoto v Kopru, ki je takrat poslovala v okviru Podružnice Ljubljana. V Dravogradu pa je odprla Podružnico
Koroška, ki ima danes enoto tudi na Ravnah.
Leta 2001 je Nova KBM od Hranilno-kreditnih služb Goriška brda, Žiri in Dobrovo prevzela vse komercialne
posle. Istega leta je banka kupila večinski delež LLT Murska Sobota in z ustanovitvijo podružnice leta 2002
svoje bančne storitve ponudila tudi Pomurju. Podružnica Pomurje danes deluje v Murski Soboti in Lendavi.
Marca leta 2003 se je ponudba banke pravnim osebam razširila tudi v Novo mesto, kjer so decembra tega leta
na Novem trgu 7 odprli Podružnico Novo mesto in s tem storitve banke ponudili tudi občanom.
Marca 2004 se je koprska enota ločila od ljubljanske podružnice Nove KBM in postala samostojna
podružnica.
Decembra tega leta je banka povečala aktivnosti v Celju, kjer je na Mariborski cesti odprla poslovalnico
Podružnica Celje in začela poslovati tudi s fizičnimi osebami - do takrat je bilo poslovanje v celjski enoti
omejeno le na pravne osebe.
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Z vključitvijo Poštne banke Slovenije v skupino konec leta 2004 je banka svojim komitentom omogočila
poslovanje še na 550 poštah oziroma 1.700 univerzalnih poštnih okencih.

POSLOVNO
POROČILO

POMEMBNEJŠI
PODATKI O
POSLOVANJU

Nova KBM d.d.1
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V milijonih tolarjev

Bilanca stanja
Bilančna vsota
Skupni znesek depozitov nebančnega sektorja
a) pravnih in drugih oseb
b) prebivalstva
Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju
a) pravnim in drugim osebam
b) prebivalstvu
Celotni kapital
Rezervacije
Obseg zunajbilančnega poslovanja
Izkaz poslovnega izida
Čiste obresti
Čisti neobrestni prihodki
Stroški dela, materiala in storitev
Amortizacija
Neto rezervacije
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek na dobiček
Drugi davki iz dobička
Število zaposlenih
Delnice
Število delničarjev
Število delnic (v tisočih)
Nominalna vrednost delnice (vrednost v tolarjih)
Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v tolarjih)
Kazalci v odstotkih
a) Kapital
• kapitalska ustreznost
b) Kvaliteta aktive
• dvomljive in sporne bilančne terjatve/bruto aktiva
• posebne rezervacije za bilan. terjatve/bruto aktiva
c) Profitabilnost
• obrestna marža
• donos na aktivo
• donos na kapital pred obdavčitvijo
• donos na kapital po obdavčitvi
d) Stroški poslovanja
• operativni stroški/aktiva
e) Likvidnost
• povp. likvidna sred./povp. vpogledni viri sredstev
• sekundarna likvidnost/vpogledne vloge
1

Po metodologiji Banke Slovenije

2005

2004

2003

715.868
481.797
145.404
336.393
390.208
280.063
110.145
49.163
61.665
152.575

602.948
441.846
129.488
312.358
334.435
247.285
87.151
44.437
57.004
171.917

544.035
416.439
129.674
286.765
278.470
205.689
72.781
41.156
53.442
314.423

17.722
12.257
16.286
1.653
-4.877
6.909
1.956
0
1.546

16.568
11.768
15.685
2.604
-3.922
5.963
1.290
1.692
1.566

17.611
9.465
15.858
2.714
-3.007
5.401
1.880
821
1.554

3
2.920
2.000
16.838

3
2.920
2.000
15.220

3
2.800
2.000
14.698

9,65

11,51

9,72

17,05
6,40

17,46
7,12

19,07
7,19

2,80
1,06
15,83
11,35

3,03
1,05
14,78
7,39

3,45
1,01
14,33
7,16

2,78

3,24

3,49

14,56
37,91

13,67
41,71

13,75
65,37
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POUDARKI KLJUČNIH PODATKOV POSLOVANJA
Nove KBM d.d. V LETU 2005:
• povečanje bilančne vsote za 112.920 milijonov tolarjev,
• čisti dobiček banke v letu 2005 je znašal 4.953 milijonov tolarjev
oz. 1.971 milijonov tolarjev več kot v letu 2004,
• čiste obresti in podobni prihodki banke so v letu 2005 znašale
17.304 milijone tolarjev oz. za 1.029 milijonov tolarjev več kot v
letu 2004,
• povečanje kreditiranja strank, ki niso banke, za 55.773 milijonov
tolarjev oz. za 16,7 odstotka,
• povečanje dolgov do strank, ki niso banke, za 39.951 milijonov
tolarjev oz. za 9,1 odstotka.

SKUPINA Nove KBM
V milijonih tolarjev

Bilanca stanja
Bilančna vsota
Skupni znesek depozitov nebančnega sektorja
Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju
Celotni kapital
Rezervacije
Obseg zunajbilančnega poslovanja
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Izkaz poslovnega izida
Čiste obresti
Čisti neobrestni prihodki
Stroški dela, materiala in storitev
Amortizacija
Neto rezervacije
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek na dobiček
Drugi davki iz dobička

2005

2004

837.439
572.946
415.046
51.144
50.178
165.931

715.556
528.409
354.666
46.231
45.710
180.549

16.411
16.200
20.550
2.172
5.872
8.298
2.501
- 209

19.844
14.919
19.833
3.299
5.073
6.397
1.603
1.849

PISMO
UPRAVE
Nove KBM d.d.

V uvodu je treba zapisati, da je
predsednik uprave Nove KBM
d.d. g. Črtomir Mesarič v aprilu
leta 2005 podal odstopno izjavo
s funkcije predsednika uprave.
Nadzorni svet banke je na podlagi
tega konec aprila 2005 imenoval
novo upravo banke v sestavi
predsednik uprave Matjaž Kovačič
in članica uprave Manja Skernišak.
Nova uprava je pričela opravljati
svojo funkcijo 21. maja 2005. Pri
tem je treba posebej poudariti,
da spremembe v upravi banke
niso imele vpliva na zagotavljanje
kontinuitete v poslovanju banke,
izvajanje ciljev poslovne politike
banke in nadaljevanje uresničevanja
projektov in programov, ki so
potekali v banki.
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Banka je v poslovnem letu 2005 v
celoti uresničila zastavljene cilje
iz sprejete finančne in poslovne
politike banke in jih na posameznih
področjih tudi presegla. Bilančna
vsota je konec decembra 2005
znašala 715.868 milijonov tolarjev
in se je v primerjavi z letom poprej
povečala za 112.920 milijonov
tolarjev oziroma za 19 odstotkov.

Matjaž Kovačič
predsednik uprave

Banka je v tem letu z razvejano bančno mrežo nadaljevala pridobivanje novih komitentov, še posebej s
področij, kjer je bila v preteklosti manj prisotna, kar se je odrazilo tudi v povečanem obsegu poslovanja
banke. V letu 2005 se je obseg kreditov strankam, ki niso banke, povečal za 55.770 milijonov tolarjev oziroma
za 17 odstotkov. V okviru tega so se krediti nefinančnim družbam povečali za 23 milijard tolarjev oziroma
za 12 odstotkov. Največje povečanje pri kreditih finančnim družbam banka beleži pri deviznih kreditih, ki
so se povečali za 34.123 milijonov tolarjev ali za 37,5 odstotka. Na področju kreditiranja prebivalstva, kjer
ima banka vseskozi nadpovprečen tržni delež v višini 13 odstotkov, je povečala plasmaje za 26 odstotkov na
110.145 milijonov tolarjev.
Izvirni dolgovi banke so se v letu 2005 povečali za 39.951 milijonov tolarjev, kar predstavlja 9-odstotni porast,
in so konec decembra 2005 znašali 481.797 milijonov tolarjev. Med izvirnimi dolgovi so se v absolutnem
znesku najbolj povečali tolarski dolgovi do prebivalstva, in sicer za 17.481 milijonov tolarjev in so znašali
konec decembra 203.950 milijonov tolarjev. Celotno stanje dolgov do prebivalstva znaša 336.393 milijonov
tolarjev, kar je za 24.035 milijonov tolarjev več kot konec leta 2004.

Banka je velik del dodatnih sredstev
za naložbe pridobila tudi z najemom
sindiciranega kredita v tujini in
drugih kreditov v skupnem znesku
300 milijonov evrov. V letu 2005 so
dolgovi v tuji valuti naraščali hitreje
kot v domači valuti, kar je vplivalo
na povečanje deleža deviznih dolgov
s 34,3 odstotka na 39,1 odstotka.
Nova
KBM
je
nadaljevala
uveljavljanje strogih kriterijev
v politiki ocenjevanja rizikov
poslovanja, zato je tudi v letu 2005
namenila za rezervacije znesek
4.127 milijonov tolarjev, za splošna
bančna tveganja pa še dodatnih
750 milijonov tolarjev. Tako ima
banka v primerjavi z bančnim
sistemom vseskozi relativno večji
obseg
oblikovanih
rezervacij,
saj le-te dosegajo 15,2-odstotni
delež bančnega sistema, kar je za
5 odstotnih točk več, kot je delež
banke v skupnem znesku kreditov
nebančnemu sektorju v bančnem
sistemu.

V letu 2005 se je nadaljevalo občutno zniževanje obrestnih mer na področju kreditiranja komitentov, kar je
rezultat močne konkurence v poslovanju in bitke za ohranitev in pridobitev vsakega posameznega komitenta.
Zaradi velike konkurence med bankami se je obrestna marža banke še nadalje zniževala, v primerjavi z letom
2004 s 3,03 na 2,80 odstotka.
Glede na razmere in dogodke v okolju, ki so vplivali na poslovanje banke, in glede na nadaljnjo zaostreno
konkurenco na bančnem trgu uprava banke meni, da je z rezultati poslovanja lahko zadovoljna. Dobiček banke
pred obdavčitvijo je za poslovno leto 2005 znašal 6.909 milijonov tolarjev in je za 879 milijonov tolarjev
presegel za to leto načrtovano višino dobička, donosnost kapitala pred obdavčitvijo se je v letu 2005 izboljšala
na 15,83 odstotka.
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Uprava banke je veliko pozornosti
namenila
zniževanju
stroškov
poslovanja, ki so tudi v letu 2005
bili nekoliko nižji od načrtovanih.
Na ta način se je delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v letu 2005 znižal s 3,24 na 2,78 odstotka.
Nadaljnje zniževanje stroškov in racionalizacija poslovanja banke bosta tudi rezultat različnih projektov, ki
potekajo v banki.
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Manja Skernišak
članica uprave

V letu 2005 je uprava nadaljevala uresničevanje velikega števila projektov, ki potekajo v banki. Tako sta se
nadaljevala izvajanje razvojnega programa NOBIS in prenos bančnega poslovanja (migracija poslov) z obstoječih
informacijskih sistemov na informacijski sistem NOBIS, pri čemer so bili migrirani v nov informacijski sistem
vsi podatki področja Nova Gorica.
V letu 2005 se je uspešno zaključila gradnja novega računalniškega centra banke na lokaciji zunaj banke.
Nadaljevale so se aktivnosti vključevanja PBS v bančno skupino Nove KBM, projekt skupnega trženja storitev
Nove KBM in Zavarovalnice Maribor, kjer se še uveljavljajo konkretne rešitve na posameznih področjih
poslovanja, ter projekt mobilnega plačevanja Moneta.
Veliko energije je bilo vložene tudi v povečanje učinkovitosti in varnosti poslovanja, posebej na področju
upravljanja s tveganji, ter v začetek izvajanja dveh v letu 2006 ključnih projektov, uvedbe evra in uvedbe
MSRP v banki.
Banka si je s sprejeto poslovno politiko za leto 2006 zadala številne pomembne naloge. Nadaljevala bo
uresničevanje ključnih nalog banke ter bančne in finančne skupine za prilagajanje konkurenčnim pogojem
poslovanja v državi in EU ter zagotavljala nadaljevanje uspešnega poslovanja in razvoja. Nadaljevale se bodo
vse aktivnosti, s katerimi bodo omogočeni sinergijski učinki tako pri povezavi banke s PBS kot tudi z družbami
finančne skupine.
Za zagotavljanje konkurenčnosti v vedno bolj zaostrenih pogojih poslovanja bo banka izvajala program
obvladovanja stroškov in nadaljevala postopke racionalizacije poslovanja. Banka bo poleg tega, da bo v letu
2006 izvajala in uresničila osrednja projekta, uvedbo evra in MSRP, čemur bodo morali biti delno prilagojeni
kompatibilni projekti, nadaljevala izvajanje programa NOBIS, v okviru katerega se bodo med drugim kot
najpomembnejši nadaljevali migracija posameznih poslov v informacijski sistem NOBIS, prehod delovanja
poslovalnic banke s sedanjega sistema na NOBIS in razvoj določenih novih produktov.
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Banka bo nadaljevala aktivnosti za povečanje obsega poslovanja v komercialnih segmentih poslovanja ter
pridobivanje novih komitentov, in sicer z izvajanjem že začetih projektov strateškega pomena za banko in
članice bančne in finančne skupine ter projektov, s katerimi bo uvajala nove sodobne bančne storitve in tako
sledila trendom razvoja evropskega bančništva.
Maribor, april 2006
Manja Skernišak,
članica uprave

Uprava Nove KBM d.d.

Matjaž Kovačič,
predsednik uprave

POROČILO
NADZORNEGA
SVETA

Uvod
Skupščina Nove KBM d.d. je na svoji 11. seji dne
18.3.2005 odpoklicala nadzorni svet banke ter
imenovala nov nadzorni svet banke v sestavi: Bogomir
Špiletič, mag. Daniel Blejc, Janez Erjavec, Anton Guzej,
dr. Anton Jurgetz, Matjaž Koželj, Stanislav Lesjak,
dr. Tanja Markovič Hribernik in Marija Ribič.
Novoizvoljeni nadzorni svet banke se je na svoji prvi seji
konstituiral in za predsednika nadzornega sveta izvolil
Bogomirja Špiletiča, za namestnika predsednika pa mag.
Daniela Blejca.
Dne 28.10.2005 je Bogomir Špiletič podal odstopno
izjavo s funkcije predsednika in člana nadzornega
sveta Nove KBM d.d. Dne 25.11.2005 je bil na
13. seji skupščine banke na podlagi odstopne izjave
razrešen s funkcije člana nadzornega sveta banke
Bogomir Špiletič in izvoljen za člana nadzornega sveta
banke Andrej Svetina. Na 9. seji nadzornega sveta dne
20. decembra 2005 so člani za predsednika nadzornega
sveta izvolili Andreja Svetino in soglašali, da funkcijo
namestnika predsednika nadzornega sveta še naprej
opravlja mag. Daniel Blejc.
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Tudi v upravi banke so se v letu 2005 zgodile spremembe.
Na podlagi podane odstopne izjave tedanjega predsednika
uprave Črtomirja Mesariča je nadzorni svet na svoji
3. seji dne 5. maja 2005 imenoval novega predsednika
uprave Matjaža Kovačiča in novo članico uprave Manjo
Skernišak. Svojo funkcijo sta oba člana uprave pričela
opravljati s pridobitvijo dovoljenja Banke Slovenije, in
sicer 21. maja 2005.

Andrej Svetina
predsednik nadzornega sveta

Nadzorni svet v zgoraj navedeni sestavi je v letu 2005 svoje delo opravljal v skladu s temeljno funkcijo
nadzora nad vodenjem poslovanja banke in finančne skupine Nove KBM ter dolžnostjo skrbnega in vestnega
ravnanja na podlagi pristojnosti, določenih v Zakonu o bančništvu, Zakonu o gospodarskih družbah ter drugih
predpisih in aktih Nove KBM d.d.

Način in obseg nadzora vodenja banke in finančne skupine Nove KBM

Nadzorni svet tudi ugotavlja, da je Nova KBM d.d. v letu 2005 poslovala likvidno in solventno, ni kršila
zakonodaje, zaradi česar bi nastopili razlogi prepovedi opravljanja bančnih poslov in finančnih storitev,
dosegala zahtevano kapitalsko ustreznost ter imela veliko izpostavljenost oziroma izpostavljenost do oseb,
opredeljenih v Zakonu o bančništvu, na predpisanem nivoju.
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V skladu z določilom 282. člena ZGD je nadzorni svet tekoče in dovolj podrobno preverjal vodenje in poslovanje
Nove KBM d.d. in delo notranje revizije ter celotno poslovno leto 2005 opravljal ustrezen nadzor v okviru
svojih pristojnosti.
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Nadzorni svet se je v letu 2005 sestal na enajstih rednih in petih korespondenčnih sejah, od tega na dveh
rednih in dveh korespondenčnih sejah še v starem sestavu. Nadzorni svet se je na svojih sejah osredotočil
na naslednja področja:
• Z nastopom novega nadzornega sveta je bil eden prvih korakov seznanitev s poslovno politiko in finančnim
načrtom banke za leto 2005 ter strategijo nadaljnjih usmeritev družb skupine Nove KBM.
• Zaradi nove prakse v delovanju nadzornega sveta in uprave ter prilagoditvi veljavni zakonodaji je prišlo do
sprememb Poslovnika o delu nadzornega sveta in Poslovnika o delu uprave Nove KBM.
• Največ pozornosti je nadzorni svet namenil spremljavi in nadzoru tekočega poslovanja banke in skupine Nove
KBM. Uresničevanje poslovne politike in finančnega plana banke v letu 2005 je nadzorni svet ocenjeval skozi
redna kvartalna poročila uprave Nove KBM d.d., ki so bila dopolnjena z analizo konkurenčnih slovenskih in
primerljivih tujih bank.
• V letu 2005 je slovenski bančni sistem zaznamovala visoka rast posojil, danih nebančnemu sektorju. Da je
lahko banka oziroma bančna skupina Nove KBM sledila tem trendom, je nadzorni svet dal soglasje za najem
sindiciranega kredita v tujini.
• Zasledovanje cilja upravljanja skupine Nove KBM je nadzorni svet vodilo do soglasja za pripojitev
MBH d.o.o. k banki in prodajo družbe Fininvest d.o.o. ter povečanje izpostavljenosti Nove KBM d.d. do PBS.
• Z namenom spremljave upravljanja tveganj je nadzorni svet redno obravnaval kvartalna poročila notranje
revizije in sprejel plan dela notranje revizije za leto 2005. Nadzorni svet se je tudi redno seznanjal z vsemi
odredbami Banke Slovenije in ukrepi banke za odpravo nepravilnosti.
• Na podlagi določil ZGD je obravnaval in potrdil Letno poročilo Nove KBM d.d. in konsolidirano letno
poročilo bančne skupine Nove KBM d.d. za leto 2004 s pozitivnim mnenjem revizijske družbe KPMG, ki
ga je predložil na 12. sejo skupščine banke skupaj z drugimi predlogi, o katerih je bila pristojna odločati
skupščina banke.
• Na korespondenčnih sejah je nadzorni svet sprejemal odločitve za izdajo soglasij za sklenitev poslov, ki se
nanašajo na preseganje kreditne izpostavljenosti banke do komitentov in tistih komitentov, pri katerih gre za
izpostavljenost banke do oseb v posebnem razmerju z banko, v skladu z Zakonom o bančništvu.
• Na zadnji redni seji je nadzorni svet obravnaval Poslovno politiko in finančni načrt banke za leto 2006, ki je
bil naknadno razširjen na obdobje od 2006 do 2008 in dopolnjen s plani odvisnih družb.

Preveritev letnega poročila Nove KBM d.d. in skupine Nove KBM za leto 2005
Uprava banke je v zakonskem roku, in sicer dne 5.5.2006, predložila nadzornemu svetu revidirano
Letno poročilo Nove KBM d.d. in skupine Nove KBM skupaj z revizorjevim poročilom o revidiranih
računovodskih izkazih banke za leto 2005 in revizorjevim poročilom o konsolidiranih računovodskih
izkazih za leto 2005. Prav tako mu je že predhodno predložila tudi letno poročilo o notranjem revidiranju
za leto 2005.
Nadzorni svet banke je na svoji 15. seji obravnaval ob prisotnosti zunanjega revizorja revidirano Letno
poročilo Nove KBM d.d. in skupine Nove KBM za leto 2005.
Po mnenju pooblaščene revizorske hiše KPMG so računovodski izkazi banke in konsolidirani računovodski
izkazi skupine s prilogami k računovodskim izkazom resnična in poštena slika finančnega stanja gospodarske
družbe in skupine na dan 31. decembra 2005, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja ter
gibanja kapitala v tedaj končanem letu ter so v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, ki jih
je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Zunanji revizor je mnenja, da je tudi poslovno poročilo skladno z
revidiranimi računovodskimi izkazi.
Pozitivno mnenje revizorja le še potrjuje mnenje nadzornega sveta Nove KBM d.d. o korektnem vodenju
poslov uprave in upravljanju s premoženjem banke v letu 2005. Kljub zaostreni konkurenci in padanju
obrestnih mer sta banka in skupina Nove KBM dosegli zadovoljivo donosnost in ohranili visoko stopnjo
varnosti.
Na revizorsko poročilo pooblaščene revizorske hiše KPMG nadzorni svet nima bistvenih pripomb.
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Uprava in nadzorni svet Nove KBM sta v skladu s svojimi pristojnostmi po ZGD in statutu banke del
čistega dobička za leto 2005 v višini 3.758 milijonov tolarjev razporedila v statutarne in druge rezerve
z namenom zagotovitve kapitalske ustreznosti, ki bo tudi omogočila rast poslovanja v naslednjih letih.
Ostanek čistega dobička oziroma bilančni dobiček v višini 1.195 milijonov tolarjev bi ostal nerazporejen,
kar bo nadzorni svet tudi predlagal skupščini banke v sprejem.
Na podlagi navedenega je nadzorni svet na 15. seji dne 22.5.2006, v skladu z 282. členom ZGD, potrdil
Letno poročilo Nove KBM d.d. in skupine Nove KBM za leto 2005 z revizorjevim poročilom o računovodskih
izkazih banke in revizorjevim poročilom o konsolidiranih računovodskih izkazih.
Predsednik nadzornega sveta
Nove KBM d.d.
Andrej Svetina

DOGODKI,
KI SO
ZAZNAMOVALI
LETO 2005

Nova KBM d.d.
Januar:
• Širša uvedba storitve Kredit na mestu, kreditiranja potrošnikov preko posrednikov.
Februar:
• Nadzorni svet Nove KBM d.d. sprejme sklep o razrešitvi Draga Piška z mesta člana Uprave Nove KBM d.d.
Nadzorni svet PBS d.d. ga imenuje za predsednika Uprave PBS d.d.
• Širitev ponudbe kreditov s stanovanjskimi krediti, vezanimi na švicarski frank (valutna klavzula
LIBOR CHF), ter dopolnitev ponudbe Kredit takoj.
• Uvedba Plus kartice, nove bančne kartice za dijake in študente.
Marec:
• Skupščina Nove KBM d.d. imenuje nove člane Nadzornega sveta Nove KBM d.d. v naslednji sestavi:
Bogomir Špiletič, mag. Matjaž Koželj, dr. Anton Jurgetz, Stanislav Lesjak, dr. Tanja Markovič Hribernik,
Marija Ribič, Janez Erjavec, Anton Guzej, mag. Daniel Blejc.
• Nova KBM d.d. pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev trženja investicijskih kuponov.
S to odločbo dovoljuje banki, da na bančnih okencih trži vzajemne sklade KBM Infond d.o.o.
• Začetek trženja investicijskih kuponov vzajemnih skladov KBM Infonda d.o.o. v 43 bančnih poslovalnicah.
• Nova KBM d.d. izda prve pametne plačilno-kreditne kartice Activa MasterCard.
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April:
• Nadzorni svet Nove KBM d.d. sprejme sporazumni odstop Črtomirja Mesariča s funkcije predsednika
Uprave Nove KBM d.d..
• Otvoritev Ekspoziture Obrtni dom, nove poslovalnice Podružnice Ajdovščina.
Maj:
• Nadzorni svet za predsednika uprave imenuje Matjaža Kovačiča, dotedanjega člana uprave; za članico
uprave pa Manjo Skernišak, dotedanjo direktorico sektorja naložb in sredstev.
• Otvoritev novih prostorov ptujske Agencije Nova vas, ki se preimenuje v poslovalnico Rogoznica, in novih
prostorov Agencije Zgornja Bistrica, ene od poslovalnic Podružnice Slovenska Bistrica.
• Uvedba posebnega paketa storitev za kmetovalce.
• Uspešno izpeljana akcija trženja Monete.
Junij:
• Nova KBM d.d. sodeluje kot glavni generalni sponzor na Festivalu Lent.
• Pristop k Bankreditu, ki pomeni utrditev sodelovanja s kreditnimi posredniki v okviru Kredita na mestu.
• Športnice in športniki Nove KBM d.d. osvojijo skupno 1. mesto na XIII. Športnih igrah bančnikov Slovenije v Poreču.
Julij:
• Skupščina Nove KBM d.d. na osnovi predloga uprave in mnenja nadzornega sveta sprejme sklep o uporabi
bilančnega dobička in podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2004.
• Nova KBM d.d. s sindikatom tujih bank podpiše pogodbo o najemu sindiciranega kredita v višini
240 milijonov evrov.
• Vrhunec dejavnosti ob 50-letnici Nove KBM d.d., namenjenih različnim skupinam, ter lansiranje ponudbe
Paket zvestobe komitentom.

•
•
•
•

Izdaja pametne plačilne kartice Maestro imetnikom bančnega računa dijaka.
Vključitev Nove KBM d.d. v TARGET - vseevropski medbančni plačilni sistem.
Poteka redna in razširitvena presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000.
Z otvoritvijo prenovljene Ekspoziture Idrija se zaključi prenova poslovne stavbe Podružnice Idrija.

September:
• Prenova ponudbe kreditov za študente.
• Izdaja pametne plačilne kartice Maestro ostalim komitentom.
• Ponudba ugodnih dolgoročnih investicijskih kreditov srednjim in malim podjetjem ter samostojnim podjetnikom.
• Osrednja svečanost ob 50-letnici Nove KBM d.d. v SNG Maribor.
• Podružnica Pomurje se preseli v nove prostore v Murski Soboti.
Oktober:
• Poteka vrsta dejavnosti za različne ciljne javnosti pod sloganom »Oktober je dober«.
• Vključevanje podjetij v Zbirni center (za poslovanje z novimi plačilnimi instrumenti).
• Preneha poslovati Agencija Vrtojba MMP, poslovalnica Podružnice Nova Gorica.
November:
• Skupščina Nove KBM d.d. na podlagi odstopne izjave predsednika Nadzornega sveta Nove KBM d.d.
Bogomirja Špiletiča le-tega razreši s funkcije člana nadzornega sveta. Za novega člana nadzornega sveta
imenuje Andreja Svetino.
• Preneha poslovati Ekspozitura Gosposka iz Podružnice Maribor.
• Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in dovoljenje za
pripojitev MBH d.o.o. k Novi KBM d.d..

Januar:
• Delniški vzajemni sklad Infond Delniški je na prvem ocenjevanju vzajemnih skladov v Sloveniji, ki ga je
organizirala revija Kapital, prejel prvo nagrado za najboljši slovenski delniški sklad za obdobje petih let.
Marec:
• Celotna skupina Nove KBM se prične pripravljati na uvedbo evra.
• PBS d.d. odpre dve novi bančni okenci v prostorih PS v okviru Komercialnega centra Ljubljana (na Novih
Fužinah in v Dravljah).
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December:
• Člani Nadzornega sveta Nove KBM d.d. izvolijo Andreja Svetino za novega predsednika nadzornega sveta
Nove KBM d.d.
• Nova KBM d.d. uspešno opravi selitev računalniške tehnologije v nov, sodoben računalniški center na
Teznem v Mariboru.
• Nova KBM d.d. 1.12.2005 po postopku enostavne pripojitve pripoji hčerinsko podjetje Mariborsko borznoposredniško hišo d.o.o., ki je bila v 100-odstotni lasti Nove KBM d.d.

April:
• KBM Invest d.o.o. podpiše pogodbo za nakup zemljišča v Mariboru. Projekt bo obsegal ca. 15 stanovanj in
24 parkirnih mest.
Maj:
• Začnejo veljati spremenjena pravila upravljanja za uravnotežena vzajemna sklada Infond Hrast in Infond
Uravnoteženi ter delniški vzajemni sklad Infond Delniški, s katerimi se je lahko povečal delež vlaganj v tuje
vrednostne papirje z dotedanjih 10 odstotkov na do 50 odstotkov sredstev sklada.
Junij:
• Skupina Nove KBM pridobi od Agencije za trg vrednostnih papirjev dovoljenje za organizirano trgovanje z
obveznicami PBS d.d. - bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d., 6. in 7. izdaje. Skupna nominalna
vrednost celotne 6. izdaje znaša 1.000.000.000,00 tolarjev in 7. izdaje 4.000.000.000,00 tolarjev.
Julij:
• S 1.7.2005 je v zavarovanje pri Moji naložbi d.d. od Prve pokojninske družbe prestopilo vseh 116 zaposlenih
v Gozdnem gospodarstvu Maribor.
• PBS d.d. dobi novega predsednika in namestnika predsednika NS, in sicer postane predsednik Aleš Hauc,
sicer predsednik Uprave Pošte Slovenije, podpredsednik pa Matjaž Kovačič, sicer predsednik Uprave Nove
KBM d.d.
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September:
• Družba KBM Fineko d.o.o. skupaj z družbama KBM Invest d.o.o. in KBM Leasing d.o.o. odkupi večinski
lastniški delež (76 odstotkov) v družbi Multiconsult d.o.o. v Zagrebu, s čimer ustvari dodatne potenciale za
izvedbo projektov na hrvaškem trgu, hkrati pa doseže razpršenost tveganja posameznih projektov.
• KBM Invest d.o.o. podpiše pogodbo za nakup zemljišča v izmeri 2.593,00 m2, kjer predvideva izgradnjo
objektov apartmajskega naselja v k. o. Grlava.
• Zavarovalnica Maribor d.d. je gostiteljica mednarodnega seminarja o ocenitvi škode na sadju. Seminar je
organiziralo mednarodno združenje zavarovateljev proti toči AIAG s sedežem v Zürichu.
Oktober:
• KBM Infond d.o.o. začne tržiti in upravljati nova vzajemna sklada: delniški vzajemni sklad Infond Energy
in delniški vzajemni sklad Infond BRIC.
• PBS d.d. dobi novo upravo, in sicer jo po prenehanju mandata Jožice Capuder kot članice vodi mag. Drago
Pišek, Viktor Lenče postane član uprave.
November:
• Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in dovoljenje za
pripojitev MBH d.o.o. k Novi KBM d.d..
December:
• KBM Invest d.o.o. odkupi nepremičnine od družbe Prevent gradnje d.o.o. Predmet odkupa je 72 stanovanj
in 43 parkirnih mest v skupni izmeri 5.811,09 m2 za namen nadaljnje prodaje.
• Maksimalna premija za uveljavljanje davčne olajšave pri naložbah v vzajemne sklade se zviša v primerjavi
z zneskom v letu 2005 (549.400 SIT) za 2,1 odstotka na 560.937 SIT.

GOSPODARSKO
IN BANČNO
OKOLJE

Izboljšanje gospodarske aktivnosti v evroobmočju potrjujejo ugodni podatki o rasti industrijske
proizvodnje predvsem v Nemčiji, Franciji in Italiji. Na drugi strani je v ZDA v zadnjem četrtletju leta 2005
prišlo do manjšega gospodarskega zastoja, saj se je BDP v primerjavi s tretjim četrtletjem povečal zgolj za
0,3 odstotka. V evroobmočju je v letu 2005 znašala gospodarska rast 1,4 odstotka, v ZDA pa 3,5 odstotka.
Inflacija v evroobmočju je, predvsem zaradi gibanja cen energentov, znašala 2,2 odstotka, medtem ko je
osnovna inflacija ostala razmeroma nizka. Inflacija v ZDA je v povprečju leta 2005 dosegla 3,4 odstotka.
V Sloveniji so bila gospodarska gibanja v letu 2005 sorazmerno ugodna. Industrijska proizvodnja se
je glede na leto 2004 povečala za 3,1 odstotka. Najhitrejšo rast so zabeležili v avtomobilski panogi, v
proizvodnji kovin, lesarski in kemijski industriji, največji padec pa sta zabeležili prehrambna in tekstilna
industrija. Aktivnosti v gradbeništvu so se v povprečju povečale za 3,0 odstotka, precej visoka pa je bila
tudi rast prodaje v trgovini na drobno. Na osnovi predhodnih podatkov bo rast družbenega proizvoda višja
od 4 odstotkov. V letu 2005 je bilo relativno močno trošenje gospodinjstev in države, prispevek menjave s
tujino pa se je v primerjavi z letom poprej zmanjšal.
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Inflacija je konec leta že dosegla evropsko raven, saj je letna inflacija znašala 2,3 odstotka, povprečna letna
pa 2,5 odstotka. Kljub temu pa je bilo gibanje cen v nekaterih skupinah še vedno razmeroma visoko. Za
več, kot je znašala skupna rast cen, so se povišale cene v skupinah izobraževanje (7,5 odstotka), stanovanje
(7,1 odstotka), alkoholne pijače in tobak (4,4 odstotka), gostinske storitve in nastanitve (3,9 odstotka),
stanovanjska oprema (3,4 odstotka), rekreacija in kultura ter raznovrstno blago in storitve (2,5 odstotka).
Negativna pa je bila rast cen kar v treh skupinah: obleka in obutev (-2,2 odstotka), zdravje (-1,3 odstotka)
in komunikacije (-0,5 odstotka). K skupini rasti cen so tako v letu 2005 največ prispevale cene v skupinah
stanovanje (0,9 odstotne točke), prevoz ter rekreacija in kultura (po 0,3 odstotne točke), cenejša oblačila
in obutev pa so jo znižala za 0,2 odstotne točke. Tudi v letu 2005 so
cene storitev rasle hitreje kot cene blaga, vendar pa je bil razkorak
med njimi precej manjši kot leta 2004. V primerjavi z decembrom
2004 so bile storitve v povprečju dražje za 3 odstotke, blago pa za
2 odstotka.
Inflacija, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih
potrebščin, izračunanim kot dvanajstmesečno povprečje, je
znašala novembra in decembra 2,5 odstotka. Toliko je znašalo tudi
konvergenčno merilo glede stopnje inflacije, kar pomeni, da ga je
Slovenija v letu 2005 že dosegla. Svet Banke Slovenije je v svojem
poročilu ocenil, da bo Slovenija tudi v prihodnje izpolnjevala kriterij
stabilnosti cen za uvedbo evra.
Povprečna mesečna bruto plača za leto 2005 je znašala 277.279
tolarjev, to je nominalno za 4,8 odstotka in realno za 2,2 odstotka več,
kot je znašala v letu 2004. Povprečna mesečna neto plača za obdobje
od januarja do decembra 2005 pa je znašala 176.311 tolarjev, kar je
nominalno za 6,1 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2004.
Po podatkih SURS je bilo decembra v Sloveniji registriranih
813.558 delovno aktivnih prebivalcev. Njihovo število se je, glede
na december 2004, povečalo za 0,8 odstotka. Istočasno je bilo

prijavljenih 92.575 brezposelnih oseb, kar je za 2,0 odstotka več kot konec leta 2004. Stopnja registrirane
brezposelnosti je dosegla 10,2 odstotka, kar je za 0,4 odstotka manj kot decembra 2004. Na trgu dela upadanje
proizvodnje v delovno intenzivnih panogah sovpada z zmanjševanjem zaposlenosti v teh panogah. Ker je
zmanjševanje števila delovnih mest v panogah v težavah trenutno hitrejše od nastajanja novih delovnih mest
v panogah v vzponu, se povečuje brezposelnost, ki se odraža v podatkih na osnovi ankete o delovni sili, ki
temelji na mednarodno usklajenih definicijah Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Statističnega urada
EU (Eurostat). Po tej raziskavi je stopnja brezposelnosti v četrtem četrtletju znašala 7,2 odstotka, od tega
6,6 odstotka za moške in 7,9 odstotka za ženske, medtem ko je v četrtem četrtletju 2004 znašala 6,4 odstotka,
od tega 5,7 odstotka za moške in 7,3 odstotka za ženske.
V letu 2005 se je spremenila regionalna struktura zunanjetrgovinske blagovne menjave, saj se je nadpovprečno
povečal uvoz iz držav zunaj EU (za 20,4 odstotka), in sicer predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije in SZ,
medtem ko je na izvozni strani nadpovprečno porasla menjava z EU (za 13,4 odstotka). Po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije je Slovenija v letu 2005 izvozila za 14.273 milijonov evrov blaga, kar pomeni
11,7-odstotni porast, in uvozila za 15.646 milijonov evrov blaga, to je za 10,6 odstotka več kot leto poprej.
Pokritost uvoza z izvozom je znašala 91,2 odstotka.
Menjava storitev s tujino je rasla hitreje kot blagovna menjava. Izvoz storitev je dosegel 3,2 milijarde evrov,
kar pomeni 15,6-odstotno rast, uvoz pa je znašal 2,3 milijarde evrov, kar je pomenilo 10,8-odstotno rast.
Presežek v višini 892 milijonov evrov je za 4,3-krat višji kot presežek v letu 2004.

Tekoči primanjkljaj je leta 2005 dosegel 254 milijonov evrov, kar je le 47 odstotkov primanjkljaja iz leta
2004. Zaradi povečanja terjatev na kapitalskem računu in povečanja obveznosti na finančnem računu so se
povečale obveznosti za 664 milijonov evrov.
V letu 2005 je bil zabeležen neto finančni tok v višini 1,5 milijarde evrov, kar pomeni okoli 5 odstotkov
ocenjenega BDP. Osrednji razlog za visok finančni priliv je bilo zadolževanje bank v tujini za zagotovitev
sredstev za financiranje domačega kreditiranja. Zaradi tega se je tudi povečal bruto zunanji dolg Slovenije.
Devizne rezerve so konec decembra znašale 8.832 milijonov evrov, medtem ko je bruto zunanji dolg konec
decembra znašal 19.511 milijonov evrov.
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V letu 2005 so se javnofinančni prihodki v primerjavi z letom poprej povečali za 6,5 odstotka in so znašali
2.651 milijard tolarjev. Njihov delež v ocenjenem BDP je dosegel 39,9 odstotka, to je za 0,1 odstotne točke več
kot v letu 2004. Prihodki od davka na dodano vrednost so se povečali za 12,7 odstotka, prihodki od trošarin
pa za 5,8 odstotka. Spremenjena davčna zakonodaja je upočasnila rast prihodkov od davkov in prispevkov,
prihodki od davka pravnih oseb pa so se povečali za 14,5 odstotka.
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K presežku storitev je največ prispeval turizem. V letu 2005 je Slovenija zabeležila 2,38 milijona turističnih
obiskov, kar je za dva odstotka več kot v letu 2004. Tujih gostov je bilo 1,55 milijona, slovenskih pa približno
837.000. Turisti so koristili za 7,56 milijona nočitev, kar je približno enako kot leta 2004. Tuji gostje so imeli
za 4,4 milijona nočitev, slovenski pa za 3,17 milijona nočitev. Tako kot že leto poprej se je zmanjšalo število
slovenskih gostov in povečalo število tujih gostov. Tako je znašal delež tujih gostov 65 odstotkov, koristili pa
so 58 odstotkov vseh nočitev. V turizmu so v letu 2005 ustvarili za 1,45 milijarde evrov deviznega priliva.
Dohodek iz turizma se je povečal tako v turističnih podjetjih kot v igralnicah. Slovenci so v primerjalnem
obdobju za turistična potovanja v tujino porabili 707,5 milijona evrov, kar je za šest odstotkov več kot v letu
2004.

Celotni prihranki prebivalstva v bankah so se v letu 2005 povečali
za 3,4 odstotka na 2.475 milijard tolarjev, medtem ko je znašala
primerljiva rast v letu 2004 7,5 odstotka. Tolarski prihranki so se
povečali za 4,4 odstotka na 1.519 milijard tolarjev (v letu 2004 za
6,6 odstotka), devizni pa za 2,1 odstotka na 956 milijard tolarjev
(v letu 2004 za 8,7 odstotka). Istočasno se je priliv v vzajemne sklade
povečal za 55,1 odstotka, medtem ko je bila v letu 2004 zabeležena
117,0-odstotna rast. Obseg sredstev v vzajemnih skladih domačih
upravljalcev je konec leta znašal 330 milijard tolarjev in je tako
dosegel 13,3 odstotka prihrankov prebivalstva v bankah, kar je za
4,4 odstotne točke več kot ob koncu leta 2004.
Naložbe bank so se v letu 2005 povečale za 21,6 odstotka na
3.696 milijard tolarjev, od tega tolarske za 1,6 odstotka na
2.101 milijardo tolarjev in devizne za 64,4 odstotka na 1.595
milijard tolarjev. Obseg neto zadolževanja prebivalstva je dosegel
200,1 milijarde tolarjev in je realno presegel obseg iz leta 1999 ob
uvedbi DDV. Zaradi ugodnejših pogojev se je povečala predvsem rast
deviznih kreditov podjetjem in DFO. Neto tokovi deviznih kreditov
podjetjem in DFO so znašali 537 milijard tolarjev, kar pomeni
83-odstotno realno povečanje v primerjavi z letom 2004, medtem ko
se je obseg tolarskih kreditov zmanjšal za 6 odstotkov.
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V letu 2005 je prevladovala presežna ponudba deviz, ki je v letnem
povprečju dosegla 1.229 milijonov evrov. Na presežno ponudbo so
najbolj vplivali finančni pritoki iz tujine in izboljšani rezultati v
tekočih transakcijah. Od junija 2004, po vstopu Slovenije v mehanizem
menjalnih tečajev ERM 2, je tečaj za evro relativno stabilen in se
ohranja na ravni 0,05 odstotka nad centralnim tečajem.
Svet Banke Slovenije je na začetku leta 2006 pričel zniževati nekatere
obrestne mere. Obrestna mera za 60-dnevne tolarske blagajniške
zapise se je tako znižala v prvem koraku na 3,75 odstotka in v
drugem na 3,50 odstotka, obrestna mera za začasni odkup deviz
na 1,25 odstotka in na 0,75 odstotka ter za lombardno posojilo na
4,75 odstotka in 4,50 odstotka. S tem se je pričela strukturna
prilagoditev, povezana s potrebo po nominalni konvergenci pred
vstopom v evroobmočje.

POSLOVNE IN
RAZVOJNE
USMERITVE
Nove KBM d.d.
IN SKUPINE
Nove KBM
2

V akcijski strategiji, ki jo je Nadzorni svet Nove KBM d.d. junija 2004 obravnaval in jo v celoti podprl ter podal
svoje soglasje, je banka vključno z bančno in finančno skupino opredelila svoje poslanstvo, vizijo in usmeritve,
ki ji bodo v prihodnjem obdobju omogočale nadaljnji razvoj v pogojih zaostrene konkurence domačih in tujih
bank ter nadaljnjo krepitev in širitev poslovanja banke in skupine kot ponudnika celovitih finančnih storitev.

Poslanstvo finančne skupine NKBM
Skupaj ustvarjamo partnerske odnose na področju celovitih finančnih storitev.
Vizija finančne skupine NKBM
Do leta 2008 bo finančna skupina NKBM prepoznavna kot vodilni ponudnik celovitih in kakovostnih finančnih
storitev v Sloveniji za občane ter mala in srednja podjetja. Vzpostavljen bo proces optimizacije poslovanja in
racionalizacije stroškov. Skupina bo imela učinkovit sistem vodenja skupine, ki bo podprt s poenotenimi tokovi
poročanja. Članstvo v skupini bo pripomoglo k večji uspešnosti vsakega posamičnega člana skupine.
Strateški cilji finančne skupine Nove KBM so:
1. vzpostavitev sistema vodenja na ravni skupine,
2. vzpostavitev sistema poročanja za potrebe delovanja skupine,
3. razvoj informacijskega sistema skupine in standardizacija poročanja,
4. strateški skupinski marketing.
Poslanstvo Nove KBM
Nova KBM je sodobna in varna banka s tradicijo, ki razume in spremlja svoje poslovne partnerje, sledi
razvojnim ciljem ter živi z okoljem.
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Vizija Nove KBM
Nova KBM bo ostala druga največja bančna skupina v Sloveniji, merjeno s tržnim deležem bilančne vsote. Nova
KBM bo hkrati vodilna institucija v finančni skupini Nove KBM, ki bo ponudnik najbolj celovitih finančnih
storitev za občane ter mikro, mala in srednje velika podjetja v Sloveniji. Po dostopnosti, prijaznosti in kakovosti
storitve ter konkurenčnosti produktov bo postala najboljša banka na področju poslovanja s prebivalstvom, z
najbolj razvejano poslovno mrežo v Sloveniji. Kljub predvideni rasti in razvoju bančne skupine bo Nova KBM
vedno zagotavljala varnost poslovanja ter dosegla najvišjo skladnost s standardi obvladovanja tveganj.
Strateški cilji Nove KBM:
1. postati vseslovenska banka,
2. preobraziti se v fleksibilno organizacijo,
3. razumevanje in poglabljanje odnosov s strankami,
4. podpora fleksibilnemu in kakovostnemu poslovanju,
5. uvedba tehnoloških novosti,
6. poglabljanje odnosov v skupini.

2

Besedilo je izvleček iz dokumenta Poslovna politika in finančni načrt Nove KBM d.d. in bančne ter finančne
skupine za leto 2006, v katerem se uporabljata termina bančna in finančna skupina Nove KBM. V letnem
poročilu banke pa za bančno in finančno skupino Nove KBM uporabljamo izraz skupina Nove KBM.

Nova KBM bo v prihodnjih letih postala vseslovenska banka. To bo dosegla skupaj s Poštno banko Slovenije
in sodelovanjem s Pošto Slovenije, kar ji omogoča dostop do razvejane mreže poštnih okenc po vsej Sloveniji,
kjer bodo stranke lahko opravljale osnovne bančne posle. Obenem namerava pokriti vsa regijska središča z
lastnimi poslovalnicami, kjer bo opravljala predvsem bolj zahtevne in kompleksne finančne storitve.
Sinergijski učinki povezave s PBS d.d., ki se bodo v prihodnosti seveda najbolj odražali na tem področju
poslovanja banke, bodo v letu 2006 sicer že vidni, vendar še ne v celoti. Večje sinergijske učinke pa lahko
pričakujemo v naslednjih letih, za kar bodo potrebne pomembne pripravljalne aktivnosti na podlagi že določene
strategije banke.
Banka bo kakovost lastnega poslovanja izboljšala tudi z reorganizacijo banke in s poglobitvijo odnosov s
strankami.
Banka si prizadeva za odličnost poslovanja. Pri tem je ključen Program NOBIS, katerega cilj je izgradnja enovite
informacijske podpore za poslovanje banke z vsemi vrstami komitentov, za notranje in zunanje informiranje ter
za vodenje in odločanje. Z dokončno uveljavitvijo Programa NOBIS bo banka izboljšala kakovost poslovanja v
smislu boljše informiranosti komitentov ter povečane odzivnosti in fleksibilnosti bančne ponudbe.
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Nova KBM d.d. se zaveda pomena prihodnjih tehnologij ter prednosti, ki jih prinaša hitro uvajanje le-teh.
Zato je banka vodilna banka na področju uvajanja mobilnega plačevanja v Sloveniji. Prizadeva si postati
aktivni solastnik sistema mobilnega plačevanja v Sloveniji ter eden glavnih usmerjevalcev tega hitro rastočega
področja.

PRIPRAVLJENOST
Nove KBM d.d.
NA EVRO

Pomen uvedbe evra za Novo KBM d.d.
Uprava banke je na 13. redni seji dne 10.6.2006 obravnavala aktivnosti v zvezi z uvedbo evra v banki in
sprejela sklep, da gre pri projektu uvajanja evra za projekt največje pomembnosti za banko.
Uprava banke je že v septembru 2004 imenovala delovno skupino za uvedbo evra v banki. V delovno skupino
so takrat bili imenovani predstavniki vseh tistih področjih v banki, ki jih bo uvedba evra najbolj prizadela. V
začetku leta 2005 je bil pripravljen prvi akcijski načrt uvedbe evra v banki, v katerem so bile opredeljene vse
aktivnosti, ki jih je potrebno realizirati do uvedbe evra in ob sami uvedbi. Za vsako aktivnost je bil določen
tudi datum začetka in zaključka.
V letu 2005 so po posameznih organizacijskih enotah v banki potekali popisi poslovnih procesov, storitev in
aplikacij, ki jih bo potrebno prilagoditi zaradi uvedbe evra. Ta popis je bil zaključen v septembru 2005. Po
zaključku te aktivnosti, ko je delovna skupina za uvedbo evra opravila analizo vseh potrebnih prilagoditev,
je bil s sklepom uprave z dne 3.10.2005 formalno vzpostavljen projekt uvedbe evra. Potrjen je bil obsežen
elaborat o uvedbi evra v banki, ki vključuje tudi analizo tveganja projekta, imenovana je bila projektna skupina
in devet podprojektnih skupin, odgovornih za priprave na uvedbo evra na posameznih bančnih področjih.
Predsednik uprave banke je bil imenovan za sponzorja projekta, prav tako pa je bila imenovana odločitvena
skupina projekta, ki je zadolžena za sprejem vseh poslovnih odločitev v zvezi z uvedbo evra. Sprejet je bil
tudi sklep, da je služba notranje revizije dolžna spremljati in nadzirati potek aktivnosti na področju uvajanja
evra. Kasneje, v decembru 2005, se je s sklepom uprave banke nadzor nad projektom uvedbe evra razširil
- imenovana je bila nadzorna skupina, ki jo sestavljajo uprava banke in vsi izvršilni direktorji uprave banke.
S tem je okrepljen nadzor nad potekom projekta, obenem pa so vsa bančna področja odgovorno vključena v
potek aktivnosti za uvedbo evra.

Aktivnosti v zvezi z uvedbo evra, ki so bile v banki zaključene do konca leta 2005
Vse aktivnosti v zvezi z uvedbo evra se, kljub veliki kadrovski obremenjenosti in kljub vzporednemu izvajanju
ostalih pomembnih projektov v banki, zaenkrat odvijajo v skladu s sprejetim akcijskim načrtom. Do 31.12.2005
so bile zaključene naslednje aktivnosti za prehod na evro:
• Opravljen je bil popis vseh potrebnih prilagoditev za prehod na poslovanje v novi domači valuti; opravljene
so bile ločene analize tveganja za področja informacijske tehnologije, Programa NOBIS in gotovinskega
poslovanja, kjer bodo po oceni projektne skupine prisotna največja tveganja prehoda na evro.
• Pregledani so bili vsi interni akti, navodila, pooblastila, pravilniki in poročila, ki jih bo potrebno prilagoditi
zaradi uvedbe evra.
• Z zunanjimi dobavitelji informacijske podpore so bili sklenjeni dogovori, da bodo le-ti aplikacije do 30.4.2006
prilagodili na evro in da bodo banki zagotavljali podporo ob samem prehodu na evro.
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Projekt uvedbe evra je nacionalni projekt in Banka Slovenije posveča pripravljenosti poslovnih bank na uvedbo
evra velik pomen. Vse poslovne banke so dolžne Banki Slovenije mesečno poročati o realizaciji posameznih
aktivnosti v zvezi z uvedbo evra, Banka Slovenije pa izvaja z inšpekcijskimi pregledi tudi neposredni nadzor
nad pripravami bank na uvedbo evra.
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Akcijski načrt uvedbe evra v banke, ki je bil prvič pripravljen v začetku leta 2005, je bil v mesecu novembru
na podlagi novih dejstev v zvezi z uvedbo evra v Sloveniji dopolnjen, uprava banke pa je potrdila tudi mejnike
za zaključek posameznih najpomembnejših aktivnosti, ki jih je potrebno izpeljati tekom leta 2006, da bi banka
1.1.2007, ko je predvidena uvedba evra v Sloveniji, bila popolnoma pripravljena na poslovanje v novi domači
valuti.

• Opravljena je bila analiza ekonomskih učinkov uvedbe evra na poslovanje banke, ocenjeni so bili stroški, ki
bodo nastali zaradi vseh potrebnih prilagoditev na evro.
• V skladu z Zakonom o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE), ki določa način dvojnega
označevanja cen blaga in storitev od 1.3.2006 do 30.6.2007, je bila pripravljena tarifa banke in z zunanjim
dobaviteljem programske opreme za izstavljanje računov za opravljene storitve banke je bil dosežen dogovor
o prilagoditvi programa, ki bo omogočal t. i. dvovalutno izpisovanje računov.
• Poslovni uporabniki so odgovornim podprojektnim skupinam predali zahtevke za prilagoditve na evro.
• Na področju oskrbe banke in njenih poslovnih enot z gotovino evra je že pripravljen natančen načrt dela in
prevzema gotovine evra.
• Pripravljen je bil načrt izobraževanja s področja evra in pričele so se prve izobraževalne aktivnosti za
zaposlene. Uprava banke se zaveda, da je ustrezna usposobljenost zaposlenih za poslovanje v evru predpogoj
za pripravljenost banke na prevzem nove valute.
• Banka že od septembra 2005 intenzivno informira interno in eksterno javnost o vseh najpomembnejših
dejstvih v zvezi z uvedbo evra.
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Načrti banke za leto 2006 na področju priprave na uvedbo evra
V letu 2006, predvsem v prvi polovici leta, bodo v banki potekale najpomembnejše aktivnosti v zvezi z
uvajanjem evra oz. v zvezi s prilagoditvijo banke na poslovanje v evru. Banka bo najkasneje do 30.6.2006,
to je tudi zahteva Banke Slovenije, na področju informacijske tehnologije oz. podpore poslovanja popolnoma
tehnološko pripravljena na prevzem evra. To pomeni, da bo banka najkasneje do konca aprila 2006 opravila
prilagoditev vseh aplikacij na poslovanje v evru in da bo v naslednjih dveh mesecih, tj. maju in juniju, opravila
vsa potrebna testiranja delovanja informacijskega sistema v novi domači valuti. Pri tem je banka seveda odvisna
od regulatorjev in zunanjega okolja, ki mora biti za to, da bi banka lahko v skladu s sprejetim akcijskim
načrtom opravila vse predvidene aktivnosti do postavljenih rokov, prav tako do konca junija 2006 popolnoma
pripravljeno na poslovanje v evru.
Zamenjava tolarjev za evro ni samo tehnološki projekt, pač pa bo zaradi uvedbe evra potrebno prilagoditi
tudi poslovno politiko banke in storitve banke. Delovne skupine za ta področja so se že pričele ukvarjati s
to problematiko. Delovna skupina za konvergenco obrestnih mer v tolarjih in evru je že bila imenovana in je
v decembru 2005 tudi že pričela z delom. Obenem so direktorji poslovnih področij pričeli s pregledovanjem
storitev banke, ki jih bo zaradi uvedbe evra potrebno prilagoditi, uvesti ali ukiniti. Kot na tehnološkem področju
bodo tudi aktivnosti za uvedbo evra na poslovnem področju večinoma zaključene do 30.6.2006, skrajni rok za
zaključek teh aktivnosti pa je konec oktobra 2006.
Banka se zaveda pomena ustrezne in popolne pripravljenosti na uvedbo evra. Zaradi tega bodo vse aktivnosti
in projekti, ki bodo potekali v letu 2006 v banki, podrejeni projektu uvajanja evra. Le s polnim osredotočenjem
na ta zahtevni projekt in z razpoložljivostjo vseh potrebnih virov in resursov se lahko zagotovi, da bodo vse
načrtovane aktivnosti, potrebne za uvedbo evra, zaključene po načrtu in da bo banka prehod na evro 1.1.2007
opravila brez napak in zastojev v poslovanju.

UPRAVLJANJE
TVEGANJ V
Novi KBM d.d.
IN SKUPINI
Nove KBM

Nova KBM d.d.
Nova KBM d.d. obravnava upravljanje tveganj kot kontinuiran proces identifikacije, merjenja in obvladovanja
z vsemi vrstami tveganj, ki nastajajo pri poslovanju banke. Banka vsako posamezno vrsto tveganj obvladuje v
skladu z dolgoročno strategijo banke in ločeno od komercialnih delov banke.
Politika obvladovanja tveganj odraža celosten pristop banke:
• identifikacija vseh tveganj, ki nastajajo pri delovanju banke,
• ovrednotenje velikosti tveganja in medsebojnega vpliva posameznih dejavnikov kot tudi časovnega poteka
spremljanja posameznega dejavnika tveganja,
• kontinuirano spremljanje izpostavljenosti banke posameznemu tveganju in upoštevanja postavljenih
limitov,
• učenje in prilagajanje v nestanovitnem poslovnem okolju, kar pomeni ponovno ovrednotenje metodologij
obvladovanja tveganj.
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Identifikacija in merjenje tveganj se opravljata v Področju spremljave in kontrole poslovanja. Na ta način je
spremljava tveganj ločena od komercialne dejavnosti do nivoja uprave banke.
Neposredno upravljanje s tveganji se izvaja v:
• Odboru za upravljanje z naložbami in sredstvi (ALCO): struktura bilance, kapitalska ustreznost, obrestno
tveganje, dolgoročna strukturna likvidnost, davčni vidik poslovanja, valutna in tržna tveganja, donosnost in
uspešnost profitnih centrov, finančni načrt, kreditna in druga tveganja, ki so povezana z novimi produkti,
regulatorne zahteve,
• kreditnih odborih: obvladovanje velike izpostavljenosti in kreditnega tveganja pri poslovanju s pravnimi
osebami,
• likvidnostni komisiji: zagotavljanje kratkoročne likvidnosti in določanje razponov dnevne tečajne politike,
• sektorju upravljanja s tveganji: dnevna spremljava valutnega, tržnega in naložbenega tveganja v skladu s
postavljenimi limiti.
Odločitve Odbora za upravljanje z naložbami in sredstvi in kreditnih odborov se sprejemajo z glasovanjem.
Struktura odbora ALCO, kreditnih odborov in likvidnostne komisije zagotavlja nevtralno odločanje glede
tveganj.
Področje spremljave in kontrole poslovanja izvaja tudi merjenje tveganj in upravljanje s kapitalom za celotno
skupino.
Skupno količino tveganj, ki jih banka lahko prevzame, določa količnik kapitalske ustreznosti. Seštevek
kapitalskih zahtev ne sme presegati kapitala, ki je na voljo za kritje potencialnih izgub iz delovanja banke.
Banka v skladu s poslovno strategijo določa alokacijo kapitala po posameznih vrstah poslov, ki jih opravlja.
Kapitalsko ustreznost načrtuje s poslovnim in finančnim načrtom.
S ciljem ugotavljanja uspešnosti glede na prevzeto tveganje izračunavamo v banki donos na tveganju prilagojeni
kapital (RORAC) po profitnih centrih. Tveganju prilagojeni kapital je sestavljen iz posebnih rezervacij za
specifično tveganje in kapitalskih zahtev.

Basel II
Prilagajanje banke zahtevam kapitalskega sporazuma Basel II poteka v skladu z zastavljenim časovnim
načrtom. Banka je v letu 2005 aktivno sodelovala v odboru Basell II in v vseh delovnih skupinah pri ZBS. Po
preverjanju vpliva in možnosti izbire posameznega pristopa je banka sprejela odločitve o izbiri posameznega
pristopa kapitalskega sporazuma.
Pri spremljanju kreditnega tveganja se je banka odločila za standardizirani pristop. Banka je začela zbirati
potrebne podatke za prehod na osnovni pristop IRB, ki bo uveden v skladu z razpoložljivimi časovnimi vrstami
podatkov. Zahteve po podatkih pri pristopu IRB so že sprožile dopolnitve in spremembe zajema podatkov.
Banka upošteva regulatorne zahteve pri spremljanju tržnega tveganja. V letu 2006 je predvideno nadaljevanje
aktivnosti uvedbe celovitega pristopa spremljanja tvegane vrednosti, ki daje banki možnost izračuna kapitalskih
zahtev na podlagi internih modelov.
Spremljanje operativnega tveganja bo v banki potekalo v skladu s standardiziranim pristopom. V letu 2005
je banka dala poudarek izobraževanju in samoanalizi operativnega tveganja po posameznih organizacijskih
enotah. Uvedba sistematiziranega in centraliziranega zbiranja dogodkov operativnega tveganja je predvidena
v letu 2006.

Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do banke. Obvladovanje
kreditnega tveganja pomeni za banko kontinuirano spremljavo in analiziranje posameznega poslovnega
partnerja, merjenje in analiziranje premikov portfelja glede na njegovo sestavo (dejavnost, sektor, velikost...)
in kvaliteto.

Oblikovanje posebnih rezervacij
Prvi korak k upravljanju kreditnih tveganj je razvrstitev posameznih dolžnikov v bonitetne skupine A do E
na podlagi ocene in vrednotenja dolžnikove sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do banke ob dospelosti in
vrsti zavarovanja terjatev. Razvrščanje poteka na osnovi interno sprejete Metodologije razvrščanja komitentov
v bonitetne skupine. Cilj je oceniti pričakovane izgube na osnovi objektivnih in subjektivnih kriterijev.
Metodologija je skladna z osnovnimi merili Sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk.
Odobravanje naložb komitentom banke je urejeno s pravilniki, ki predpisujejo dokumentacijo in postopke,
potrebne za ugotovitev tveganja posameznega posla. Vsako naložbo odobrava ustrezen nivo kreditnega
odbora.
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Tveganje države ne vpliva na osnovno razvrstitev dolžnikov - tujih oseb v ustrezno bonitetno skupino. Banka
oblikuje rezervacije za deželna tveganja v odstotkih, ki so za vsako posamezno državo posebej opredeljeni.
Pred kreditnim tveganjem se banka zavaruje na več načinov, in sicer z:
• ugotavljanjem tveganosti posameznega dolžnika in oblikovanjem posebnih rezervacij za bilančne terjatve in
zunajbilančne obveznosti,
• oblikovanjem kapitala za zagotavljanje zadostnega kapitalskega pokritja kreditnih tveganj,
• določitvijo internih limitov izpostavljenosti po posameznih segmentih,
• upoštevanjem limitov izpostavljenosti do posameznih dolžnikov oziroma povezanih oseb.
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Posebna oblika kreditnega tveganja je deželno tveganje oziroma tveganje nastanka izgube v primeru mednarodnega
kreditiranja, ki je povezano z ekonomskim, socialnim in političnim okoljem dolžnikove države.

Individualno obravnavo dolžnika banka dopolnjuje z analizo
njegovega vpliva na celoten kreditni portfelj, torej na koncentracijo
oziroma diverzifikacijo portfelja. V ta namen se osredotoča predvsem
na obseg izpostavljenosti po posameznih bonitetnih razredih ter na
koncentracijo po posameznih dejavnostih, regijah in institucionalnih
sektorjih. Uprava banke ter nadzorni svet sta s poročili meritev
portfelja redno seznanjena.
Kreditni portfelj banke (brez obresti, kapitalskih naložb in naložb v
vrednostne papirje, ki niso predmet razvrščanja) je na dan 31.12.2005
znašal 607.645 milijonov tolarjev, od tega predstavlja donosni del
(skupini A in B) 94,37 odstotka celotnega portfelja. Donosni del
portfelja banke se je v letu 2005 povečal za 0,85 odstotne točke.
Struktura naložbenega portfelja na dan 31.12.2004 in 31.12.2005
V milijonih tolarjev
2004
Absolutne vrednosti
Terjatve
Zunajbilančne obveznosti
Skupaj
Delež v %

A
SIT 298.743
SIT 96.910
SIT 395.653
77,15

B

A+B

C

D

E

Skupaj

65.193 363.936
18.773 115.683
83.966 479.619
16,37
93,52

11.459
1.278
12.737
2,48

6.592
261
6.853
1,34

13.500
161
13.661
2,66

395.487
117.383
512.870
100,00

2005

V milijonih tolarjev

Absolutne vrednosti
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Terjatve
Zunajbilančne obveznosti
Skupaj
Delež v %

A

B

A+B

C

D

E

Skupaj

SIT 369.400 80.860 450.260
SIT 101.080 22.058 123.138
SIT 470.480 102.918 573.398
77,43
16,94
94,37

12.763
1.517
14.280
2,35

6.249
294
6.543
1,08

13.242
182
13.424
2,20

482.514
125.131
607.645
100,00

Na podlagi razvrstitve terjatev v bonitetne skupine banka oceni
višino potencialnih pričakovanih izgub iz naslova kreditnega
tveganja. Obseg pričakovanih izgub je osnova za oblikovanje
posebnih rezervacij za kreditna tveganja. Na dan 31.12.2005 je imela
banka oblikovane posebne rezervacije za skupine B, C, D, E v višini
30.534 milijonov tolarjev ter posebne rezervacije za skupino A v
višini 4.530 milijonov tolarjev.
Pokritost nedonosnih terjatev (skupine C, D, E) s posebnimi
rezervacijami za B, C, D, E je na dan 31.12.2005 znašala 89 odstotkov.
Poleg posebnih rezervacij, ki izhajajo iz osnovne klasifikacije
dolžnika, oblikuje banka v primeru dolžnikov - tujih oseb

rezervacije za deželna tveganja. Višina oblikovanih rezervacij za deželna tveganja na dan 31.12.2005 je znašala
807 milijonov tolarjev.
Obseg kreditnega portfelja se je v letu 2005 povečal za 94.775 milijonov tolarjev, posledično pa so narasle tudi
rezervacije za kreditna tveganja in sicer za 2.600 milijonov tolarjev.

Kapitalsko pokritje kreditnih tveganj
Za pokrivanje nepričakovanih izgub iz naslova kreditnega tveganja celotnega portfelja banka zagotavlja
ustrezen obseg regulatornega kapitala.
Banka ugotavlja višino tveganju prilagojene aktive, ki je seštevek neto vrednosti bančnih postavk, tehtanih
s stopnjo kreditnega tveganja, in je na dan 31.12.2005 znašala 426.598.465 tisoč tolarjev. Od tega odpade
94 odstotkov na tveganju prilagojene bilančne bančne postavke, 6 odstotkov pa na tveganju prilagojene
zunajbilančne bančne postavke.
Obseg tveganju prilagojene aktive je osnova za oblikovanje kapitala za pokrivanje kreditnih tveganj. Po sklepu
o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic mora banka zagotavljati minimalno 8-odstotno pokritost tveganju
prilagojene aktive s kapitalom, namenjenim pokrivanju kreditnega tveganja. Na dan 31.12.2005 so kapitalske
zahteve za pokrivanje kreditnih tveganj v Novi KBM d.d. znašale 34.127.877 tisoč tolarjev.

Interni limiti izpostavljenosti in limiti regulatorja
Banka ima vzpostavljeno metodologijo določanja naložbenih limitov za banke. Sektor upravljanja s tveganji
spremlja izpostavljenost do posamezne banke in poroča o morebitnih prekoračitvah postavljenih limitov.
Banka Slovenije s predpisi določa največje možne izpostavljenosti do posameznega komitenta oziroma skupine
povezanih oseb, obvladovanih strank in oseb v posebnem razmerju do banke. Z upoštevanjem predpisov je
omejeno tveganje prevelike izpostavljenosti do posameznih oseb in skupin povezanih oseb.

Količniki likvidnosti
V skladu s Sklepom o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati, banka od 1.7.2002 dnevno
izračunava likvidnostne količnike. Količnik likvidnosti je razmerje med naložbami in obveznostmi po preostali
zapadlosti. Banka izračunava količnike v dveh razredih, od 0 do 30 dni (prvi razred) in od 0 do 180 dni (drugi
razred). Količnike likvidnosti izračuna ločeno za tolarski in devizni del, vendar jih, v skladu s pogodbo o
sodelovanju banke in Banke Slovenije pri posegih na trgu tujega denarja, združuje v skupni količnik likvidnosti
prvega in drugega razreda. Od začetka julija 2003 lahko banke, ki imajo dolgo devizno pozicijo pri izračunu
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Likvidnostno tveganje izvira iz časovnega neskladja zapadlosti virov sredstev in naložb. Nelikvidna situacija
nastopi, ko banka v posameznem časovnem obdobju ni sposobna odplačevanja virov sredstev s svojimi
naložbami. Koeficient pokritosti virov sredstev z naložbami v posameznem obdobju zapadlosti pade pod 1.
Likvidnostno tveganje banka nadzoruje s sprotnim spremljanjem:
• količnikov likvidnosti,
• usklajenosti aktive in pasive bilance stanja po ročnosti,
• neto likvidne aktive,
• deleža prvovrstnih vrednostnih papirjev v bilančni vsoti banke,
• obnašanja posamezne skupine naložb in virov sredstev.
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Likvidnostno tveganje

količnikov deviznega dela, dodatno upoštevajo terjatve, nastale na
podlagi danih kreditov v tujem denarju rezidentom, razen Republiki
Sloveniji in drugim bankam, z ročnostjo nad 180 dni. Ta znesek ne
sme presegati 120 odstotkov zneska 7-dnevne začasne prodaje deviz
Banki Slovenije v mesecu avgustu 2004. Predpisan skupni količnik
likvidnosti mora biti najmanj 1.
Spremembe Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora
banka zagotavljati v letu 2005:
• Razširjen je nabor vrednostnih papirjev za izpolnjevanje določb
sklepa. Povečana likvidnost na kapitalskem trgu dopušča uvrstitev
domačih serijskih dolžniških vrednostnih papirjev ustrezne
bonitete v prvi in drugi razred likvidnostne lestvice ne glede na
načelo preostale dospelosti.
• Znižala se je obveznost bank pri naložbah v blagajniške zapise
Banke Slovenije v tujem denarju s 35 na 10 odstotkov bilančnih
obveznosti v devizah z zapadlostjo od 0 do 180 dni.
• Spremembe ukinjajo obvezen vpis deviznih blagajniških zapisov
pri zagotavljanju likvidnosti. Ukinjajo možnost upoštevanja
tolarskih kreditov bonitete A z ročnostjo nad sto osemdeset dni
pri izpolnjevanju količnikov likvidnosti in vzpostavljajo tehtanje
vpoglednih vlog gospodinjstev in gospodarstva v prvem razredu
z utežjo 85 odstotkov, v drugem razredu pa z utežjo 60 odstotkov.
Sklep bo začel veljati po objavi v Uradnem listu, uporabljal pa se
bo od prvega januarja 2006 dalje. Banke lahko začnejo poslovati
po novem režimu že prej.
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Količnik likvidnosti prvega razreda je na zadnji dan v letu znašal
1,160, količnik drugega razreda pa 1,104.

Neto likvidna aktiva
Neto likvidna aktiva prikazuje razliko med delom aktive, ki ga je
mogoče v kratkem času (2-3 dni) pretvoriti v likvidno stanje, in
med nestabilnim delom pasive. Nestabilni del pasive je del bančnih
obveznosti, ki lahko zapade v enako kratkem času. Interni limit
določa najmanj pozitivno vrednost neto likvidne aktive s ciljem
zagotavljanja operativne in regulativne likvidnosti banke. V letu
2005 banka ni beležila negativnega stanja, zaznati pa je bilo trend
naraščanja vrednosti neto likvidne aktive. Na dan 31.12.2005 je
znašala 109.070 milijonov tolarjev.
Obvezna rezerva
Banka je v letu 2005 izpolnjevala predpis o obvezni rezervi. Odstotek
izpolnjevanja se je gibal v razponu od 100,14 do 100,72, na letnem
nivoju pa je znašal 100,38.

Svet Banke Slovenije je januarja 2005 znižal stopnjo obveznih rezerv
za tolarske obveznosti do 90 dni s 4,5 odstotka na 2,0 odstotka zaradi
prilagajanja instrumentov evrosistemu. Tako od obdobja izračuna,
ki se je začelo konec februarja, stopnja obveznih rezerv za vse
obveznosti z ročnostjo do dveh let znaša 2,0 odstotka. Stopnja za
obveznosti nad dve leti ostaja nespremenjena. Banke in hranilnice so
morale 29.3.2005 presežno likvidnost iz naslova znižanja obveznih
rezerv v višini 37.000 milijonov tolarjev obvezno naložiti v dolgoročni
depozit pri Banki Slovenije, ki ima rok zapadlosti 30.3.2007. S tem
je svet Banke Slovenije likvidnostni učinek premaknil v obdobje po
prevzemu evra.

Koncentracija deponentov
Pomemben element upravljanja z likvidnostnim tveganjem je
zagotavljanje razpršenosti vlog glede na izvor in rok dospelosti. V
skladu s Sklepom Banke Slovenije o dnevnem načrtovanju tolarske
likvidnosti in spremljanju koncentracije deponentov banka spremlja
in poroča Banki Slovenije o največjih deponentih po stanju na zadnji
dan v preteklem mesecu.
Delež trideset največjih deponentov v izvirnih sredstvih je 31.12.2005
znašal 19,21 odstotka, v vseh depozitih pravnih in drugih oseb pa
63,65 odstotka.

Pozicijsko tveganje
Pozicijsko tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi spremembe
cene finančnega instrumenta, ki ga ima banka v portfelju zaradi
trgovanja za svoj račun.
Način in cilje trgovanja s finančnimi instrumenti je banka določila s
Strategijo in politiko poslov zakladništva. Banka dnevno meri tržne
vrednosti vseh trgovalnih postavk zakladništva.
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Tržno tveganje pomeni izpostavljenost banke posledicam sprememb
deviznih tečajev, cen vrednostnih papirjev in obrestnih mer.
Sprememba slednjih se neposredno odraža v rezultatu poslovanja
banke zaradi aktivnega zavzemanja pozicij v posameznih finančnih
instrumentih. Banka med tržna tveganja uvršča pozicijsko, obrestno
in valutno tveganje. Pozicijskemu tveganju so izpostavljene postavke,
ki jih banka zavzema za svoj račun z namenom izkoriščanja
spremembe cen. Obrestnemu tveganju je banka izpostavljena v
primeru neusklajene ročnosti spremembe obrestnih mer obveznosti
in sredstev, valutno tveganje pa izhaja iz neusklajenosti devizne
podbilance.
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Tržna tveganja

Najvišji obseg trgovalnih postavk določa letno zastavljen finančni načrt, ki upošteva interni limit kapitalske
ustreznosti. Obseg poslov po posamezni vrsti finančnih instrumentov je podrobneje določen z vzpostavljeno
metodologijo limitov, ki upošteva politiko poslovanja banke.
Portfelj lastniških vrednostnih papirjev je omejen z najvišjo tržno vrednostjo in z metodo VaR na dnevni in
mesečni ravni. Portfelj dolžniških vrednostnih papirjev je omejen z najvišjo tržno vrednostjo in strukturo
vrednostnih papirjev. Limiti po posamezni vrsti poslov se lahko spremenijo s sklepom odbora ALCO,
sprememba strukture pa ne sme vplivati na letno zastavljeni načrt kapitalske ustreznosti.
Pozicijsko tveganje trgovanja z valutami banka nadzoruje z metodologijo limitov trgovanja za račun
banke. Limiti trgovanja z valutami za račun banke so opredeljeni v obliki zneska najvišje dovoljene odprte
pozicije na posameznega deviznega trgovca kot tudi v obliki najvišje dovoljene izgube posameznega
trgovca na mesečnem in letnem nivoju. Dnevno spremljavo rezultata trgovanja z valutami vrši služba
podpore trgovanja in o tem poroča pristojnim osebam. V letu 2005 je trgovanje potekalo v skladu z
zastavljenimi limiti.
Banka komitentom ponuja storitve nakupa in prodaje izvedenih finančnih instrumentov, kjer pa nastopa kot
posrednik in ne zavzema lastnih pozicij.

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 ročnost ponovne nastavitve
obrestne mere ter načinu obrestovanja.
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Banka spremlja porazdelitev obrestovanih bilančnih postavk glede na ročnost ponovne nastavitve obrestne
mere, ločeno po ključnih valutah, v katerih banka posluje: SIT, EUR, USD in CHF. Spremljava posameznih
bilančnih postavk z vidika obrestnega tveganja je nadalje podrobneje razdeljena na postavke s spremenljivo
in postavke z nespremenljivo obrestno mero. Analiza obrestnega tveganja je zajeta v mesečno poročilo o
likvidnostnem in tržnem tveganju in je predmet obravnave odbora ALCO. Politika obrestnih mer upošteva
tržno stanje obrestnih mer in želeno stanje obrestnega razmika po posameznih valutah in vrsti obrestne
mere.

Valutno tveganje
Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo, ki izhaja iz naslova neusklajene devizne podbilance in
nestanovitnosti deviznih tečajev.
Banka v skladu s sklepom odbora ALCO dnevno na agregatni ravni vzdržuje zaprto pozicijo po posameznih
valutah. Skupna odprta pozicija po vseh valutah, vključno s pozicijo v valutni klavzuli po posamezni valuti, je
omejena z vplivom na količnik kapitalske ustreznosti banke. Vpliv celotne odprte devizne pozicije je omejen v
skladu z letno zastavljenim finančnim načrtom.
Tako dolga kot kratka odprta devizna pozicija sta zneskovno omejeni za vsako posamezno valuto. Dnevno
spremljavo odprte devizne pozicije opravlja sektor upravljanja s tveganji, ki poleg odprte pozicije celotne
banke izračunava tudi dnevni rezultat zaradi neusklajenosti devizne podbilance. Izjema glede zapiranja odprte
devizne pozicije je pri evrih, kjer banka zavestno vzdržuje dolgo pozicijo. Razlog vzdrževanja dolge devizne
pozicije v evrih je izkoriščanje možnosti Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

pri izračunu likvidnostne lestvice. Vzdrževanje dolge devizne pozicije v evrih je ocenjeno z nizkim tveganjem
z vidika sodelovanja Republike Slovenije v tečajnem režimu ERM2 in predvidene uvedbe skupne evropske
valute v Sloveniji. Zaradi posebnosti Sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic je banka v letu 2005
na datum poročanja ločeno obravnavala pozicijo v valuti in valutni klavzuli na posamezno valuto in s tem
zmanjšala negativni vpliv na količnik kapitalske ustreznosti.

SKUPINA Nove KBM
Banka spremlja družbe skupine na konsolidirani osnovi z vidika tečajnega in obrestnega tveganja ter tveganja
neusklajenosti aktive in pasive bilance stanja po ročnosti. Nova KBM d.d. tudi analizira individualno poslovanje
družb v skupini in upravlja s kapitalom celotne skupine. Banki Slovenije poroča o skupini v skladu z zahtevami
konsolidiranega nadzora dvakrat letno.
Družbe v skupini Nove KBM poslujejo komercialno samostojno v okviru zastavljenih ciljev in regulatornih
zahtev, vendar so pri rabi metodologij merjenja in obvladovanja tveganj zavezane k rabi enotnih metodologij
in postopkov, ki vključujejo:
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klasifikacijo komitentov,
obravnavo skupnih komitentov,
tehnike zmanjševanja kreditnih tveganj,
kriterije za določanje povezanosti oseb,
spremljanje izpostavljenosti glede na teritorij in panogo,
spremljanje pozicijskega, obrestnega in tečajnega tveganja,
spremljanje izpostavljenosti zaradi neusklajenosti aktive in pasive glede na ročnost.
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POSLOVANJE
Nove KBM d.d.
IN SKUPINE
Nove KBM

Nova KBM d.d.
Finančni rezultat banke
Dobiček banke (rezultat pred obdavčitvijo) je v obdobju od
1.1. do 31.12.2005 znašal 6.909 milijonov tolarjev, čisti poslovni
izid poslovnega leta pa 4.953 milijonov tolarjev.
Bruto dohodek, izračunan kot seštevek neto obresti, neto opravnin,
neto finančnih poslov in neto ostalih prihodkov, je v obdobju od
1.1. do 31.12. letošnjega leta znašal 29.979 milijonov tolarjev. V
primerjavi z istim obdobjem preteklega leta se je bruto dohodek
nominalno povečal za 5,8 odstotka. Banka je v letu 2005 za pokrivanje
operativnih stroškov porabila 60,7 odstotka bruto dohodka,
16,3 odstotka za neto rezervacije, preostalih 23,0 odstotka pa za
dobiček banke pred obdavčitvijo. V primerjavi z letom 2004 se je v
banki zmanjšal delež operativnih stroškov za 4,4 odstotne točke in
povečal delež neto rezervacij za 2,5 odstotne točke, zaradi česar se je
povečal delež dobička za 2,0 odstotne točke.

Med prihodki iz obresti in podobnimi prihodki, ki so znašali
31.115 milijonov tolarjev, je največ obresti iz dolgoročnih
kreditov za investicije, in sicer 9.075 milijonov tolarjev oziroma
29,2 odstotka vseh prihodkov iz obresti. Obresti iz vrednostnih

44 /

Čiste obresti in podobni prihodki so v tem obdobju dosegli 17.304
milijone tolarjev in so tako presegli letni načrt za 6 odstotkov. Po
vključitvi obresti od vrednostnih papirjev, namenjenih trgovanju, v
okviru prihodkov iz naložbenja v kapital pa dosegajo obresti višino
17.722 milijonov tolarjev oziroma 11,8 odstotka vseh obresti v
bančnem sistemu. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta so
obresti nominalno porasle za 7,0 odstotka oziroma za 1.154 milijonov
tolarjev. Neto obresti predstavljajo 59,1 odstotka bruto dohodka
banke.
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V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki od obresti 38,6 odstotka
vseh prihodkov. Na prihodke iz finančnih poslov odpade 45,6 odstotka
vseh prihodkov. Prihodki od provizij (opravnin) predstavljajo
10,7 odstotka vseh prihodkov banke, na ostale prihodke odpade
5,1 odstotka vseh prihodkov. V strukturi odhodkov prevladujejo
odhodki iz finančnih poslov s 48,0-odstotnim deležem. Na obrestne
odhodke odpade 18,8 odstotka vseh odhodkov, stroški dela, materiala
in storitev pa predstavljajo 22,1 odstotka vseh odhodkov. Izgube
iz danih kreditov in terjatev, zmanjšane za poplačila, so dosegle
6,6 odstotka, odhodki iz provizij (opravnin) 1,5 odstotka, drugi
odhodki pa 0,8 odstotka vseh odhodkov.

papirjev, ki niso namenjeni trgovanju, je 7.918 milijonov tolarjev,
obresti iz kratkoročnih kreditov pa za 8.484 milijonov tolarjev. Med
odhodki za obresti in podobnimi odhodki zavzemajo največji
delež obresti za dane kratkoročne vloge, to je 6.261 milijonov tolarjev
oziroma 45,3 odstotka vseh odhodkov za obresti. Obresti za dane
dolgoročne vloge pa je bilo 2.107 milijonov tolarjev.
Obrestna marža, izračunana na povprečno bruto obrestonosno
aktivo, je znašala 2,80 odstotka. Obrestna marža, izračunana kot
kvocient med čistimi obrestmi in povprečno bilančno vsoto, pa je
dosegla višino 2,65 odstotka.
Povprečno dosežena obrestna mera za obveznosti je v Novi
KBM d.d. za leto 2005 znašala 2,2 odstotka letno, od tega za tolarje
2,7 odstotka in 1,6 odstotka za tuje valute (brez tečajnih razlik).
Povprečna obrestna mera za naložbe pa je dosegla 5,0 odstotka, od
tega 6,2 odstotka za tolarske naložbe in 3,2 odstotka za naložbe v
tujih valutah.
Prihodki iz naložbenja v kapital so znašali 1.874 milijonov
tolarjev.
Čiste opravnine (provizije) znašajo 7.500 milijonov tolarjev in
predstavljajo 96 odstotkov letnega načrta.
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Med prejetimi provizijami, ki so znašale 8.604 milijone tolarjev,
je bilo največ provizij za opravljene administrativne storitve, in to
3.577 milijonov tolarjev. Provizije od plačilnega prometa v državi z
2.232 milijoni tolarjev predstavljajo 25,9 odstotka prejetih provizij
banke. Danih provizij je bilo za 1.104 milijone tolarjev. Od tega je
43,6 odstotka provizij za bančne storitve v državi.
Banka je s čistimi provizijami pokrila 41,8 odstotka splošnih
upravnih stroškov z amortizacijo, ki so znašali 17.939 milijonov
tolarjev. V primerjavi s preteklim letom se je pokritje izboljšalo za
1,4 odstotne točke.
Čisti poslovni izid finančnih poslov je znašal 1.377 milijonov
tolarjev, kar predstavlja 6,8-odstotni delež v bančnem sistemu. Od
tega se 527 milijonov tolarjev nanaša na neto prihodke pri nakupu
in prodaji tujih valut in plemenitih kovin, na neto prevrednotovalne
finančne odhodke od vrednostnih papirjev in drugih naložb,
namenjenih trgovanju, pa 1.118 milijonov tolarjev. Na neto prihodke
iz prodaje vrednostnih papirjev in drugih naložb, namenjenih
trgovanju, se nanaša 1.998 milijonov tolarjev. Neto tečajne razlike so
bile negativne v višini 30 milijonov tolarjev.

Drugi poslovni prihodki so v tem obdobju dosegli višino 2.200 milijonov tolarjev, od tega 1.316 milijonov
odpade na prihodke za kritje stroškov odplačevanja kreditov. Drugih poslovnih odhodkov je bilo 566 milijonov
tolarjev, od tega se 127 milijonov tolarjev nanaša na davke in druge dajatve iz prihodka.
Izredni prihodki so znašali 61 milijonov tolarjev, izredni odhodki pa 23 milijonov tolarjev.
Marža finančnega posredništva, izračunana kot seštevek neto obrestnih in neto neobrestnih prihodkov v primerjavi
s povprečno bilančno vsoto, je znašala 4,59 odstotka, kar je za 0,39 odstotne točke manj kot v letu 2004.
Banka je oblikovala 4.877 milijonov tolarjev neto rezervacij in neto odpisov. Od tega se 750 milijonov tolarjev
nanaša na čisti znesek rezervacij za splošna bančna tveganja.
V letu 2005 so znašali poslovni stroški 18.132,5 milijonov tolarjev, kar pomeni za 1,5 odstotka manj kot v letu
2004 in za 1,4 odstotka manj od za leto 2005 planirane višine stroškov.
Pri skupini stroški dela, ki so se v primerjavi z letom poprej povečali za 1,0 odstotek, je bilo porabljenih 9.442,5
milijonov tolarjev, letni plan pa je bil dosežen z 99,1 odstotka. V letu 2005 je banka delavcem izplačala dvanajst
plač, regres za letni dopust, božičnico v višini polovice povprečne plače, predpisane dajatve in nadomestila ter
premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki so znašale največ 13.000 tolarjev mesečno. Za to obdobje je znašala
povprečno izplačana bruto plača v banki 367.534 tolarjev, kar je za 9,9 odstotka manj kot v panogi bančništvo.
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Stroški storitev so se v primerjavi z letom 2004 povečali za 6,8 odstotka in z višino 6.133,8 milijonov tolarjev
presegli letni plan za 8,4 odstotka. Po podskupinah so bila planirana sredstva prekoračena pri izdatkih namenjenih
storitvam drugih, najemninah in zakupninah, reklami in propagandi ter zavarovalninah. Za storitve drugih je
bilo porabljenih 2.892,3 milijonov tolarjev, kar je za 27,7 odstotka več kot je bilo za ta namen načrtovanih
sredstev in za 11,0 odstotka več kot v letu 2004. V primerjavi z letom poprej so se najbolj, to je za 50,3 odstotka,
povečali stroški poštnine, predvsem zaradi drugačnega načina pošiljanja izpiskov komitentom, stroški za
mikrofilmske storitve so bili višji za 36,0 odstotka, za storitve POS sistemov je bilo porabljenih za 11,9 odstotka
več sredstev, varovanje premoženja je bilo dražje za 10,4 odstotka, za kartično poslovanje pa je banka porabila
za 6,2 odstotka sredstev več kot leto poprej. Pri skupini najemnine in zakupnine izstopajo najemnine za PTT
vode, ki so se v primerjavi z letom 2004 povečale za 40,7 odstotka. Za reklamo in propagando je bilo porabljenih
845,0 milijonov tolarjev oziroma za 19,7 odstotka več kot v letu 2004, predvsem zaradi za 62,1 odstotka višjih
stroškov za javno obveščanje. Stroški za zavarovalnine so se povečali za 68,7 odstotka, predvsem zaradi porasta
zavarovalnih premij za zgradbe in opremo. Razlogi za hitrejšo rast omenjenih stroškov so predvsem v porastu
obsega poslovanja, podražitvah teh storitev, pogodbenih rokih plačevanja in različnem knjiženju stroškov.
Pomembna postavka stroškov storitev so stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev,
ki so znašali 1.187,9 milijonov tolarjev, kar je za 15,6 odstotka manj kot leto poprej. V tej skupini odpade
89,4 odstotka porabljenih sredstev na stroške tekočega vzdrževanja strojne in programske opreme.
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48,3 odstotka stroškov materiala, ki so znašali 709,8 milijonov tolarjev, to je 342,8 milijona tolarjev je
bilo porabljenih za papir, različne obrazce in drugi pisarniški material, 33,4 odstotke za energijo od tega
159,8 milijonov tolarjev za elektriko in 76,6 milijonov tolarjev za ogrevanje. Sledijo stroški za strokovno
literaturo (51,4 milijone tolarjev), za informacije in publikacije (42,9 milijonov tolarjev) ter za material in
druge materialne izdatke (36,3 milijona tolarjev). V primerjavi z letom poprej so bili stroški materiala višji za
17,9 odstotka, planirana sredstva pa so bila prekoračena za 9,1 odstotka, predvsem zaradi zamenjave navadnih
kartic s pametnimi karticami.

Za amortizacijo je bilo porabljenih 1.629,5 milijonov tolarjev, kar je, predvsem zaradi nižjih stopenj amortizacije,
za 36,9 odstotka manj kot leto poprej.
V strukturi poslovnih stroškov predstavljajo največji delež stroški za bruto plače, to je 39,0 odstotka. Sledijo:
stroški storitev s 33,8 odstotnim deležem, drugi stroški dela z 13,1 odstotnim deležem, stroški amortizacije
z 9,0 odstotnim deležem, stroški materiala s 3,9 odstotnim deležem in davki ter druge dajatve iz prihodka z
1,2 odstotnim deležem.
Operativni stroški na povprečno aktivo so znašali 2,78 odstotka, kar je za 0,46 odstotne točke manj kot v letu
2004.

Finančni položaj banke3
Bilančna vsota banke se je v letu 2005 povečala za 112.920 milijonov tolarjev oziroma za 18,7 odstotka glede
na konec leta 2004. Ob koncu decembra 2005 je bilančna vsota znašala 715.868 milijonov tolarjev, kar je za
64.297 milijonov več od načrtovanega stanja.
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Na pasivni strani bilance je banka v letu 2005 beležila hitrejše naraščanje deviznih obveznosti kot tolarskih
obveznosti. Hitrejše naraščanje deviznih obveznosti je predvsem posledica najema sindiciranega kredita ter
konvergence tolarskih obrestnih mer z obrestnimi merami evroobmočja. Devizne obveznosti so porasle za
35,7 odstotka oziroma za 73.632 milijonov tolarjev, z 206.497 na 280.129 milijonov tolarjev, tolarske obveznosti
pa so porasle za 9,9 odstotka oziroma za 39.288 milijonov tolarjev, s 396.451 milijonov tolarjev konec leta 2004
na 435.739 milijonov tolarjev konec leta 2005. Delež deviznih obveznosti banke se je povečal za 4,9 odstotne
točke in konec decembra 2005 znašal 39,1 odstotka.
Dolgovi do strank, ki niso banke (izvirni dolgovi), so konec leta 2005 znašali 481.797 milijonov tolarjev in
so se v letu 2005 povečali za 39.951 milijonov tolarjev oz. za 9,0 odstotka. Od tega so se tolarski dolgovi do
strank, ki niso banke, povečali za 28.313 milijonov tolarjev oz. za 9,7 odstotka, predvsem na račun povečanja
kratkoročnih dolgov in vlog na vpogled. Banka je povečala tudi devizne dolgove, in sicer za 11.638 milijonov
tolarjev oz. za 7,8 odstotka, predvsem na račun povečanja dolgoročnih deviznih dolgov. Med izvirnimi dolgovi
banka izkazuje povečanje vseh dolgov (tolarskih in deviznih) do prebivalstva, nefinančnih družb, države,
samostojnih podjetnikov in neprofitnih izvajalcev storitev gospodinjstvom, medtem ko znižanje vseh dolgov
izkazuje pri drugih finančnih organizacijah in tujih osebah.
Najbolj so se povečali dolgovi do prebivalstva, ki so predstavljali 47,0 odstotka vseh obveznosti banke.
Porasli so za 24.035 milijonov tolarjev oziroma za 7,7 odstotka in so konec leta 2005 znašali 336.393 milijonov
tolarjev. Med tolarskimi dolgovi, ki so se povečali za 17.481 milijonov tolarjev, se je stanje najbolj povečalo pri
kratkoročnih kreditih.
Dolgovi do nefinančnih družb so v letu 2005 porasli za 12.368 milijonov tolarjev oz. za 17,5 odstotka. Tolarski
dolgovi so porasli za 12.412 milijonov tolarjev, devizni pa so se znižali za 44 milijonov tolarjev. Znižanje
stanja deviznih dolgov do nefinančnih družb beleži banka predvsem zaradi znižanja stanja kratkoročnih in
dolgoročnih dolgov.

3

Podatki so izračunani po neto principu

Dolgovi do države so se v letu 2005 povečali za 4.015 milijonov
tolarjev oz. za 32,4 odstotka in so konec decembra znašali
16.425 milijonov tolarjev. Povečanje dolgov do države banka beleži
predvsem zaradi povečanja tolarskih dolgoročnih dolgov do države.
Dolgovi do bank so se povečali za 56.800 milijonov tolarjev in so
konec decembra znašali 101.890 milijonov tolarjev, od tega so se
devizni povečali kar za 62.219 milijonov tolarjev, tolarski dolgovi pa
so se znižali za 5.417 milijonov tolarjev. Devizni dolgovi do bank so
se povečali predvsem zaradi najema sindiciranega posojila.
Stanje dolžniških vrednostnih papirjev se je v opazovanem
obdobju povečalo za 7.620 milijonov tolarjev, predvsem na račun
izdanih obveznic serije KBM 8.
Banka je imela konec leta 2005 oblikovanih za 8.164 milijonov
rezervacij za splošna bančna tveganja. Stanje dolgoročnih
rezervacij za obveznosti in stroške se je povečalo za 1.894 milijonov
tolarjev in je konec decembra 2005 znašalo 9.377 milijonov tolarjev.

Na aktivni strani bilance je banka povečala tolarska sredstva
za 40.858 milijonov tolarjev oziroma za 10,6 odstotka, devizna
pa za 72.063 milijonov tolarjev oziroma za 33,3 odstotka. Delež
deviznih sredstev v vseh sredstvih banke se je v letu 2005 povečal s
35,9 odstotka na 40,3 odstotka.
Največje absolutno povečanje v sredstvih beleži banka pri kreditih
strankam, ki niso banke, in sicer za 55.772 milijonov tolarjev
oziroma za 16,7 odstotka. S tem je banka na področju kreditiranja
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V strukturi vseh obveznosti banke se je v letu 2005 povečal delež
dolgov do bank, in sicer s 7,5 odstotka konec leta 2004 na 14,2 odstotka
konec leta 2005, delež dolžniških vrednostnih papirjev s 4,9 odstotka
na 5,2 odstotka, delež kapitala banke pa se je povečal s 6,7 odstotka
na 6,9 odstotka. V letu 2005 se je znižal delež izvirnih dolgov, in
sicer s 73,3 odstotka na 67,3 odstotka. Med izvirnimi dolgovi se je
znižal delež dolgov do nefinančnih družb z 11,7 odstotka konec leta
2004 na 11,6 odstotka konec leta 2005, delež dolgov do države in
drugih komitentov s 7,7 odstotka na 6,9 odstotka, delež dolgov do
gospodinjstev pa z 52,9 na 48,1 odstotka.
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Kapital banke je konec decembra 2005 znašal 49.163 milijonov
tolarjev, kar je za 4.725 milijonov tolarjev več kot konec leta 2004.
Povečanje kapitala je predvsem posledica povečanja rezerv iz dobička
v višini 2.975 milijonov tolarjev ter povečanja prevrednotovalnih
popravkov kapitala, ki odražajo dobičke odvisnih družb.

nebančnega sektorja presegla zastavljeni plan za leto 2005 za 7,6 odstotka. Stanje deviznih kreditov
nebančnemu sektorju se je v letu 2005 povečalo za 41,8 odstotka oz. za 49.834 milijonov tolarjev, medtem
ko so se stanja tolarskih kreditov povečala za 2,8 odstotka oz. za 5.938 milijonov tolarjev.
Krediti prebivalstvu, ki so se v letu 2005 povečali za 22.995 milijonov tolarjev, so konec leta znašali
110.145 milijonov tolarjev oz. 15,4 odstotka vseh sredstev banke. Delež kreditov prebivalstvu se je v letu
2005 povečal za 1,0 odstotne točke v primerjavi s prejšnjim letom. Na področju kreditov prebivalstva je
banka presegla zastavljeni plan kar za 17,5 odstotka, in sicer predvsem zaradi povečanja stanja tolarskih
kreditov.
Povečalo se je tudi absolutno stanje kreditov nefinančnim družbam, in sicer za 22.924 milijonov tolarjev
oz. za 12,1 odstotka, predvsem na račun deviznih kreditov. V letu 2005 so se devizni krediti povečali za
37,5 odstotka oz. za 34.123 milijonov tolarjev, medtem ko so se tolarski krediti znižali za 11.199 milijonov
tolarjev. Na področju deviznih kreditov nefinančnim družbam je banka prav tako presegla zastavljeni plan
za 22,7 odstotka.
Krediti drugim finančnim organizacijam so se povečali za 2.463 milijonov tolarjev oziroma za 9,4
odstotka in so konec leta 2005 znašali 28.692 milijonov tolarjev. Od tega so se devizni krediti drugim
finančnim organizacijam povečali za 5.327 milijonov tolarjev, medtem ko so se tolarski krediti znižali za
2.864 milijonov tolarjev.
Krediti državi so se v letu 2005 znižali za 1.434 milijonov tolarjev oziroma za 19,5 odstotka in so konec
leta 2005 znašali 5.927 milijonov tolarjev. Banka beleži znižanje kreditov predvsem iz naslova tolarskih
kreditov.
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Stanje kreditov bankam se je v letu 2005 povečalo za 99,4 odstotka oziroma za 29.965 milijonov tolarjev,
od tega so se tolarski krediti povečali za 13.880 milijonov tolarjev, devizni pa za 16.085 milijonov tolarjev.
Naložbe v vrednostne papirje so konec leta 2005 znašale 211.419 milijonov tolarjev, kar v primerjavi s
preteklim letom predstavlja povečanje za 30.760 milijonov tolarjev oziroma 17,0 odstotka. Med naložbe
v vrednostne papirje banka uvršča naložbe v vrednostne papirje, namenjene trgovanju, ki so znašale
42.774 milijonov tolarjev, in dolžniške vrednostne papirje, ki niso namenjeni trgovanju, v višini
168.645 milijonov tolarjev.
V strukturi sredstev je na dan 31.12.2005 delež kreditov nebančnemu
sektorju predstavljal 54,5 odstotka in se je v primerjavi s preteklim
letom znižal za 1,0 odstotne točke. Najbolj se je znižal delež kreditov
nefinančnim družbam, ki je konec leta 2004 znašal 29,6 odstotka,
kar je 1,7 odstotne točke manj kot konec leta 2004, prav tako se je
znižal tudi delež kreditov državi in drugim komitentom, in sicer za
0,9 odstotne točke na 5,0 odstotka. Krediti gospodinjstvom so
pridobili 0,9 odstotne točke, njihov delež je konec leta 2005 znašal
18,3 odstotka. Krediti bankam so predstavljali 8,4 odstotka,
vrednostni papirji 29,5 odstotka, kapitalske naložbe 1,8 odstotka,
ostala aktiva pa 7,9 odstotka vseh sredstev banke.

Informacije za delničarje
Delničarski kapital banke sestavljajo:
V milijonih tolarjev

2005

2004

Vpisani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička:
• zakonske rezerve
• statutarne rezerve
• druge rezerve iz dobička
Bilančni dobiček poslovnega leta
Splošni prevrednotovalni popravek kapitala
Posebni prevrednotovalni popravki kapitala
Skupaj

5.839
1.567

5.839
1.567

1.509
27.938
1.573
1.195
5.346
4.196
49.163

1.261
25.585
0
1.416
5.346
3.423
44.437

Osnovni kapital banke v višini 5.839.496 tisoč tolarjev je razdeljen na 2.919.748 navadnih delnic z nominalno
vrednostjo 2.000 tolarjev. Večinski lastnik banke je Republika Slovenija, ki razpolaga z 90,4102 odstotka
delnic, 4,7949 odstotka je v lasti Kapitalske družbe d.d. in 4,7949 odstotka v lasti Slovenske odškodninske
družbe d.d.
Delničarski kapital banke na dan 31. 12. 2005 znaša 49.163 milijonov tolarjev.

Poleg kapitala ima banka na razpolago še za 45.179 milijonov tolarjev rezervacij, od tega za bilančne terjatve,
razvrščene v skupine B do E, 27.639 milijonov tolarjev, za zavarovanje pred možnimi izgubami 9.376 milijonov
tolarjev ter za splošna bančna tveganja 8.164 milijonov tolarjev. V primerjavi s koncem leta 2004 so rezervacije
porasle za 4.039 milijonov tolarjev.
Razen tega ima banka oblikovanih še za 16.486 milijonov tolarjev popravkov vrednosti za obresti in druge
terjatve, ki se ne razvrščajo.
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• ustvarjeni čisti dobiček v letu 2005 v višini 4.953 milijonov tolarjev.
• od tega je del dobička v višini 2.601 milijonov tolarjev uprava banke že razporedila v zakonske in statutarne
rezerve.
• Nadzorni svet daje soglasje upravi banke, da se iz ostanka čistega dobička, ki ostane po oblikovanju
zakonskih in statutarnih rezerv, oblikujejo še druge rezerve iz dobička po 3. odstavku 228. člena ZGD v
višini 50 odstotkov ostanka čistega dobička, to je v višini 1.157 milijonov tolarjev.
• del dobička v višini 1.195 pa predstavlja bilančni dobiček.
• povečanje posebnih prevrednotovalnih popravkov v višini neto učinka 773 milijonov tolarjev,
• izplačilo dividend delničarjem za leto 2004 v višini 1.000 milijonov tolarjev oz. 342,50 tolarja bruto na
delnico.
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Delničarski kapital se je v letu 2005 povečal za 4.726 milijonov tolarjev, kar je posledica naslednjih
aktivnosti:

Podatki o delnici in gibanju njene vrednosti

31. 12. 2005 31. 12. 2004 31. 12. 2003 31. 12. 2002

Število delničarjev
Število delnic
Nominalna vrednost delnice (v SIT)
Knjigovodska vrednost delnice (v SIT)
Celotni dobiček na delnico (v SIT)
Čisti dobiček na delnico (v SIT)

3
2.919.748
2.000
16.838
2.366
1.696

3
2.919.748
2.000
15.220
2.042
1.021

Čisti dobiček na delnico je v letu 2005 dosegel za 66 odstotkov
višjo vrednost kot v letu 2004. Knjigovodska vrednost delnice je
tudi v letu 2005 narasla in dosegla 16.838 tolarjev. Tako je uspešno
poslovanje Nove KBM d.d. pripomoglo k 25-odstotnemu povečanju
knjigovodske vrednosti delnice od leta 2002.
Dividende
Dividenda na delnico (v SIT)

2005

2004

2003

2002

342,50 595,36 376,98 396,90

Skladno s sklepom 12. skupščine Nove KBM d.d. z dne 19. 7. 2005
je banka v letu 2005 delničarjem izplačala dividende za leto 2004 v
višini 342,50 tolarja bruto na delnico. Vrednost dividend, izplačanih
v letu 2005, je znašala 1.000 milijonov tolarjev.
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Kapitalska ustreznost
Višina kapitala banke je, predpisana s strani Banke Slovenije, v letu
2005 vseskozi zagotavljala izpolnjevanje predpisanih kapitalskih
zahtev za kreditna, valutna in tržna tveganja. Konec leta 2005 je
kapital znašal 47.297 milijonov tolarjev, od tega predstavlja temeljni
kapital 36.632 milijonov tolarjev, dodatni kapital 22.462 milijonov
tolarjev, postavke, ki zmanjšujejo skupni kapital, pa 11.796 milijonov
tolarjev. Kapital se je v letu 2005 v primerjavi z letom 2004 povečal za
319 milijonov tolarjev, predvsem zaradi razporeditve čistega dobička
poslovnega leta 2004 v višini 1.416 milijonov tolarjev v statutarne
rezerve in 149 milijonov tolarjev v zakonske rezerve ter izplačanih
dobičkov odvisnih družb, pretežni del zmanjšanja pa se nanaša na
diskontiranje podrejenega dolga.
Kapitalska ustreznost po stanju 31. 12. 2005 je 9,65 odstotka.

3
2.800.000
2.000
14.698
1.929
964

3
2.800.000
2.000
13.448
1.241
602

Poslovanje banke v različnih segmentih
Trženjska strategija in trženjske aktivnosti
Strategija trženja Nove KBM d.d. je osredotočena na komitente in njihove potrebe po zadovoljevanju različnih
bančnih in tudi finančnih storitev. Iz nje izhajajo ključni dolgoročni cilji trženja:
•
•
•
•
•

celovita in visoka kakovostna ponudba bančnih storitev na enem mestu in po konkurenčnih cenah,
velik izbor različnih storitev,
strokovno svetovanje usposobljenih bančnikov,
pester nabor različnih tržnih poti,
ustvarjanje dolgoročnih partnerskih odnosov med komitenti in banko.

Z realizacijo teh ciljev je banka utrdila svoj položaj v obstoječih regijah, ter aktivneje pristopila k povečanju
poslovanja v regijah, kjer je prisotna krajši čas.
Osrednja skrb trženja so zadovoljni komitenti. Zato je banka namenila večjo pozornost posodabljanju sistema
za spremljanje in reševanje reklamacij ter tržnim raziskavam. V okviru slednjih banka zasleduje naslednje
tržne parametre: splošni tržni položaj in položaj pri posameznih storitvah, poznavanje, zaznavanje oglasnih
sporočil, zadovoljstvo komitentov, stopnjo lojalnosti, navade, ki se navezujejo na bančne storitve, ipd.
Nova KBM d.d. bo tudi v prihodnje nudila celovit univerzalni nabor storitev preko različnih tržnih poti tako
gospodinjstvom kot pravnim osebam, s posebnim poudarkom na elektronskih sodobnih poteh. Vključno s
storitvami podjetij v skupini bo banka zagotavljala celovito in kakovostno reševanje najrazličnejših komitentovih
finančnih potreb na enem mestu.
Temeljne tržne usmeritve izhajajo iz osredotočenja na komitente in tržnih razmer v okolju. Vse bistvene
elemente tržnega spleta in konkretne tržne aktivnosti bo banka snovala ob upoštevanju potreb komitentov in
tudi poslovne politike banke. Z različnimi tržnimi potmi in z uporabo različnih orodij tržnega komuniciranja
banka želi ponudbo še bolj približati komitentom.

Prav tako je, na osnovi kreditov tujim kupcem ter v sodelovanju s SID, spremljala komitente banke pri prodoru
na južne trge. Pri SID-u je najela 4 kredite, od katerih sta dva bila namenjena refinanciranju izvoznikov.
Spremljala je nekatere domače komitente pri izvedbi njihovih vlaganj preko njihovih lastnih ali mešanih
podjetij v tujini, kreditirala nerezidente na Hrvaškem, v Srbiji in Črni gori ter v Avstriji.
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Poslovanje s pravnimi osebami
Celovito trženje bančnih storitev in storitev skupine za pravne osebe
Banka je na področju poslovanja s pravnimi osebami v letu 2005 dopolnila paleto svojih klasičnih bančnih
produktov (krediti, depoziti, garancije, odkup terjatev…) z novimi produkti, kot so novi plačilni instrumenti
(direktne obremenitve in odobritve, posebne položnice in nakaznice), paleto storitev pa je razširila tudi s
Kreditom na mestu oz. Bankreditom. V okviru posebne bančne ponudbe je malim in srednje velikim podjetjem
ter samostojnim podjetnikom nudila ugodne investicijske kredite iz sredstev kredita Council of Europe
Development Bank (CEB).
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Še večjo pozornost kot doslej bo banka v prihodnje posvečala specifičnim potrebam posameznih ciljnih skupin. V
ta namenom bo aktivneje pristopila k prepoznavanju njihovih raznolikih potreb in k razvijanju ustreznih paketov
storitev zanje. Ponudbo bo banka dopolnjevala tudi s storitvami finančnih podjetij znotraj skupine Nove KBM.

V letu 2005 je banka sodelovala s Slovenskim podjetniškim skladom,
in sicer z dolgoročnimi investicijskimi krediti s subvencijami in
garancijami za dolgoročne investicijske kredite.
Prav tako je, skupaj z Ekonomskim institutom, sodelovala v
garancijski shemi Podravja in tako prispevala k razvoju podjetij.
S posebnimi aranžmaji in v sodelovanju s številnimi občinami pa
je komitentom ponudila ugodne možnosti pridobivanja finančnih
sredstev.
Na področju depozitnega poslovanja s pravnimi osebami je razširila
obseg produktov z dvema ponudbama, in sicer z: dolgoročnim
nenamensko vezanim tolarskim depozitom s fiksno obrestno mero
z ročnostjo nad 3 do 5 let ter dolgoročnim deviznim depozitom nad
1 leto z obrestno mero, vezano na 12-mesečni libor za posamezno
valuto.
Svoje komitente je banka usmerjala k družbam v skupini Nove KBM,
ki so s svojimi storitvami dopolnjevale ponudbo bančnih storitev.
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Nov sklop svetovalnih storitev s področja pridobivanja
finančnih sredstev od Evropske unije
V letu 2005 je banka, s pomočjo Inštituta za raziskovanje podjetništva
(IRP), uvedla nov sklop svetovalnih storitev za pravne osebe in
samostojne podjetnike s področja poslovanja in pridobivanja finančnih
sredstev od Evropske unije. Pri tem je komitentom omogočila pregled
strukture programov EU, svetovanje pri oblikovanju prijav na razpise,
svetovanje pri vodenju projektov in pregled razpisov EU po kriterijih.
Ohranjanje obsega poslovanja v domicilnih regijah
Po zadnjih znanih podatkih je banka ohranjala obseg poslovanja s
komitenti v domicilnih regijah, v katerih ima status prve banke, in
sicer v podravski in goriški regiji.
Povečanje deviznih kreditov
Prilagajanje povpraševanju in ponudbi konkurence na trgu je
vplivalo na porast deviznih kreditov, kar je odraz približevanja
evru in hkrati cenejšega vira. Tako so se devizni krediti pravnim
osebam v letu 2005 povečali za 44.570 milijonov tolarjev oz. za
38,2 odstotka. Devizni krediti pravnim osebam predstavljajo v
strukturi vseh kreditov pravnim osebam 62,2 odstotka (konec leta
2004: 50,8 odstotka).
Največje absolutno povečanje deviznih neto kreditov je banka
beležila pri kreditih nefinančnim družbam v višini 34.123 milijonov
tolarjev oz. za 37,5 odstotka.

V strukturi vseh neto kreditov pravnim osebam odpade na kredite nefinančnim družbam 81,7odstotni delež (2004: 82,3 odstotka), na kredite drugim finančnim organizacijam 11,1-odstotni delež
(2004: 11,4 odstotka), na kredite tujim osebam 4,6-odstotni delež (2004: 2,8 odstotka), na kredite državi
2,3-odstotni delež (2004: 3,2 odstotka), na kredite neprofitnim ustanovam pa 0,3-odstotni delež.

Povečanje obsega poslovanja na področju depozitov pravnih oseb
Kljub konkurenci in nizkim depozitnim obrestnim meram je banki uspelo povečati obseg depozitov
pravnih oseb za 14.504 milijone tolarjev oz. za 11,8 odstotka. Med tolarskimi depoziti pravnih oseb, ki
so se povečali za 9.503 milijone tolarjev oz. za 9,5 odstotka, je banka beležila pretežno rast kratkoročnih
depozitov, dolgoročni depoziti pa so se znižali. Med deviznimi depoziti pravnih oseb, ki pa so se povečali
za 5.001 milijon tolarjev oz. za 21,4 odstotka, pa so se najbolj povečali dolgoročni depoziti in vloge na
vpogled, medtem ko so se kratkoročni depoziti znižali.

Poslovanje z gospodinjstvi
(prebivalstvo in samostojni podjetniki)
Celovito trženje bančnih storitev in storitev skupine
Na področju kreditiranja prebivalstva je banka v letu 2005 intenzivno
tržila produkt Kredit na mestu, ki je v drugi polovici leta 2005 prešel
v Bankredit kot vseslovenski produkt. Produkt Kredit na mestu je
internetno podprla in tako omogočila kreditiranje splošne porabe
neodvisno od poslovne mreže in poslovnega časa banke. Poleg
Kredita na mestu je banka spremenila ročnosti pri dolgoročnih
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Povečan obseg faktoringa na področju poslovanja z
malimi in srednjimi podjetji
Na področju poslovanja z neklasičnimi bančnimi produkti je banka
beležila povečanje obsega poslovanja z malimi in srednjimi podjetji,
medtem ko je delež velikih podjetij upadel. Tako se banka vsebinsko
približuje svetovni statistiki pokrivanja faktoringa, v katerem do
70 odstotkov prevladuje delež malih in srednjih podjetij. Faktoring
je namreč dejavnost, ki je bolj primerna za mala in srednja podjetja.
Rast malih in srednjih podjetij na področju faktoringa v primerjavi
z letom 2004 znaša 30 odstotkov, kar pa posledično pomeni porast
števila terjatev, s katerimi banka upravlja, ter hkrati zmanjšanje
vrednosti posamezne terjatve. Po domiciliatu dolžnika znaša
50 odstotkov izvozni faktoring in 50 odstotkov domači faktoring.
V izvozni faktoring sodijo predvsem kupci oziroma dolžniki iz
območja EU. V strukturi faktoringa rahlo narašča delež izvoznega
faktoringa.
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Depoziti nefinančnih družb so konec leta 2005 predstavljali
60,4 odstotka (2004: 57,4 odstotka) vseh depozitov pravnih
oseb, depoziti drugih finančnih organizacij 21,0 odstotka (2004:
24,7 odstotka), depoziti države 11,9 odstotka (2004: 10,1 odstotka),
depoziti tujim osebam 3,5 odstotka (2004: 4,7 odstotka), ostalo pa so
depoziti neprofitnih ustanov.

tolarskih potrošniških kreditih in stanovanjskih kreditih za prebivalstvo z obrestno mero, vezano na euribor,
pri dolgoročnih potrošniških kreditih z nominalno obrestno mero pa je podaljšala rok vračila kredita na
5 let. Prav tako je dopolnila ponudbo dolgoročnega »Kredita takoj«, kjer je podaljšala rok vračila na 5 let in
povišala znesek kredita na 5 milijonov tolarjev. V mesecu decembru je za kratkoročni in dolgoročni »Kredit
takoj« pripravila posebno ponudbo z ugodnejšimi pogoji najema. Na področju depozitnega poslovanja je
banka dopolnila ponudbo dolgoročnih depozitov s fiksno obrestno mero ter tolarsko in devizno varčevalno
knjižico in račun z odpovednim rokom nad 31 dni z novimi ročnostmi.
Banka je v letu 2005 pričela tržiti tudi storitve iz skupine. Trženje vzajemnih skladov KBM Infond (Hrast,
Delniški, Uravnoteženi in €uropa) je dopolnila še s skladoma Energy in Bric. Prav tako je aktivno tržila
storitve Moneta. Z Zavarovalnico Maribor d.d. pa je sklenila pogodbi o zavarovanju kreditov malemu
gospodarstvu ter o zavarovanju limitov na transakcijskih računih zasebnikov.

Sodelovanje banke z Ekološkim skladom Republike Slovenije
Banka se je v letu 2005 prijavila na 12. razpis za javno naročilo
Ekološkega sklada Republike Slovenije za odobravanje ekoloških
kreditov prebivalstvu. Bila je izbrana kot najugodnejša ponudnica
za nadaljnja tri leta.
Povečanje obsega kreditiranja gospodinjstev
Stanje kreditov prebivalstvu je konec leta 2005 znašalo
110.145 milijonov tolarjev, od tega znašajo tolarski krediti 109.843
milijonov tolarjev. Tolarski krediti so se v letu 2005 povečali za
26,4 odstotka oz. za 22.927 milijonov tolarjev. Pretežen del povečanja
tolarskih kreditov se nanaša na povečanje dolgoročnih kreditov. Prav
tako je banka za 18,2 odstotka presegla zastavljeni plan na področju
tolarskih kreditov prebivalstvu.
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Banka je v letu 2005 povečala kredite samostojnim podjetnikom
za 3.156 milijonov tolarjev oz. za 17,9 odstotka. V okviru kreditov
samostojnim podjetnikom je banka najbolj povečala dolgoročne
devizne kredite.

Povečanje obsega depozitnega poslovanja
Banka je zaznala trend zniževanja depozitnih obrestnih mer.
Kljub temu je povečala depozite gospodinjstev, in sicer so se v letu
2005 povečali za 25.447 milijonov tolarjev, od tega so se depoziti
prebivalstva povečali za 24.035 milijonov tolarjev. Konec leta 2005
so depoziti prebivalstva znašali 336.393 milijonov tolarjev in tako
presegli zastavljeni plan.
V strukturi depozitov prebivalstva po ročnosti so kratkoročni
depoziti prebivalstva predstavljali 48,1 odstotka vseh kreditov
prebivalstva oz. za 0,7 odstotne točke več kot konec prejšnjega leta,
medtem ko sta se deleža dolgoročnih depozitov in vpoglednih vlog v
vseh depozitih prebivalstva znižala.

Plačilni promet
Tolarski plačilni promet
Prilagoditve, ki jih narekuje uvedba evra
Priprave na uvedbo evra so narekovale spremembe tudi na področju domačega plačilnega prometa. Znotraj
Združenja bank Slovenije so strokovni delavci banke sodelovali pri pripravi novih, evru prilagojenih obrazcev
plačilnega prometa (posebna položnica, posebna nakaznica in univerzalni plačilni nalog BN02) ter standarda
za elektronsko izmenjavo podatkov med banko in komitentom. V letu 2005 je banka uspešno realizirala
vključitev v vseevropski plačilni sistem TARGET, ki bo z uvedbo evra in ukinitvijo domačega plačilnega
sistema BPRČ prevzel tudi procesiranje »domačih« plačilnih nalogov velikih vrednosti. Ta vključitev
je v skladu z odločitvijo Banke Slovenije, da se bodo slovenske banke in Banka Slovenije vključevale v
plačilni sistem TARGET (vseevropski plačilni sistem za bruto poravnavo plačil velikih vrednosti v evrih v
realnem času) na način oddaljene neposredne udeležbe v sistemu RTGS+ nemške centralne banke, ki je del
današnjega sistema TARGET.

Povečanje deleža tolarskih plačilnih transakcij pravnih
oseb, posredovanih preko elektronskega bančništva
Obseg domačega plačilnega prometa banke in njenih komitentov
se je v letu 2005 povečal za 3 odstotke. Ob tem je vzpodbuden
podatek o nadaljevanju rasti obsega elektronskega bančništva, kar
je razvidno iz 44-odstotnega povečanja števila uporabnikov ter
10-odstotnega povečanja števila plačilnih transakcij, posredovanih
preko elektronskega bančništva. Pri pravnih osebah se je delež
plačilnih transakcij, ki so jih pravne osebe posredovale preko
elektronskega bančništva, povečal s 85 odstotkov v letu 2004 na
87 odstotkov v letu 2005.
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Povečanje števila aktivnih transakcijskih računov
komitentov banke
Na dan 31.12.2005 je banka imela odprtih 320.492 aktivnih
transakcijskih računov komitentov banke, kar predstavlja
0,9-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2004. Znotraj vseh
aktivnih transakcijskih računov, evidentiranih v Centralnem
registru transakcijskih računov pri Banki Slovenije, znaša delež
banke 14,3 odstotka. Število aktivnih poslovnih transakcijskih
računov (transakcijski računi pravnih oseb in zasebnikov) je znašalo
21.759 (13,8-odstotni delež), število transakcijskih računov fizičnih
oseb pa 298.733 (14,4-odstotni delež).
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Začetek redne izmenjave podatkov preko Zbirnega centra
Na področju poslovanja z novimi plačilnimi instrumenti (posebne položnice, posebne nakaznice, direktne
obremenitve in direktne odobritve ter trajniki) so se v letu 2005 zaključile aktivnosti licenciranja družbe
Bankart d.o.o. za opravljanje storitev Zbirnega centra. S tem so bile dane možnosti za redno izmenjavo
podatkov in procesiranje novih plačilnih instrumentov preko Zbirnega centra. Tako je banka konec leta
2005 vključila v sistem prve komitente, ki poslujejo z direktnimi odobritvami in direktnimi obremenitvami,
ter začela z redno izmenjavo podatkov preko Zbirnega centra v produkcijskem okolju z vsemi novimi
plačilnimi instrumenti.

Plačilni promet s tujino
Prilagoditve, ki jih narekuje uvedba evra
V mesecu juliju 2005 je banka vstopila v plačilni sistem TARGET, kar za komitente banke pomeni, da lahko
banka preko tega plačilnega sistema izvršuje naloge z valuto isti dan. To je bila v letu 2005 za komitente novost
in možnost, da - seveda ob plačilu provizije - lahko opravljajo plačila z valuto plačila isti dan.
Poleg tega je banka pričela uporabljati nekoliko drugačno tarifo nadomestil za opravljanje čezmejnega plačilnega
prometa in plačil v tujino. Cene so razdeljene v tri razrede v odvisnosti od zneska, kjer prvi razred predstavljala
plačila do 12.500,00 evrov. To je bil prvi korak k približevanju tarife bankam v tujini, kjer so prav tako
zneski razdeljeni na do 12.500,00 evrov in nad 12.500,00 evrov. Delitev glede na ta mejni znesek je posledica
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 2560/2001, kjer je do 1.1.2006 veljal znesek 12.500,00 evrov kot
znesek malih plačil oz. malih vrednosti in hkrati predstavljal enega od bistvenih elementov »EU standardnega
naloga«. Poleg zneska vsebuje ta EU standard tudi obvezen podatek IBAN prejemnika in BIC kodo banke kot
podatek o bančni zvezi v tujini. Banka je v letu 2005 intenzivno obveščala komitente o obvezni uporabi teh
podatkov, tako da je naloge teh vrednosti lahko procesirala preko plačilnega sistema STEP 2.
Od 1.1.2006 je znesek višji, in sicer znaša 50.000,00 evrov.

Povečanje obsega plačilnega prometa s tujino
Banka je v letu 2005 izvršila za 14,9 odstotka več plačilnega prometa s tujino za pravne in fizične osebe kot
v letu 2004 in dosegla več prilivov kot odlivov. Plačilni promet s tujino je banka izvajala z vsemi instrumenti
plačilnega prometa, pri tem je predstavljal instrument nakazilo več kot 90-odstotni delež. Za leto 2005 je
značilen tudi porast števila teh nalogov, in sicer beleži banka za 8 odstotkov več odlivnih nalogov, porast
prilivnih nalogov pa znaša 9 odstotkov v primerjavi z letom poprej.
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Poslovanje s tujino se je v letu 2005 odvijalo preko deviznih transakcijskih računov in pa tudi mimo njih,
saj devizna zakonodaja to omogoča že od leta 1999. Kljub temu je banka beležila povečano število deviznih
transakcijskih računov rezidentov pravnih oseb in zasebnikov za 7,6 odstotka, medtem ko je število
transakcijskih računov nerezidentov pravnih oseb upadlo v primerjavi z letom 2004 za 14 odstotkov. Manjše
število nerezidentskih računov je posledica rigorozne zakonodaje, ki nalaga imetnikom teh računov in bankam
izvedbo identifikacijskega postopka enkrat letno. Če le-ta ni opravljen, lahko banka račun zapre. Tudi obseg
poslovanja preko nerezidentskih računov je manjši za četrtino v primerjavi z letom poprej.

Povečanje deleža deviznih plačilnih transakcij pravnih oseb, posredovanih preko
elektronskega bančništva
Banka je v letu 2005 nadaljevala z vzpodbujanjem elektronskega poslovanja preko Poslovnega Bank@Neta za
devizni del, kjer se je poleg števila uporabnikov PBN povečalo tudi število transakcij tako po številu nalogov
kot tudi vrednostno. V letu 2005 je bilo preko PBN posredovanih 63,5 odstotka (leta 2004: 43,7 odstotka)
vseh plačilnih nalogov, kar je vrednostno 67,9 odstotka (leta 2004: 49,2 odstotka). To pomeni rast na obeh
segmentih, fizično in vrednostno.

Uporaba sodobnih tržnih poti
Povečanje števila bankomatov in nadgradnja
bankomatov na standard EMV
V letu 2005 je banka na novo instalirala 8 novih bančnih avtomatov,
kar znaša 3,68-odstotno rast glede na konec leta 2004. Tako je banka
na dan 31.12.2005 imela inštaliranih 225 bančnih avtomatov in
nadgrajene 103 bankomate.
Izdaja pametnih kartic
Na področju kartičnega poslovanja je banka v letu 2005 beležila
naraščanje izdanih debetnih in kreditnih kartic. V letu 2005 je pričela
izdajati pametne kartice - ČIP kartice iz skupine Activa/Maestro
za osnovnošolce, dijake, študente in druge občane ter pametne ČIP kartice z odloženim plačilom iz skupine Activa/MasterCard.
Tako je konec leta 2005 imela 286.015 izdanih debetnih kartic oz. za
1,9 odstotka več kot lani in 68.512 izdanih kartic z odloženim plačilom,
kar v primerjavi s prejšnjim letom predstavlja 0,6-odstotni porast.
V strukturi vseh kartic je banka konec leta 2005 imela 31,7 odstotka
kartic Activa, 62,3 odstotka AC/MC in 6 odstotkov kartic VISA.

Preko Bank@Neta posluje vedno večje število
uporabnikov
V letu 2005 banka beleži tudi povečanje skupnega števila uporabnikov
Bank@Neta v okviru zastavljenih ciljev. Število uporabnikov
Bank@Neta se je v omenjenem obdobju povečalo za 47,8 odstotka,
število transakcij doma za 23,5 odstotka, število transakcij v tujino
pa za 136,5 odstotka.
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Povečevanje števila transakcij preko POS terminalov
Konec leta 2005 je imela banka na prodajnih mestih nameščenih
skupaj 3.656 statičnih in prenosnih POS terminalov, kar je za
7,97 odstotka več kot konec leta 2004. V letu 2005 je banka
beležila povečanje števila transakcij na POS terminalih, in sicer za
1,6 odstotka, medtem ko se je število ročnih transakcij zmanjšalo
in konec leta znašalo 1,1 odstotka vseh opravljenih transakcij s
karticami na prodajnih mestih banke.

Nova Kreditna banka Maribor d.d. / Letno poročilo 2005

Plačilne kartice VISA in VISA Elektron tudi na POS
terminalih
Banka je v letu 2005 sklenila pogodbe s prodajnimi mesti za poslovanje
s plačilnimi karticami VISA in VISA Elektron in s tem zaokrožila
ponudbo plačevanja na POS terminalih z vsemi plačilnimi karticami.
Poleg tega je na bančnih okencih banke omogočila dvig gotovine
preko POS terminala poleg kartic Mastercard tudi s karticami Visa
in Maestro.

Preko poslovnega Bank@Neta se povečujejo transakcije v tujino
V letu 2005 je banka povečala tudi število uporabnikov elektronskega bančništva (Poslovni Bank@Net),
in sicer za 16,5 odstotka. Število transakcij doma se je v primerjavi z istim lanskim obdobjem povečalo za
4,8 odstotka, v tujino pa za 60,0 odstotka. Vrednost transakcij doma se je povečala za 7,5 odstotka, v tujino pa
za 62,5 odstotka.
Banka je v letu 2005 aktivno sodelovala v Skupini za uveljavitev skupnega standarda za elektronsko izmenjavo
podatkov s komitenti pri GZS in ZBS.

Povečanje poslovanja preko WESTERN UNION
Banka je v letu 2005 beležila nadaljnjo rast pri storitvi Western Union (hiter prenos denarja), in sicer
52,8-odstotno rast števila opravljenih transakcij ter 46,7-odstotno vrednostno rast.
Storitev Moneta uporablja čedalje več uporabnikov
Moneta je sistem za varno, preprosto in pregledno brezgotovinsko plačevanje z mobilnim telefonom. V letu 2005
je bilo v Novi KBM d.d. izdanih 3262 Monet. Storitev Moneta si je v banki pridobilo 3726 uporabnikov, kar je
7-krat več uporabnikov kot v letu 2004. Pridobivanje uporabnikov je bilo direktno povezano s spodbujanjem
osebne prodaje in akcijami direktne pošte.
Do konca leta 2005 je bilo v Novi KBM d.d. sklenjenih 535 pogodb s ponudniki za poslovanje z Moneto na
1056 plačilnih mest, s čimer se je število plačilnih mest od leta 2004 povečalo za 5,5-krat.
Skupni promet v sistemu Moneta je v letu 2005 znašal dobrih 541 milijonov tolarjev, od tega v mesecu
decembru 2005 67,2 milijona tolarjev. Slednje pomeni v primerjavi z decembrom 2004 2,4-kratno povečanje
prometa, ki je vse leto rasel v skladu s povečevanjem števila uporabnikov, plačilnih mest in sezonskimi
nihanji.

59 /

Nova Kreditna banka Maribor d.d. / Letno poročilo 2005

Novosti so bile uvedene tako na področju pridobiteljstva (nišni produkt Moneta v telefonski prodaji) kot na
področju izdajateljstva (preverjanje porabe na zahtevo preko SMS), za celoten sistem pa je zelo pomembna
možnost direktnega (z ukaznim nizom in na Planetu) polnjenja predplačniških računov z Moneto.

Mednarodno poslovanje
Banka kot kreditojemalka na mednarodnih finančnih trgih
Zaradi vse večjih potreb po dolgoročnih deviznih finančnih virih in v skladu s sprejetimi ukrepi za izboljšanje
likvidnosti, strukture dolgoročnih finančnih virov in količnikov likvidnosti banke je banka v letu 2005 bolj
aktivno nastopala na mednarodnih finančnih trgih kot kreditojemalka.
Najem dolgoročnih kreditov in kreditnih linij pri tujih bankah
S Zuericher Kantonalbank je banka 14.1.2005 podpisala kreditno pogodbo o najemu dolgoročnega kredita
v višini 8.000.000,00 CHF. Ročnost kredita je pet let, odplačilo pa v enem znesku ob zapadlosti. Sredstva
najetega kredita je banka uporabila predvsem za potrošniške in stanovanjske kredite, saj je bilo, predvsem v
prvi polovici leta, povpraševanje po kreditih v CHF zaradi nizke obrestne mere precej povečano. Sredstva
kredita je banka črpala 26.1.2005.
2.2.2005 je banka z Die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG in Kaerntner Sparkasse AG podpisala
kreditno pogodbo o najemu dolgoročnega kredita v višini 20 milijonov EUR. Kredit ima ročnost pet let, banka

ga bo pričela odplačevati po 24 mesecih in ga bo odplačala v sedmih polletnih obrokih. Celotni znesek kredita
je banka črpala 23.2.2005.
Banka je že v septembru 2004 podpisala kreditno pogodbo v višini 20 milijonov EUR z Razvojno banko Sveta
Evrope (Council of Europe Development Bank). Prvo črpanje sredstev, ki so namenjena predvsem financiranju
investicijskih projektov malih in srednje velikih podjetij, je banka realizirala 11.2.2005, drugo pa 22.11.2005.
Znesek vsakega črpanja je znašal 10 milijonov EUR, zapadlost posameznega črpanja je 10 let, odplačilo
črpanih zneskov bo banka izvedla v osmih letnih obrokih, prvi obrok vsakega črpanja zapade v plačilo tri leta
po dnevu črpanja.
V juniju 2004 je banka podpisala okvirno kreditno pogodbo v višini 10 milijonov EUR z avstrijsko banko
Raiffeisenlandesbank Kaernten. Prvo črpanje v višini 4,5 milijona EUR je banka realizirala že v letu 2004,
drugo črpanje v višini 5 milijonov EUR pa v juniju 2005. Ročnost vsake tranše je pet let od črpanja.
Poleg navedenih kreditov, najetih predvsem zaradi izboljšanja strukture dolgoročnih finančnih virov in
likvidnosti banke, je banka z avstrijsko banko Adria Bank AG in nemško banko LHB Internationale Handelsbank
AG podpisala pogodbi o najemu kreditnih linij. Ročnost obeh kreditnih linij je bila 180 dni, Adria Bank AG je
banki odobrila 5 milijonov EUR, LHB Internationale Handelsbank AG pa 7 milijonov EUR. Banka je kreditno
linijo, najeto pri Adria Bank AG, koristila štirikrat, v skladu s potrebo po kratkoročnih likvidnih sredstvih.
Kreditne linije, najete pri LHB Internationale Handelsbank AG, banka ni koristila.

Najem dolgoročnih kreditov pri Slovenski izvozni družbi
Pri Slovenski izvozni družbi d.d. (SID) je banka v letu 2005 najela štiri kredite. Dva, enega v višini 4 milijone
EUR in drugega v višini 700 milijonov tolarjev z valutno klavzulo, je najela 11.2.2005, oba pa sta namenjena
refinanciranju izvoznikov. Zapadlost obeh kreditov je 29.12.2006. Znesek tretjega kredita, ki ga je banka
najela pri SID, znaša 20 milijonov EUR, zapadlost le-tega pa je deset let po podpisu pogodbe, tj. 21.3.2015.
Ta kredit bo banka odplačala v 17 polletnih obrokih, prvi obrok zapade v plačilo 24 mesecev po črpanju
kredita.
Za refinanciranje deviznega kredita, ki ga je banka odobrila prvovrstnemu komitentu, je bil 30.6.2005 najet še
en kredit pri SID. Znesek tega kredita je 3,2 milijona EUR, zapadlost pa v juniju 2014.
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Sindicirani kredit v višini 240 milijonov EUR je banka črpala v enkratnem znesku 1.8.2005.
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Podpisana kreditna pogodba o najemu sindiciranega kredita
12.7.2005 je bila s predstavniki sindikata tujih bank podpisana kreditna pogodba o najemu sindiciranega kredita
v višini 240 milijonov EUR. To je najvišji znesek kredita, ki ga je banka kadarkoli najela na mednarodnih
finančnih trgih. Banka je že v februarju pričela s postopki najema tega sindiciranega kredita, zaradi izredno
dobrega odziva tujih bank in konkurenčnih pogojev pa je nadzorni svet banke 13.6.2005 podal upravi banke
soglasje, da se prvotno nameravana zadolžitev na osnovi sindiciranega kredita v višini 100 milijonov EUR
poviša na 240 milijonov EUR. Ročnost kredita je pet let od podpisa pogodbe. Mandat za organizacijo tega
sindiciranega kredita je bil podeljen bankam Bank Austria Creditanstalt AG, DZ Bank AG in WestLB AG,
ki so skupaj pripravile najkonkurenčnejšo ponudbo za organizacijo kredita. Skupno sodeluje v sindiciranem
kreditu 26 tujih bank.

Banka kot kreditodajalka na mednarodnih finančnih trgih
Banka je v juniju sprejela odločitev, da kot kreditodajalec sodeluje v dveh sindiciranih kreditih. Tako je v
juliju z 1 milijonom EUR kot tihi partner sodelovala v triletnem kreditu za avstrijsko banko, v avgustu pa z
1 milijonom USD v enoletnem kreditu, odobrenem eni najuspešnejših ruskih bank.
Finančni družbi LB Interfinanz AG, ki je v 100-odstotni lasti Nove LB d.d., je banka v mesecu maju podaljšala
sklenjeno okvirno kreditno pogodbo v višini 5 milijonov EUR za nadaljnje leto. Dodatno k temu poslu je
banka 20.6.2005 za obdobje enega meseca tej družbi odobrila enomesečni kredit v višini 1 milijon EUR, ki je
bil ob zapadlosti podaljšan še za en mesec, tj. do 19.8.2005.

Odobritev dolgoročnega kredita Poštni banki Slovenije d.d., članici skupine Nove KBM
Na področju dolgoročnega kreditiranja je banka v letu 2005 sodelovala tudi s Poštno banko Slovenije d.d.
(PBS), članico skupine Nove KBM.
PBS je banka odobrila dva dolgoročna devizna kredita, vsakega v višini 5 milijonov EUR in z zapadlostjo pet
let od črpanja. En kredit je bil črpan v juniju, drugi pa v oktobru.
Za izboljšanje kapitalske ustreznosti PBS in v skladu z dogovorom med vodstvom naše banke in PBS, da bo
banka za uresničevanje strateških ciljev PBS zagotovila potreben dodatni kapital, je bil PBS v mesecu juliju
odobren t. i. hibridni depozit v višini 800 milijonov tolarjev. Ta depozit nima roka zapadlosti, vračilo pa je
mogoče šele po preteku petih let in enega dneva in ob predhodnem soglasju Banke Slovenije. Zaradi takšnih
pogojev se znesek depozita pri PBS vključuje v dodatni kapital I.

Potrditev bonitetnih ocen banke
V februarju in oktobru leta 2005 je banko obiskal predstavnik bonitetne agencije Capital Intelligence.
Na podlagi poslovanja banke v letu 2003, 2004 in delno 2005 in na podlagi opravljenih razgovorov v banki je
agencija potrdila bonitetno oceno banke iz prejšnjega leta (dolgoročna ocena BBB, kratkoročna ocena A2).
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Predstavnika agencije FITCH Ratings sta razgovor s predstavniki banke opravila v začetku junija, avgusta pa
je agencija potrdila oceno banke iz prejšnjega leta (dolgoročna ocena A-, kratkoročna ocena F2).
24.8.2005 sta banko obiskala še predstavnika bonitetne agencije Moody's Investors Service in opravila razgovor
s predstavniki vodstva banke. Agencija je bonitetno oceno banke ohranila nespremenjeno (dolgoročna ocena
A2, kratkoročna ocena P-1).

Poslovanje zakladništva
Upravljanje z likvidnostjo
Banka je tekoče in redno izpolnjevala vse svoje denarne obveznosti. V skladu z razmerami na trgu je banka
pridobivala tolarske vire na medbančem denarnem trgu, preko avkcij depozitov Ministrstva za finance ter iz
začasnih prodaj deviz Banki Slovenije.
Kratkoročne vire v tuji valuti je banka pridobivala na domačem in tujem medbančnem trgu. Stanje najetih
depozitov v tuji valuti na tujih trgih se je v primerjavi z letom 2004 občutno znižalo, povečalo pa se je stanje
najetih depozitov v tuji valuti na domačem medbančnem trgu. Presežke tolarskih sredstev je banka plasirala na
medbančenem trgu v tujini in doma, v blagajniške zapise Banke Slovenije in v zakladne menice.

Svet Banke Slovenije je spremenil sklep o posojilu čez dan in ukinil penale v višini 4,00 odstotkov na letni
ravni v primeru spremembe nevrnjenega posojila čez dan ob koncu dneva v lombardno posojilo.
Na podjetniškem trgu (nakupi in prodaje deviz podjetjem za tolarje) je banka povečala promet za 12 odstotkov.
Prav tako se je povečal promet terminskih poslov za podjetja in fizične osebe za okoli 38 odstotkov.
Banka je na področju medbančnega trgovanja z gotovino povečala promet za več kot 44 odstotkov.

Poslovanje z vrednostnimi papirji
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju so po stanju ob koncu leta 2005 razvrščeni v skladu
z zahtevami MRSP. Predstavljajo postavke bančne knjige in znašajo skupaj 168,6 milijarde tolarjev, delijo pa
se v dva segmenta:
• vrednostni papirji razpoložljivi za prodajo v znesku 92,5 milijarde tolarjev in
• vrednostni papirji v posesti do zapadlosti v znesku 76,1 milijarde tolarjev.
Obseg portfelja vrednostnih papirjev, ki niso namenjeni trgovanju se v letu 2005, v primerjavi s predhodnim
letom ni bistveno spremenil. Stanje ob koncu leta 2005 je celo za 0,8 milijarde tolarjev nižje kot letu prej,
vendar so bili nekateri premiki v okviru posameznega segmenta dokaj veliki.
V skupini vrednostnih papirjev razpoložljivih za prodajo je bilo vnovčenih (predčasno ali ob zapadlosti) ali
prodanih za 16,9 milijarde tolarjev državnih obveznic, istočasno pa je banka na primarnem in sekundarnem
trgu kupila za 24,6 milijard tolarjev obveznic Republike Slovenije; portfelj zakladnih menic se je zmanjšal
za 2,6 milijarde tolarjev, zapadlo pa je tudi za 4,8 milijarde tolarjev 270 dnevnih blagajniških zapisov Banke
Slovenije, ki niso bili obnovljeni, saj je Banka Slovenije ponudbo ukinila.

Skupen portfelj naložb banke v vrednostne papirje je v letu 2005 porasel za 30,8 milijarde tolarjev, na
211,1 milijarde tolarjev, kar je v skladu s porastom bilančne vsote banke. Interni model obvladovanja tveganj
v banki namreč določa, da delež prvovrstnih dolžniških vrednostnih papirjev v bilančni vsoti banke ne sme
znašati manj kot 30 odstotkov. V izračunu se upoštevajo dolžniški vrednostni papirji izdani s strani države,
Banke Slovenije in prvovrstnih izdajateljev po kriteriju, ki ga določa Sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti,
ki ga mora banka zagotavljati ter dolgoročne vloge pri Banki Slovenije.
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V skupini vrednostnih papirjev v posesti do zapadlosti pa je v primerjavi z letom 2004 prišlo do zmanjšanja
stanja portfelja za 27,4 milijarde tolarjev. Portfelj se je povečal za 0,5 milijarde tolarjev zaradi prerazporeditve
posameznih vrednostnih papirjev iz segmenta vrednostnih papirjev namenjenih trgovanju, zmanjšal pa za
4,0 milijarde tolarjev zaradi zapadlosti državnih obveznic in za 1,7 milijarde tolarjev prenosa strukturiranih obveznic
v tujem denarju v trgovalni portfelj. Največja razlika (23,4 milijarde tolarjev) pa je nastala zaradi spremembe politike
naložb v blagajniške zapise Banke Slovenije v tujem denarju. Banka Slovenije je v letu 2005 ukinila obveznost
vpisa blagajniških zapisov v tujem denarju. Zaradi tega je banka pričela tovrstne papirje nadomeščati z naložbami
v tuje vrednostne papirje, ki predstavljajo finančno premoženje, ki ga bo banka uporabljala v sistemu zavarovanja
kreditnih operacij v evrosistemu. Banka uvršča omenjene vrednostne papirje v portfelj namenjen trgovanju.
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Banka pa je v letu 2005 povečala portfelj 60-dnevnih blagajniških zapisov Banke Slovenije za 16,2 milijarde
tolarjev, za 28,5 milijard tolarjev pa pridobila obveznic drugih izdajateljev (npr. DARS, Nova LB).

Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju
Naložbe v vrednostne papirje v posesti za trgovanje so se v letu 2005 povečale za 31.6 milijarde tolarjev. Porast
tržnega portfelja je skoraj v celoti posledica nakupov obveznic na tujih trgih, ki jih banka kupuje kot alternativno
naložbo za blagajniške zapise Banke Slovenije v tujem denarju. To so naložbe v vrednostne papirje visokih bonitetnih
razredov, ki so uvrščeni na enotno listo 1 Evropske centralne banke in predstavljajo finančno premoženje, ki ga bo
banka uporabljala kot zavarovanje v sistemu zavarovanja kreditnih operacij centralnih bank v Evrosistemu.
Manjši del pa predstavljajo prerazporeditve iz portfelja vrednostnih papirjev razpoložljivih za prodajo zaradi
uskladitve portfelja vrednostnih papirjev z zahtevami mednarodnih računovodskih standardov.
Banka v letu 2005 ni intenzivno trgovala z delnicami. Porast izhaja predvsem iz prevzema delniškega portfelja
bivše Mariborske borznoposredniške hiše d.o.o., ki jo je Nova KBM d.d. pripojila v decembru 2005.

Kapitalske naložbe
Banka v letu 2005 na področju kapitalskih naložb ni povečala svojih aktivnosti. V skupnem znesku so se
kapitalske naložbe v primerjavi s predhodnim letom povečale le za 82,2 milijonov tolarjev, vendar je bilo na
posameznih segmentih kar nekaj sprememb.
V segmentu naložb v stranke v skupini in v tiste naložbe, kjer ima banka pomemben vpliv, je prišlo do
določenih premikov, ki izhajajo iz prevrednotovanja naložb kar pomeni, da so kapitalski deleži povečani
zaradi vključitve natečenih dobičkov ali znižani zaradi izplačila dobičkov, delno tudi iz preteklih let. Zaradi
negativnega poslovnega izida je bila v letu 2005 dejansko izvršena le dokapitalizacija pokojninske družbe
Moja naložba d.d.. V februarju 2005 pa je bil prodan kapitalski delež v družbi Fininvest d.o.o., Nova Gorica.
V decembru 2005 je banka prevzela poslovanje z vrednostnimi papirji za stranke v obliki poenostavljene
pripojitve Mariborske borznoposredniške hiše d.o.o. zaradi česar je ugasnila kapitalska naložba v to družbo. V
decembru je banka prodala tudi delež v družbi Iskra Avtodeli d.o.o., Bovec, kjer je imela pomemben vpliv.
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Sredi leta 2005 je uprava banke sprejela sklep o prodaji kapitalskih deležev v tistih družbah, kjer banka nima
dolgoročnega upravljalskega interesa in že sedaj razpolaga z minimalnimi kapitalskimi deleži. Banki je uspelo
realizirati le prodajo deleža v Abanki Vipa d.d. in Hranilnici Lon d.d., ker je le za omenjeni naložbi uspela
doseči želeno prodajno ceno.
V letu 2005 je banka pridobila le tri nove kapitalske naložbe iz treh različnih razlogov. Kapitalska naložba v
Steklarno Rogaška je del sanacije steklarne tako, da je banka del slabih naložb spremenila v lastniški delež. Ker
kljub temu Steklarna Rogaška ni napredovala v boljši bonitetni razred, je banka naložbo tudi v celoti oslabila.
Kapitalsko naložbo v Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev je banka pridobila s pripojitvijo MBH d.o.o.;
naložbo v Cestno podjetje Maribor d.d. pa kot del celovitega načrta dolgoročnega poslovnega sodelovanja.

Izdani vrednostni papirji
Banka je v januarju pripravila novo izdajo potrdil o vlogi kot zakladniški instrument z ročnostjo enega in dveh
let. V januarju je prodala za 550 milijonov tolarjev potrdil o vlogi. Stanje izdanih potrdil o vlogi na zadnji dan
v letu znaša 5.406 milijonov tolarjev.
V februarju je banka izdala petletno obveznico KBM8 v skupnem znesku 7.000 milijonov tolarjev. Vse
obveznice so bila vplačane do konca februarja. Obveznice so bile v kotaciji na Ljubljanski borzi 30.6.2005.

Banka in okolje
Naravno okolje
Banka je v letu 2005 nadaljevala z vzdržnim poseganjem v okolje in z ohranjanjem obstoječih vplivov oz.
njihovim zmanjševanjem. Banka je pri investicijah v nepremičnine upoštevala usmeritev v zaščito okolja,
uravnoteženo s specifičnimi potrebami poslovanja in razvoja banke, z vgrajevanjem energetsko varčnih sistemov
in naprav oziroma okolju prijaznih in varčnejših energetskih virov. V poslovanju s komitenti ter pri svojem
poslovanju je banka nadaljevala z nadomeščanjem papirnega poslovanja s sodobnimi načini elektronskega
poslovanja. S tem zmanjšuje porabo papirja, ki ga skozi postopek razreza kot surovino predaja specializiranim
podjetjem.
Družbeno okolje
Donatorstva in sponzorstva so utrjevala poslovne vezi in ugled banke
Svojo podobo v javnosti je banka uspešno gradila s sponzoriranjem športa, kulture, umetnosti, znanosti in
šolstva ter donatorstvi za humanitarne dejavnosti in na področjih izobraževanja, kulture, umetnosti. Glavna
pokroviteljica je bila pri Zlati lisici, SNG Maribor in Festivalu Lent, kar je vplivalo na utrjevanje poslovnih
vezi in ugleda banke v poslovni javnosti. Več kot enajstletno sodelovanje med Novo KBM d.d. in Umetnostno
galerijo Maribor ni bilo omejeno le na mecenstvo banke, temveč je galerija od 1992 do prenovitve bančne avle
v osrednji stavbi Nove KBM Centrala v Mariboru v njej postavljala razstave izbranih likovnih umetnikov.
Banka je bila tudi nacionalni pokrovitelj Šolske košarkarske lige (ŠKL).
Nova KBM živi z okoljem, v katerem deluje že petdeset let
Carmina Slovenica
Karmina Šilec, dirigentka: »Nova KBM je že veliko sezon zvest sopotnik v naši umetniški dejavnosti.
S finančno podporo - v soustvarjanju pogojev za delo - je vidno prispevala k uveljavitvi zbora Carmina Slovenica
v slovenski kulturni javnosti. Skozi številne mednarodne aktivnosti zbora je tudi posredno pripomogla k dvigu
ugleda slovenske kulturne ustvarjalnosti v svetovnem merilu.

Brez nadaljnje podpore Nove KBM kot generalnega sponzorja si prihodnosti sploh ni mogoče predstavljati.
Upamo pa, da bo uprava lahko sledila kakovostnem umetniškem vzponu zbora tudi s povišanjem sredstev, ki
jih namenja za našo dejavnost.«
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Od obdobja, ko se je sodelovanje med Carmina Slovenica in Nova KBM pričelo, je v zborovem konceptu
prišlo do velikega kvalitativnega premika in spremenjenega koncepta ustvarjanja. Glasbeni projekti so postali
kompleksnejši in s tem tudi veliko dražji; vabila na mednarodna gostovanja pogostejša, češče tudi na druge
kontinente; povečal se je izvedbeni in organizacijski aparat zbora. Povečal se je celotni proračun zbora.
Glede na višino sredstev, ki jih Nova KBM skozi vsa leta sodelovanja namenja zboru, se je, razumljivo,
procentualno vložek Nove KBM v celotnem proračunu (v odnosu na obdobje, ko smo sodelovanje začeli) sedaj
bistveno znižal.
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Vsa leta sodelovanja je Nova KBM zanesljiv partner in hvaležni smo vodstvu, da nam s svojo odločitvijo
o sponzoriranju tako čvrsto stoji ob strani. S sredstvi, ki nam jih Nova KBM namenja, ima v delovanju
našega zbora v zadnjih desetih let neprecenljiv delež. Posredno je »soustvarila« odmevne projekte Adiemus,
Vampirabile, Scivias...; »gostovala« po domala vseh državah Evrope, v ZDA, Afriki, Kitajski, Kanadi, Južni
in Srednji Ameriki..; »izdala« 7 CD plošč..., »sooblikovala« mariborsko kulturno okolje...

Festival Lent
Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma Maribor: »Nova KBM je naš prvi in najstarejši partner in
sodelovanje je zmeraj potekalo v naše veliko zadovoljstvo, upam, da tudi naši partnerji ocenjujejo to sodelovanje
na enak način. Ko je bilo potrebno, so nam vedno priskočili na pomoč, obenem pa me izjemno veseli, da so v
sodelovanju z nami našli tudi dobro poslovno priložnost, skozi katero so utrjevali svojo blagovno znamko med
javnostmi in izpričevali svojo družbeno odgovornost.
Zanesljivo lahko trdim, da brez Nove KBM Festivala Lent ne bi bilo. Prisluhnili so našim pobudam že v čistem
začetku, verjeli v naše programe in s svojo angažiranostjo omogočili izvedbo vseh dvanajstih festivalov do
sedaj. Posebej me veseli, da je glavni pokrovitelj ugledna institucija iz našega, štajerskega konca.
Čeprav se ob rasti festivala pojavljajo tudi ponudbe za Glavno generalno pokroviteljstvo tudi od drugod, si
sam festivala brez Nove KBM ne znam predstavljati. Zato upam, da bo ta vez trajala še dolgo, v vzajemno
zadovoljstvo obeh partnerjev!«

IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva
Matej Rus, direktor: »Sodelovanje med Inštitutom za raziskovanje podjetništva in Novo KBM je odlično.
Nova KBM podpira aktivnosti inštituta tako v okviru mednarodne konference PODIM, kjer je že več let
generalni pokrovitelj, kakor tudi aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru univerzitetno-podjetniškega inkubatorja
Tovarne podjemov. Veseli in hkrati ponosni smo, da smo v letu 2005 s podpisom pogodbe o sodelovanju na
področju širitve ponudbe za mikro, mala in srednje velika podjetja to sodelovanje še poglobili.
Nova KBM vsekakor predstavlja velikega in pomembnega partnerja pri izpolnitvi poslanstva oz. ciljev našega
inštituta. S svojo podporo in razumevanjem nam namreč omogoča izvajati aktivnosti za spodbujanje podjetniške
miselnosti med mladimi ter pomoč le-tem, ob pričetku podjetniške poti.
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Pričakujemo oziroma želimo, da se bi dobro poslovno sodelovanje nadaljevalo tudi naprej.«

Pokrajinski muzej Maribor
Mirjana Koren, direktorica: »Banka je vsaj 4000 let star izum in približno toliko so stari tudi najstarejši
arheološki predmeti, ki jih hranimo v Pokrajinskem muzeju Maribor. Dediščina je zaupana v hrambo muzejem
zato, da priča o trajnosti. V tem je njena vrednost. Zaupanje, trajnost in vrednost so pojmi, s katerimi opišemo
bistvo muzeja, pa tudi bistvo banke. Zaradi tega je sodelovanje muzeja in banke smiselno. Samo sodelovanje
na smiselnih temeljih ima prihodnost.
Večji del zadolžitev, ki jih pokrajinskim muzejem nalaga zakonodaja, je namenjen dokumentiranju, proučevanju
in ohranjanju premične dediščine. Te naloge se opravljajo v tišini delovnih prostorov, ki javnosti niso dostopni.
Čeprav predstavlja razstavna dejavnost tisti kontakt muzeja z okoljem, po katerem nas okolje prepoznava,
ji smemo nameniti le manjši obseg časa in finančnih sredstev. S pomočjo Nove KBM, so naše razstave
oblikovno sodobne in ker je oblika ključ do pozornosti, banka s tem posredno vpliva tudi na število muzejskih
obiskovalcev.
Poslovna politika Pokrajinskega muzeja Maribor se nagiba k pripravam obsežnejših letnih razstav. Ker so
takšne razstave rezultati večletnega sistematičnega študijskega dela, ki ga na enem vodstvu kustosi ne morejo
predstaviti, obiskovalci pa ne doživeti, vežemo na te razstave ves letni pedagoški in andragoški program in
tako vzpodbujamo naše obiskovalce, da si razstave ogledajo večkrat.

Nova KBM je s prevzetim pokroviteljstvom nad tem segmentom našega dela pristala v partnerstvo, v
partnerstvu pa je najpomembnejša kvaliteta prav dolgoročnost. Zaradi narave bančne in muzejske inštitucije si
zanjo prizadevamo oboji, zato sem prepričana, da se bo naše sodelovanje poglobilo.«

Splošna bolnišnica Maribor
Prim. Gregor Pivec, dr. med., direktor: »Splošna bolnišnica Maribor se tradicionalno dobro povezuje s svojimi
strateškimi partnerji v Mariboru in na področju severovzhodne Slovenije in med te zagotovo prištevamo tudi
Novo KBM. Naše sodelovanje sega desetletja nazaj in lahko zatrdim, da smo skupaj prehodili dobršen del poti,
glede na to, da smo v bolnišnici pred šestimi leti zabeležili 200-letnico obstoja. Danes vsak menedžer ve, da za
uspešno poslovanje potrebuje dobrega strateškega partnerja, kar Nova KBM vsekakor je.
Na tem mestu pa bi izpostavil še drugo vlogo Nove KBM. Le-ta je namreč največji donator Splošne bolnišnice
Maribor, saj se s svojimi znatnimi denarnimi prispevki pomembno vključuje v skrb za obnovo in nakup za našo
ustanovo nujno potrebnih aparatur. In ne le to: Nova KBM je tudi soustanoviteljica Konzorcija za zagotovitev
sredstev za izgradnjo Inštituta za anatomijo in fiziologijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
Vsekakor si v Splošni bolnišnici želimo, da bi bilo naše sodelovanje z Novo KBM tudi v prihodnje dobro in
korektno. Glede na vse bolj intenzivne povezave z evropskimi in svetovnimi tokovi pa sem prepričan, da bo
naš pomemben strateški partner tudi na tem področju.«

Slovensko narodno gledališče Maribor
Danilo Rošker, direktor: »Nova KBM je pomemben poslovni partner SNG Maribor, saj skozi sponzorstvo
in donatorstvo pomembno sooblikuje kreativni gledališki potencial in kulturno prepoznavnost opere, baleta,
drame in festivala Borštnikovo srečanje v mariborskem okolju. Sodelovanje predstavlja tesno povezavo že
50 let, ki je preraslo v partnerstvo.

Umetnostna galerija Maribor
Meta Gabršek Prosenc, direktorica: »Leta 1994 sta Nova KBM in Umetnostna galerija Maribor svečano
podpisali Listino o mecenstvu. Lani, ob 50. letnici Umetnostne galerije Maribor, smo proslavili tudi desetletnico
plodnega sodelovanja z Novo KBM.
Do prenovitve bančne avle je Umetnostna galerija Maribor v njej postavljala visoko kvalitetne likovne razstave.
Njihove otvoritve so postale obiskan družaben dogodek v Mariboru. Iz vsake od razstav je bilo odkupljeno eno
umetniško delo, ki sedaj krasi upravne prostore banke. S prenovo stavbe se seveda ni prekinilo sodelovanje
med Novo KBM in Umetnostno galerijo Maribor. Kot glavni mecen naše ustanove ostaja Nova KBM garant
za visok standard naših projektov.
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Glede na tradicijo obeh institucij pričakujemo pozitivne sinergijske učinke pri združevanju vseh resursov in
kreativnih idej za boljšo marketinško pozicioniranje gledališča in banke v razvojnih tendencah v Sloveniji in
svetu. Pri tem pričakujemo vse ugodnosti pravih strateških povezav in maksimiranje dolgoročnih koristi za
ljubitelje gledališča in za komintente banke.«
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Največja kulturna ustanova v Mariboru oziroma SV Sloveniji, s preko 300 zaposlenimi in 130.000 obiskovalci
letno, narekuje tudi povezavo z največjo banko v tem delu Slovenije. Generalno pokroviteljstvo Nove KBM
povečuje ugled SNG Maribor, saj zelo pomembno finančno podpira kulturo pri prepotrebnem zagotavljanju
premajhnih programskih sredstev za dvig umetniških presežkov.

Galerija je s pomočjo Nove KBM pred desetimi leti, torej na začetku sodelovanja obeh ustanov, pripravila
zelo odmevno slikarsko razstavo Rudolfa Kotnika, ki je bila prenesena v Moderno galerijo v Ljubljani in za
katero je Kotnik prejel Jakopičevo nagrado, najvišje slovensko priznanje za likovno umetnost. Temu prvemu
uspehu so sledili številni drugi projekti. Ob teh po vsej Sloveniji in tujini zapaženih projektih smo pripravili
vodstva, delavnice, predavanja, okrogle mize in tako občutno dvignili število naših obiskovalcev. Vse našteto
brez mecenstva Nove KBM nikakor ne bi bilo mogoče.
Dvig kvalitete dejavnosti Umetnostne galerije Maribor v zadnjih desetih letih ni ostal neopažen. Galerija je
dobila status regijskega muzeja za sodobno umetnost in je ob Moderni galeriji Ljubljana najpomembnejša
slovenska ustanova, ki hrani, raziskuje in razstavlja sodobno domačo ter tujo vizualno umetnost.
Seveda si želimo in upamo, da bi se to plodno sodelovanje nadaljevalo oziroma še intenziviralo. Umetnostna
galerija Maribor, ki je v času, ko je razumska in umetniška elita za našo državo vse pomembnejša, ena izmed
ustanov na katero je Maribor lahko ponosen. Prepričana pa sem, da je tudi ugledu nove KBM v prid sodelovanje
z Umetnostno galerijo Maribor. Vsem je znano, da si banke v Evropi gradijo svojo podobo tudi s sodelovanjem
pri pomembnejših likovnih projektih.«

Zlata lisica
Srečko Vilar, generalni sekretar Zlate lisice: »Naše sodelovanje z Novo KBM ocenjujemo kot zelo dobro,
še več, menimo da se to sodelovanje iz leta v leto nadgrajuje v smeri, ki obema partnerjema odgovarjajo in
izpolnjujejo pričakovanja.
Zagotovo ima Nova KBM pomemben delež pri realizaciji in seveda razvoju tekmovanja za svetovni pokal
- Zlato lisico. Ob že tradicionalnem večletnem sponzoriranju tekem v slalomu - te so navadno drugi dan
tekmovanja in pomenijo vrh dogajanja na Zlati lisici je pomembna in odmevna tudi prisotnost sponzorja v
VIP šotoru tekmovanja.«
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Zagotovo pričakujemo sodelovanje tudi v prihodnje, saj smo prepričani da sta oba partnerja z dosedanjim
sodelovanjem zadovoljna. Prepričani smo, da bomo ob naslednji prireditvi ponovno dogovorili kakšno novo
obliko sodelovanja, ki je tako in tako že stalnica letnih dogovorov.

Upravljanje s človeškimi viri
Znižanje števila zaposlenih
31.12.2005 je bilo v banki zaposlenih 1546 delavcev, kar je
20 delavcev (1,3 odstotka) manj kot konec leta 2004. Manjše število
zaposlenih je posledica večjega števila upokojitev v preteklem
letu ter selektivne politike zasedanja prostih delovnih mest, ki
v načelu upošteva prvenstveno uporabo internega kadrovskega
vira. Število zaposlenih za nedoločen čas se je tako zmanjšalo za
21 delavcev.
Izboljšanje izobrazbene strukture delavcev
Izobrazbena struktura v banki se počasi, a vztrajno izboljšuje v
korist delavcev s VI. oz. VII. stopnjo izobrazbe. Glavnino še vedno
predstavljajo delavci s V. ali nižjo stopnjo izobrazbe (ca. 65 odstotkov),
banka pa proaktivno zasleduje cilj povečanja deleža zaposlenih s
VI. in VII. stopnjo izobrazbe. Vzrok temu je zmanjšanje potreb
po izvajalcih na operativnem nivoju ter bistveno povečanje potreb
po izvajalcih na višjih strokovnih nivojih (okrepitev komercialne
funkcije - zlasti na področju poslovanja s prebivalstvom). To
banka dosega z dolgoročnim prestrukturiranjem delovnih mest
ter spodbujanjem razvoja delavcev z dodatnim izobraževanjem in
usposabljanjem.
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Večji poudarek izobraževanju delavcev
Poraba sredstev za izobraževanje v banki se v primerjavi s
preteklimi leti povečuje, predvsem na račun pridobivanja strokovne
izobrazbe in opravljanja verificiranih programov. V letu 2005 je bilo
izobraževanju namenjenih 32.264 ur, kar pomeni, da se je bančni
delavec v povprečju izobraževal 21 ur letno.
Banka razvija interne oblike izobraževanja, ki pomenijo večjo
prilagojenost vsebine potrebam banke, vzpodbujajo pretok informacij,
izkušenj in znanja med sodelavci ter so hkrati stroškovno tudi najbolj
učinkovite.
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Stopnja
izobrazbe

Več kot 120 delavcev ima z banko sklenjene pogodbe o izobraževanju za pridobitev strokovne izobrazbe,
največ na VI. (32 odstotkov) in VII. (46 odstotkov) stopnji po komercialnih ali ekonomskih programih. V letu
2005 je šolanje uspešno zaključilo 22 delavcev.

Pravi človek na pravo delovno mesto
Pri zaposlovanju banka sledi načelu pravi človek na pravo delovno mesto. Ukrepi, s katerimi zagotavlja ustreznost
zasedbe, so ob doslednem upoštevanju formalnih pogojev še preverjanje osebnostnih lastnosti in sposobnosti
ter preverjanje znanja, sposobnosti in potrebnih kompetenc kandidatov. Pred morebitno neposrečeno izbiro
kandidatov se banka zavaruje z dosledno uporabo instituta poskusnega dela.
Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Banka ima s pokojninsko družbo Moja naložba d.d. sklenjeno pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu.
V prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po tej pogodbi je bilo v letu 2005 vključenih v povprečju
95 odstotkov zaposlenih. Povprečna mesečna premija je znašala 12.723 tolarjev.
Izkoriščenost delovnega časa
V letu 2005 je znašala povprečna izkoriščenost delovnega časa 76,2 odstotka. Največji odstotek izkoriščenosti
delovnega časa je bil v banki dosežen v januarju, ko je znašal 82,8 odstotka, najmanjšega pa v avgustu, ko je
bil 66,5 odstotka.
Najnižja odsotnost v banki je bila zabeležena v mesecu septembru, ko je znašala 21,2 odstotka polnega
delovnega časa. Na redni dopust je odpadlo 11,9 odstotka, na bolniški dopust 3,9 odstotka, preostanek pa na
porodniški dopust, službena potovanja, obisk zdravnika, nego in spremstvo.
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Podjetniška kolektivna pogodba in interni akti
Na osnovi v letu 2004 sprejete kolektivne pogodbe dejavnosti so se v letu 2005 pričela pogajanja s sindikatom
za pripravo podjetniške kolektivne pogodbe Nove KBM d.d., čemur bo sledila vsebinska priprava splošnih
aktov (pravilnik o sistemizaciji, izobraževanju, delovnem času, delovni uspešnosti…).
Interno komuniciranje
Banka s formalno vzpostavljenimi orodji internega komuniciranja zaposlene obvešča o dogajanjih v banki
in njenem okolju. Zaveda se pomembnosti pripadnosti zaposlenih banki, zato posebno pozornost namenja
dolgoletnim sodelavcem ter organizira priložnostna srečanja zaposlenih.
Med orodji internega komuniciranja ima osrednje mesto interni časopis »Med nami«. Časopis izhaja vsak drugi
mesec, brezplačno ga prejemajo vsi zaposleni v Novi KBM d.d. in v članicah skupine (razen Zavarovalnice
Maribor d.d. in PBS d.d., ki izdajata svoj interni časopis) ter upokojeni bančniki. Vsebine samostojno oblikuje
uredniški odbor, prispevke pa ustvarjajo izključno zaposleni (občasno tudi upokojeni sodelavci), kar daje
časopisu dodatno vrednost - strokovnost, aktualnost in razumljivost. Zaposleni lahko skladno z uredniško
politiko prosto dopisujejo v časopis, predlagajo teme in postavljajo tudi anonimna vprašanja.
Z okrožnicami kot drugim najpomembnejšim orodjem internega komuniciranja banka sodelavce seznanja z
najbolj aktualnimi dogodki in novostmi v poslovanju. Okrožnice prejema vsak zaposleni na svoj elektronski
naslov, saj banka že od srede leta 2000 izdaja okrožnice v elektronski obliki, vse izdane okrožnice pa so
arhivirane in dostopne za kasnejši vpogled.

Banka vzpodbuja športno in kulturno udejstvovanje zaposlenih. S finančno pomočjo banke aktivno delujeta
športno in kulturno-umetniško društvo, bančniki Nove KBM d.d. pa se redno udeležujejo zimskih in letnih
športnih iger bančnikov Slovenije, na katerih vedno posegajo po najvišjih uvrstitvah. V sezoni 2004/05 je
ženski zbor izvedel kar devetnajst nastopov, moški zbor pa deset. Ženski pevski zbor se je po uspešnem
nastopu na reviji uvrstil na 1. regijsko tekmovanje Štajerske in Prekmurja in dosegel zavidljiv uspeh - srebrno
priznanje. V prostorih Nove KBM je imela svoje prostore tudi izposojevalnica Mariborske knjižnice, zaradi
poslovne odločitve Mariborske knjižnice in zakonodaje pa je ta t. i. »bančna knjižnica« jeseni 2005 prenehala
delovati.
Praznovanje ob 50-letnici banke se je pričelo z dogodkom za zaposlene in upokojene bančne delavce, in sicer
z junijskim pohodom in srečanjem sodelavcev na Žavcarjevem vrhu pri Mariboru, na katerem je banka s
priložnostno razstavo fotografij predstavila svoj petdesetletni razvoj. Sodelavce, ki so v letu 2005 beležili
10, 20 ali 30 let dela v banki, je banka oktobra povabila na prijeten enodnevni izlet, ki se ga je z veseljem
udeležila večina jubilantov. Ob izteku leta so se zaposleni srečali na tradicionalnih prednovoletnih srečanjih v
Mariboru in Novi Gorici.
Banka tudi v sodelovanju s sponzoriranci išče najprimernejše poti za kulturni razvoj zaposlenih. Tako je tudi
v letu 2005 zaposlenim razdelila več kot šeststo sponzorskih vstopnic za oglede gledaliških predstav v SNG
Maribor in v novogoriškem gledališču ter jim omogočila ogled prireditev na Festivalu Lent in v Kulturnem
domu v Novi Gorici.
Vzdrževanju vezi z upokojenimi bančnimi delavci banka namenja veliko pozornost, saj je tudi v letu 2005
finančno podprla dejavnost aktivov upokojenih bančnih delavcev v Mariboru in Novi Gorici in zanje organizirala
prednovoletna sprejema.

Za vzdrževanje tega certifikata je banka v letu 2005 nadaljevala s sestanki skupine za stalno izboljševanje,
na katerih so sodelovali predstavniki vseh podružnic. Sestanki so bili namenjeni prenosu informacij o
spremembah poslovanja ter reševanju zaznanih problemov pri vsakodnevnem delu oz. izboljševanju postopkov
ali preprečevanju napak.

Informacijski in tehnološki razvoj
Skladnost delovanja informacijskega sistema s poslovnimi cilji
Banka je v letu 2005 nadaljevala razvojni Program NOBIS, ki predstavlja pomemben del Strategije informatizacije Nove KBM d.d., zasnovane novembra 2004. Namen Programa NOBIS je nadgradnja informacijskih
rešitev, ki so bile vzpostavljene v okviru projekta NOBIS (1999-2004), nadaljnja integracija informacijskih
sistemov banke in prenos bančnega poslovanja s starih informacijskih sistemov na IS NOBIS.
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Razširitev veljavnosti certifikata sistema vodenja kakovosti skladno s standardom
ISO 9001:2001
V letu 2005 je banki uspelo ne samo vzdrževati dosežen nivo kakovosti storitev za prebivalstvo, ampak je
bila veljavnost certifikata sistema vodenja kakovosti, skladno s standardom ISO 9001:2000, razširjena tudi na
vse nove podružnice (to je podružnice Koroška, Pomurje, Brežice, Novo mesto in Celje). Nove podružnice
so nastale po letu 1996, ko je banka prvič pridobila certifikat takrat še v skladu s starim standardom
ISO 9001:1996.
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Notranji razvoj banke

Prioritetni cilji Programa NOBIS za leto 2005 so bili: 1) projekt varčevanj za fizične osebe, 2) projekt kreditov
za fizične osebe, 3) projekti migracij poslov na IS NOBIS, 4) izklapljanje starih aplikacij za bančno okence.
Ostali razvojni projekti v Programu NOBIS so potekali, če so bili na razpolago izvajalci in če to ni oviralo
drugih bolj prioritetnih razvojnih nalog ter normalnega poslovanja banke.
Od navedenih prioritetnih ciljev Programa NOBIS za leto 2005 je banka v mesecu juliju na IS NOBIS vzpostavila
podporo za varčevanja in kredite fizičnih oseb, dopolnitve pa so bile narejene novembra in decembra 2005.
To je omogočilo migracijo poslov za fizične osebe na IS NOBIS. Ta migracija je bila končana na poslovnem
področju Nova Gorica, kar predstavlja enega od najpomembnejših mejnikov integriranja informacijskih
sistemov znotraj NKBM. Za preostali del banke je tudi že v teku prenos obstoječih poslov fizičnih oseb s
starih informacijskih sistemov na sistem NOBIS.
Informacijski sistem NOBIS je v decembru 2005 prav tako omogočil odklop starih aplikacij za bančno okence,
kar je bilo narejeno na poslovnem področju Nova Gorica, za preostali dve poslovni področji pa bo to narejeno
v 1. četrtletju 2006.
Na področju tehnične infrastrukture je bila posebna pozornost namenjena spremljanju delovanja novega
informacijskega sistema, zaznavanju kritičnih področij ter pripravi in izvedbi prilagoditev, ki so prispevale k
optimiranju delovanja celotnega sistema.
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Ob aktivnostih v zvezi z uvajanjem novega informacijskega sistema je potekal tudi razvoj in prilagajanje
obstoječega informacijskega sistema zaradi zakonskih sprememb (statistika finančnih računov, harmonizacija
poročanja, izvajanje DB/TN preko Zbirnega centra, vključevanje v sistem plačilnega prometa Target) ter
uvajanje novih storitev v poslovanje banke (izvajanje osnovnih transakcij na poštnih okencih, plačilo posebnih
položnic prek bankomata). Hkrati z vsemi navedenimi aktivnostmi pa je banka zaključila projekt razvoja
mobilnega plačevanja Moneta.

Učinkovitost delovanja informacijskega sistema
S prenosom novih poslov v novi informacijski sistem je bilo potrebno izvesti tako tehnološke kot organizacijske
spremembe, ki zagotavljajo stalen nadzor, upravljanje in vzdrževanje tega dela informacijskega sistema. Za te
potrebe so bile izdelane programske rešitve, ki delavcem banke omogočajo enostaven in pregleden nadzor
nad delovanjem vseh komponent informacijskega sistema. Na podlagi spremljanja in statistik so bile izdelane
oz. dopolnjene posamezne programske rešitve, ki omogočajo normalno delovanje informacijskega sistema v
kritičnih dnevih.
Z nabavo novega diskovnega sistema in vzpostavitvijo okolja SAN smo zagotovili integracijo vseh podatkovnih
sistemov, ki tečejo na različnih platformah, na enem mestu. Diskovni sistem zagotavlja neprekinjeno delovanje
ob izpadih oz. okvarah posameznih komponent diskovnega sistema, zagotavlja pa hkratno zrcaljenje vseh
produkcijskih podatkov na rezervnem diskovnem sistemu v realnem času.

Politika in organizacija varovanja in zaščite informacijskega sistema ter podatkov
V letu 2005 je Forum za informacijsko varnost, katerega naloga je podpora razvoju, uvajanju in vzdrževanju
visokega nivoja informacijske varnosti v banki in razvoju varnostne zavesti zaposlenih, nadaljeval delo.
V okviru delovanja Foruma je bila pripravljena in sprejeta politika obvladovanja dostopov do sistema, politika
do zunanjih izvajalcev, politika gesel in politika oddaljenega dostopa.

Za potrebe splošnega varnostnega ozaveščanja delavcev banke je bil skupaj z zunanjim izvajalcem opredeljen
sistem elektronskega izobraževanja, ki ga banka namerava izvesti v letu 2006.

Primernost splošnih, sistemskih in drugih kontrol
Informacijski sistem NOBIS že v svoji zasnovi zagotavlja enolično identifikacijo vsakega uporabnika informacijskega sistema, ki so mu dodeljene pravice za uporabo le-tega na podlagi dostopnih skupin. Dostopne
skupine so definirane na podlagi poslovnega procesa oz. potrebe po uporabi posameznih funkcionalnosti
informacijskega sistema. Ta identifikacija uporabnika spremlja pri vseh njegovih aktivnostih v informacijskem
sistemu, ki se beležijo v sistemu in na takšen način zagotavljamo revizijsko sled, ki omogoča rekonstrukcijo
vseh sprememb in aktivnosti.
Za nadzor in upravljanje uporabnikov informacijskega sistema banka uporablja lastno izdelano rešitev: centralni
register uporabnikov, preko katerega uporabniki dostopajo do aplikacijskih rešitev v spletnem okolju. Centralni
register uporabnikov se dnevno usklajuje s podatki iz kadrovskega informacijskega sistema, prav tako pa je
vzpostavljen sistem rednega sporočanja vseh kadrovskih sprememb, ki se dogajajo v banki. Na tak način se
sproti in ažurno dodajajo oz. odvzemajo pristopne pravice do informacijskega sistema posameznikom.
Banka je v letu 2005 dopolnila centralni register uporabnikov na način, ki zagotavlja celovito upravljanje in
pregled uporabnikov informacijskega sistema za vse aplikacijske podsisteme, ki jih v banki uporabljamo.

Tehnološka opremljenost
Banka je v letu 2004 skupaj z IBM Slovenija izdelala študijo Prenova strežniške in pomnilniške infrastrukture,
katere cilj je bil zagotoviti takšno infrastrukturo, ki bo banki zagotavljala večjo fleksibilnost, skalabilnost
in predvsem veliko mero varnosti in zaščite podatkov. Na podlagi te študije so bile nabavljene posamezne
strojne komponente, ki jih je banka v tem letu tudi delno vključila v informacijski sistem, zaključek celotne
implementacije pa je načrtovan v prvem tromesečju leta 2006.

Uspešno zaključena izgradnja računalniškega centra banke
Banka je vložila v objekte 2.225 milijonov tolarjev oziroma nekaj več kot 82 odstotkov načrtovanih sredstev.
Največji delež porabljenih sredstev, skoraj 76 odstotkov, predstavlja investicija v izgradnjo računalniškega
centra banke na Teznem, ki je bila uspešno zaključena v decembru 2005. Preostalo porabo sredstev predstavljajo
zaključene prenove bančnih enot (podružnic, poslovalnic) v Zg. Bistrici, Novi vasi na Ptuju, Murski Soboti,
Idriji in Kopru ter pričetek prenove Poslovalnice Novi trg na Ptuju in Podružnice Tolmin.
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Investicije
Banka je v letu 2005 vložila v nepremičnine, računalniško in ostalo opremo 4.492 milijonov tolarjev, kar
predstavlja 79 odstotkov letnega plana investicij. Največji delež porabljenih sredstev, skoraj 50 odstotkov
celotne realizacije, predstavljajo vlaganja v objekte, predvsem v izgradnjo novega računalniškega centra banke
na Teznem v Mariboru.
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Po večletnem načrtovanju je v letu 2005 banka zagotovila nove prostore računalniškega centra, ki ustrezajo
najsodobnejšim varnostnim in tehničnim standardom na tem področju. S tem je zagotovila delovanje informacijskega sistema na dveh lokacijah (primarna in rezervna), kar bo prispevalo k večji učinkovitosti, zanesljivosti
in varnosti informacijskega sistema.

Racionalno ravnanje na področju nabave oz. zamenjave mehanografske in ostale opreme
Vlaganja v mehanografsko in ostalo opremo so znašala 169 milijonov tolarjev oziroma 63 odstotkov načrtovanih
sredstev. Višina porabljenih sredstev je nominalno nižja kot v letu 2004 in je rezultat gospodarnega in
racionalnega ravnanja na področju nabave ali zamenjave opreme, ki je bila nujna za normalen potek delovnih
procesov. Večji delež porabljenih sredstev se nanaša na posodobitev strojev za štetje bankovcev in kovancev,
ki se bo intenzivneje nadaljevala v letu 2006 kot posledica projekta EUR-o. Večji zneski so bili porabljeni za
nadaljevanje posodabljanja varnostnih sistemov v poslovalnicah banke ter širitev videokonferenčnega sistema
na novi lokaciji računalniškega centra na Teznem.
Nadgradnja strežnikov in diskovnih kapacitet predstavlja največjo investicijo v okviru
računalniške opreme
Investicije v računalniško opremo znašajo 1.434,6 milijona tolarjev oziroma nekaj več kot 66 odstotkov
planiranih sredstev za to področje. Največji delež (56 odstotkov) med porabljenimi sredstvi predstavlja investicija
v nadgradnjo strežnikov in diskovnih kapacitet, in to v višini 805,4 milijona tolarjev. Za programske licence in
aplikacijsko opremo je banka porabila skoraj 281 milijonov tolarjev. Za nove bankomate in nadgradnje starih
ter za POS terminale je bilo porabljenih 190 milijonov tolarjev.
Vlaganja v nadaljnji razvoj informacijskega sistema NOBIS
Vlaganja v nadaljnji razvoj informacijskega sistema NOBIS so znašala 662,7 milijona tolarjev.
Priprave na poročanje po MSRP
Uporaba MSRP pri sestavljanju konsolidiranih letnih računovodskih izkazov je predpisana neposredno z
Uredbo EU tudi za banke. Uskladitev domače zakonodaje s to uredbo pomeni naslednjo zavezo za banke:
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1. V 51. čl. ZGD, ki ureja splošna pravila o računovodenju, je v 10. in 11. odstavku določeno, da morajo družbe,
katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katerega od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah
članicah EU in so zavezane h konsolidaciji na podlagi 53. čl. ZGD (konsolidirano letno poročilo), sestaviti
konsolidirano letno poročilo v skladu z MSRP in da so poleg teh družb zavezane tudi banke.
2. Novela ZGD - H pa v prehodnih in končnih določbah določa, da bodo banke iz 11. odstavka 51. čl. Zakona
prvič sestavile računovodske izkaze v skladu z MSRP za poslovno leto, ki ga določi Banka Slovenije.
Banka Slovenije je s sklepom, objavljenim v Ur. l. RS, št. 15/2005, z dne 17.2.2005 določila, da banke prvič
sestavijo računovodska poročila v skladu z MSRP za poslovno leto, ki se začne s 1. januarjem 2006.
Tako bo Nova KBM d.d. v letu 2006 prešla na nove računovodske standarde MSRP (Mednarodni standardi
računovodskega poročanja). Novi standardi vnašajo spremembe obračunavanja posebnih rezervacij,
obravnavanja nekaterih opravnin kot obrestnih prihodkov, upoštevanja zavarovanj in izračunavanja kapitala
banke. Banka je priprave na nove standarde pričela v letu 2005 in jih bo zaključila do 15.4.2006.

SKUPINA Nove KBM
Finančni rezultat skupine Nove KBM
Dobiček skupine Nove KBM (rezultat pred obdavčitvijo) je v obdobju od 1.1. do 31.12.2005 znašal
8.298 milijonov tolarjev. Prispevek banke k celotnemu poslovnemu izidu skupine je bil 6.678 milijonov
tolarjev oz. 80,5 odstotka, Infonda 402 milijona tolarjev oz. 4,8 odstotka, KBM Leasinga 408 milijonov
tolarjev oz. 4,9 odstotka in Gorice Leasinga 312 milijonov tolarjev oziroma 3,8 odstotka. Čisti poslovni izid
poslovnega leta skupine Nove KBM je znašal 6.006 milijonov tolarjev.
Bruto dohodek, izračunan kot seštevek neto obresti, neto opravnin, neto finančnih poslov in neto ostalih
prihodkov, je v obdobju od 1.1. do 31.12. letošnjega leta znašal 37.144 milijonov tolarjev. Poleg banke,
ki je dosegla bruto dohodek v višini 29.647 milijonov tolarjev, sta najvišji bruto dohodek dosegla še PBS
(4.655 milijonov tolarjev oz. 12,5 odstotka bruto dohodka skupine) ter Infond (905 milijonov tolarjev).

Čiste obresti in podobni prihodki skupine so v obdobju od
1.1. do 31.12.2005 znašali 20.317 milijonov tolarjev. Na banko odpade
16.575 milijonov tolarjev čistih obresti, na PBS pa 2.867 milijonov
tolarjev. Neto obresti skupine predstavljajo 54,7 odstotka bruto
dohodka. V banki je ta odstotek višji, saj predstavljajo neto obresti
55,9 odstotka njenega bruto dohodka, prav tako je višji v PBS, kjer
predstavljajo neto obresti 61,6 odstotka neto obresti v bruto dohodku
PBS.
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V strukturi prihodkov skupine predstavljajo prihodki od obresti
40,0 odstotka vseh prihodkov. Na prihodke iz finančnih poslov
odpade 40,1 odstotka vseh prihodkov. Prihodki od provizij
(opravnin) predstavljajo 12,2 odstotka vseh prihodkov skupine, na
ostale prihodke odpade 7,7 odstotka vseh prihodkov. V strukturi
odhodkov prevladujejo odhodki iz finančnih poslov z 42,1-odstotnim
deležem. Na obrestne odhodke odpade 19,8 odstotka vseh odhodkov,
stroški dela, materiala in storitev pa predstavljajo 24,4 odstotka vseh
odhodkov. Neto rezervacije so dosegle 7,0 odstotka, odhodki iz
provizij (opravnin) 2,8 odstotka, drugi odhodki pa 1,3 odstotka vseh
odhodkov.
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Skupina Nove KBM je v letu 2005 za pokrivanje operativnih
stroškov porabila 61,9 odstotka bruto dohodka, 15,8 odstotka za
neto rezervacije, preostalih 22,3 odstotka pa za dobiček skupine
pred obdavčitvijo. Najvišji odstotek svojega bruto dohodka je za
pokrivanje operativnih stroškov dosegel Invest, to je 82,8 odstotka,
sledita mu Fineko s 74,1 odstotka in PBS z 71,5 odstotka. Banka in
PBS imata najvišjo porabo bruto dohodka za neto rezervacije: banka
16,4 odstotka in PBS 20,6 odstotka bruto dohodka. Po višini dobička
pred obdavčitvijo v bruto dohodku pa prevladuje KBM Leasing z
69,1 odstotka.

V skupini so prihodki iz naložbenja v kapital znašali 2.687 milijonov tolarjev, od tega odpade največ na
banko, in sicer 2.361 milijonov tolarjev, ostalo pa na PBS v višini 125 milijonov tolarjev in Infond v višini
201 milijon tolarjev.
Čiste opravnine (provizije) so znašale v skupini 8.881 milijonov tolarjev. Največ sta z neto opravninami
zaslužili banka (7.416 milijonov tolarjev) in PBS (1.429 milijonov tolarjev). V banki predstavljajo neto opravnine
25,0 odstotka njenega bruto dohodka, v PBS pa 5,7 odstotka več. Skupina je s čistimi provizijami pokrila
39,1 odstotka splošnih upravnih stroškov z amortizacijo, ki so znašali 22.722 milijonov tolarjev. V primerjavi
s preteklim letom se je pokritje izboljšalo za 2,6 odstotne točke. Pokritje splošnih upravnih stroškov banke
s provizijami je v primerjavi s pokritjem skupine višje za 2,4 odstotne točke, prav tako v PBS. Le-ta je s
čistimi opravninami pokrila 42,9 odstotka svojih splošnih upravnih stroškov z amortizacijo, ki so znašali
3.330 milijonov tolarjev.
Med neto neobrestnimi prihodki skupine so zavzemali neto drugi prihodki s 3.578 milijoni tolarji 21,3odstotni delež. Čisti poslovni izid iz finančnega poslovanja je znašal 1.643 milijonov tolarjev. Na banko odpade
84,3 odstotka vseh neto finančnih poslov oz. 1.385 milijonov tolarjev, na PBS pa 220 milijonov tolarjev oz.
13,4 odstotka čistega poslovnega izida iz finančnega poslovanja skupine.
Izgube iz danih kreditov in terjatev, zmanjšane za poplačila skupine, so znašale 5.122 milijonov tolarjev,
čisti znesek rezervacij za splošna bančna tveganja pa 750 milijonov tolarjev. Na banko odpade 4.108 milijonov
tolarjev izgub iz danih kreditov in terjatev, zmanjšanih za poplačila, ter 750 milijonov tolarjev čistih rezervacij
za splošna bančna tveganja. V PBS pa so izgube iz danih kreditov in terjatev, zmanjšanih za poplačila, znašale
961 milijonov tolarjev.
V preteklem letu so znašali poslovni stroški skupine 22.722 milijonov tolarjev, od tega je bilo 20.549,6 milijona
tolarjev oz. 90,4 odstotka splošnih upravnih stroškov in 2.171,9 milijona tolarjev amortizacije.
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Za stroške dela je bilo v skupini v letu 2005 porabljenih 11.779,3 milijona tolarjev oz. 51,8 odstotka vseh
poslovnih stroškov. Na stroške dela banke odpade 9.442 milijonov tolarjev, na PBS pa 1.793 milijonov
tolarjev. Za pokrivanje stroškov dela je skupina namenila 31,9 odstotka bruto dohodka. Še več bruto dohodka
je za stroške dela porabil Fineko v višini 49,3 odstotka, prav tako PBS, in sicer 38,5 odstotka, banka pa
32,1 odstotka.
Stroški materiala in storitev skupine so znašali 8.770,3 milijona tolarjev, od tega stroški materiala
1.146,8 milijona tolarjev in stroški storitev 7.623,5 milijona tolarjev oz. 33,6 odstotka poslovnih stroškov.
Stroški storitev banke so znašali 6.052,5 milijona tolarjev, PBS pa 1.027,3 milijona tolarjev.
Opis
Stroški dela
Stroški materiala in storitev
- Stroški materiala
- Stroški storitev
Skupaj splošni upravni stroški
Amortizacija
Skupaj poslovni stroški

2005

%

11.779.291
8.770.278
1.146.808
7.623.470
20.549.569
2.171.940
22.721.509

51,8
38,6
5,0
33,6
90,4
9,6
100,0

Finančni položaj skupine Nove KBM
V letu 2005 je bilo v skupini Nova KBM nekaj sprememb. Nova KBM d.d. kot obvladujoča družba v
skupini Nova KBM je prodala svoj kapitalski delež v družbi Fininvest d.o.o. in v Iskri Avtodeli d.o.o. Bovec,
po postopku enostavne pripojitve pa je pripojila hčerinsko podjetje MBH d.o.o. Z dnem pripojitve je bil
izveden prenos vrednostnih papirjev v lasti MBH d.o.o. na Novo KBM d.d.
Omenjene spremembe niso imele bistvenega vpliva na poslovanje skupine. Bilančna vsota skupine se je
povečala za 121.883 milijonov tolarjev oz. za 17,0 odstotka in konec leta 2005 znašala 837.439 milijonov
tolarjev.
Na aktivni strani konsolidirane bilance stanja so se krediti strankam, ki niso banke, povečali za
60.380 milijonov tolarjev in so konec leta 2005 znašali 415.045 milijonov tolarjev. Pretežno povečanje
kreditov strankam, ki niso banke, v skupini predstavlja povečanje teh kreditov v Novi KBM d.d., ki je
obvladujoča družba v skupini, in sicer v višini 54.653 milijonov tolarjev, v PBS d.d. 5.544 milijonov tolarjev,
v KBM Fineku d.o.o., KBM Leasingu d.o.o in Gorica Leasingu pa skupaj 183 milijonov tolarjev.
Krediti bankam so se v skupini povečali za 28.391 milijonov tolarjev, od tega odpade na Novo KBM d.d.
25.859 milijonov tolarjev. Krediti bankam so v skupini konec leta 2005 znašali 79.831 milijonov tolarjev,
kar je predstavljalo 9,5 odstotka celotne aktive.
Skupina beleži povečanje portfelja vrednostnih papirjev, namenjenih trgovanju, za 30.203 milijone
tolarjev, stanje konec leta 2005 pa je znašalo 45.233 milijonov tolarjev. Povečanje se prav tako nanaša
predvsem na Novo KBM d.d., ki je v letu 2005 investirala v prvovrstne obveznice tujih držav, pokrajin in
bank ter v visoko donosne strukturirane obveznice, vezane na tuje obrestne mere in delniške trge.

V strukturi sredstev je na dan 31.12.2005 delež kreditov strankam,
ki niso banke, predstavljal 49,6 odstotka in je v primerjavi s preteklim
letom ostal nespremenjen. Delež kreditov bankam je predstavljal
9,5 odstotka in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za
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Med dolgoročnimi naložbami strank v skupini, ki so konec leta
2005 znašale 6.699 milijonov tolarjev, predstavljata pretežni del
naložbi v Zavarovalnico Maribor v višini 4.235 milijonov tolarjev
(oz. 63,2 odstotka vseh dolgoročnih naložb strank v skupini) in
v Adria Bank v višini 1.828 milijonov tolarjev (oz. 27,3 odstotka
vseh dolgoročnih naložb strank v skupini). Med dolgoročnimi
naložbami v druge stranke skupine, ki so konec leta 2005 znašale
4.496 milijonov tolarjev, pa predstavljata največji del naložbi v Infond
Holding d.d. v višini 1.338 milijonov tolarjev (oz. 29,8 odstotka vseh
dolgoročnih naložb v druge stranke) in v Infond ID d.d. v višini
1.084 milijonov tolarjev (oz. 24,1 odstotka vseh dolgoročnih naložb
v druge stranke).
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Kapitalske naložbe skupine so se v letu 2005 povečale za 1.365 milijonov tolarjev in so konec leta 2005
znašale 11.196 milijonov tolarjev. Na Novo KBM odpade 8.074 milijonov tolarjev, na Infond 3.110 milijonov
tolarjev, na PBS pa 12 milijonov tolarjev.

2,3 odstotne točke, prav tako se je povečal tudi delež vrednostnih
papirjev, namenjenih trgovanju, za 3,3 odstotne točke in konec leta
2005 znašal 5,4 odstotka. Delež kapitalskih naložb je konec leta
2005 znašal 1,3 odstotka oz. za 0,1 odstotne točke manj kot konec
preteklega leta. Prav tako se je znižal delež dolžniških vrednostnih
papirjev, ki niso namenjeni trgovanju, za 4,1 odstotne točke in konec
leta 2005 znašal 25,4 odstotka.
Na pasivni strani konsolidirane bilance stanja so se dolgovi
do bank povečali za 56.502 milijona tolarjev, predvsem zaradi
najema sindiciranega kredita v višini 240 milijonov evrov v
Novi KBM d.d., povečanja dolgov do bank v KBM Leasingu za
719 milijonov tolarjev, dolgovi do bank v PBS d.d. pa so se znižali za
1.000 milijonov tolarjev.
Prav tako so se povečali dolgovi do strank, ki niso banke, in to za
44.537 milijonov tolarjev, od tega odpade na povečanje dolgov do
strank, ki niso banke, v Novi KBM d.d. 39.233 milijonov tolarjev,
v PBS d.d. pa 5.304 milijone tolarjev. Konec leta 2005 so dolgovi
do strank, ki niso banke, v skupini znašali 572.946 milijonov
tolarjev, od tega predstavljajo vpogledni dolgovi 41,1 odstotka
oz. 235.970 milijonov tolarjev, kratkoročni dolgovi 52,1 odstotka
oz. 298.327 milijonov tolarjev, ostalo pa predstavljajo dolgoročni
dolgovi.
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V letu 2005 so se povečali tudi dolžniški vrednostni papirji
za 9.287 milijonov tolarjev. Povečanje dolžniških vrednostnih
papirjev se nanaša predvsem na izdajo petletne obveznice KBM8 v
Novi KBM d.d. v skupnem znesku 7.000 milijonov tolarjev.
Skupina je imela konec leta 2005 oblikovanih za 8.401
milijon rezervacij za splošna bančna tveganja, od tega jih je
Nova KBM d.d. imela 8.164 milijonov tolarjev, PBS pa 237 milijonov
tolarjev.
Stanje dolgoročnih rezervacij za obveznosti in stroške se je
povečalo za 1.931 milijonov tolarjev in je konec decembra 2005
znašalo 10.264 milijonov tolarjev. Povečanje stanja dolgoročnih
rezervacij za obveznosti in stroške se nanaša na Novo KBM d.d. v
višini 1.752 milijonov tolarjev, predvsem zaradi dodatno oblikovanih
rezervacij za tožbe v višini 606 milijonov tolarjev, rezervacij iz
naslova saldiranih vlog prebivalstva v višini 82 milijonov tolarjev
ter dolgoročnih rezervacij za zavarovanje pred možnimi izgubami
v višini 1.065 milijonov tolarjev. Prav tako se je stanje dolgoročnih
rezervacij za obveznosti in stroške povečalo v PBS d.d., in sicer za
191 milijonov tolarjev, medtem ko se je stanje omenjenih rezervacij

v KBM Leasingu d.o.o. znižalo za 12 milijonov tolarjev, predvsem
zaradi ukinitve rezervacij za tožbe.
Kapital skupine je konec decembra 2005 znašal 49.206 milijonov
tolarjev, kar je za 4.886 milijonov tolarjev več kot konec leta 2004.
Podrejene obveznosti v skupini konec leta 2005 znašajo
22.116 milijonov tolarjev, od tega odpade na Novo KBM d.d. 19.166
milijonov tolarjev, 2.950 milijonov tolarjev pa odpade na PBS d.d.
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V strukturi obveznosti skupine je na dan 31.12.2005 delež dolgov do
strank, ki niso banke, predstavljal 68,4 odstotka in se je v primerjavi
s preteklim letom znižal za 5,4 odstotne točke. Delež dolgov do
bank je konec leta 2005 znašal 12,7 odstotka in se je v primerjavi
s prejšnjim letom povečal za 5,7 odstotne točke. Povečal se je tudi
delež dolžniških vrednostnih papirjev za 0,3 odstotne točke na
5,9 odstotka.

Predstavitev posameznih družb v skupini Nove KBM
Poštna banka Slovenije d.d.

Ustanovitev: 1992
Internet: http://www.pbs.si
E-pošta: info@pbs.si
Sedež družbe: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
2005
2004
Leto:
Lastniški delež Nove KBM (v %):
55
55
Organi upravljanja:
Predsednik uprave: mag. Drago Pišek
Član uprave: Viktor Lenče
Število zaposlenih:
222
222
Število poslovnih enot:
6
6
Čisti dobiček (v 000 SIT):
213.909
64.057
Velikost kapitala (v 000 SIT):
3.440.923
3.227.013
Bilančna vsota (v 000 SIT):
122.701.255
110.971.760
Tržni delež (v %):
1,8
2,0
Čisti donos na kapital - ROE (v %):
6,61
2,03
Čisti donos na sredstva - ROA (v %):
0,18
0,06
Prihodki na zaposlenega* (v 000 SIT):
40.396,9
42.542,6
Čisti dobiček na zaposlenega *(v 000 SIT):
963,6
288,5
Stroški dela na zaposlenega*:
8.076,1
7.305,6
Bilančna vsota na zaposlenega*:
552.708,4
499.872,8
* povprečno stanje zaposlenih
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Dejavnost
Banka v skladu z Odločbo o izdaji dovoljenja za opravljanje bančnih in finančnih storitev,
izdano s strani Banke Slovenije, z dne 7.11.2000 opravlja po Zban bančne storitve sprejemanja
depozitov od fizičnih in pravnih oseb, dajanja kreditov iz teh sredstev na svoj račun ter naslednje
druge finančne storitve:
• faktoring,
• izdajanje garancij in drugih jamstev,
• kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem
komercialnih poslov,
• izdajanje plačilnih instrumentov in upravljanje z njimi (npr. plačilne in kreditne kartice,
potovalni čeki, bančne menice),
• opravljanje poslov plačilnega prometa,
• opravljanje mednarodno nakazniških, poštno-čekovnih in poštno-hranilniških poslov,
• opravljanje menjalniških poslov,
• dne 18.3.2002 pridobljeno dovoljenje Banke Slovenije ji dovoljuje opravljanje poslov trgovanja
s tujimi plačilnimi sredstvi (druga finančna storitev).

Poslovanje družbe v letu 2005
Tudi v letu 2005 je banka dosegla zadovoljivo rast bilančne vsote, ustvarila primeren bruto
dobiček in ob znižanju obrestne marže izboljšala stroškovno učinkovitost.
Bilančna vsota v višini 122.701 milijon tolarjev je v letu 2005 porasla za 11 odstotkov (planirana
rast je bila 12 odstotkov). K rasti je največ prispevalo povečanje dolgov do strank, ki niso banke,
za 5.303 milijone tolarjev.
Največji delež v vlogah nebančnega sektorja imajo zbrane vloge prebivalstva, ki predstavljajo
kar 83 odstotkov vseh vlog. V letu 2005 so se te vloge povečale za 11 odstotkov.
Na naložbeni strani se je kreditiranje nebančnega sektorja v primerjavi s preteklim letom
povečalo za 15 odstotkov. Znotraj skupine izkazujejo enak porast krediti prebivalstvu, ki so za
15 odstotkov višji, in krediti pravnim osebam (vključno s samostojnimi podjetniki in kmetovalci)
za enak odstotek. Po strukturi plasmajev znaša delež pravnih oseb brez samostojnih podjetnikov
in kmetovalcev 67 odstotkov, delež prebivalstva pa 28 odstotkov (enako kot konec leta 2004).
Čisti dobiček banke za leto 2005 znaša 214 milijonov tolarjev. Del čistega dobička v višini
138 milijonov tolarjev je s sklepom uprave in nadzornega sveta banke razporejen v rezerve
iz dobička. Čiste obresti vključno z obrestmi iz naložbenja v kapital znašajo 2.900 milijonov
tolarjev in so na nivoju planiranih. Čisti neobrestni prihodki so doseženi v višini 1.675 milijonov
tolarjev in so prav tako na nivoju planiranih. Banka je v letu 2005 povečala neto provizije za
48 odstotkov glede na preteklo leto in za 22 odstotkov presegla plan. S tem se izboljšuje struktura
prihodkov banke oziroma manjša odvisnost od obrestnih prihodkov.
Stroški dela, materiala in storitev v višini 3.000 milijonov tolarjev so nižji od planiranih za
5 odstotkov. Bilančni dobiček za leto 2005 znaša 106 milijonov tolarjev (preneseni čisti poslovni
izid iz prejšnjih let 30 milijonov tolarjev in ostanek čistega dobička za leto 2005 po razporeditvi
v rezerve 76 milijonov tolarjev).

Posebej pa banka izstopa po deležu plačilnega prometa za fizične osebe. Banka na poštnih
okencih sprejme ca. dve tretjini vseh posebnih položnic slovenskega bančnega prostora.
Na področju poslovanja s prebivalstvom je banka v času svojega delovanja dopolnila in
razširila ponudbo oz. storitve za občane, ki jih opravlja prek 542 pošt s 1200 poštnimi okenci.
Na 377 poštah banka opravlja tudi posle menjalniškega prometa. Banka opravlja tudi posle z
mednarodnimi poštnimi nakaznicami. Banka je v letu 1998 vzpostavila svojo lastno bančno
enoto - Komercialni center Maribor, v letu 2000 pa še Komercialni center Ljubljana. V Celju,
Murski Soboti, Kranju in Kopru pa delujejo predstavništva banke.
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Delež depozitov nebančnega sektorja v višini 2,4 odstotka presega delež bilančne vsote. Na
strani aktive izstopa delež vrednostnih papirjev (2,8 odstotka), ki niso namenjeni trgovanju,
kjer gre pretežno za naložbe v državne papirje in blagajniške zapise Banke Slovenije.
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Po kriterijih bilančne vsote dosega banka konec leta 2005 1,8-odstotni tržni delež v Sloveniji.

Konec leta 2005 je bilo v banki 222 zaposlenih, od tega 16,2 odstotka s VI., 27,5 odstotka s VII.
ter 4,5 odstotka z VIII. stopnjo izobrazbe.

Poslovne usmeritve
Banka bo tudi v letu 2006 sledila postavljenim planskim ciljem, ki izhajajo iz globalne strategije
razvoja banke, ob upoštevanju strateških usmeritev razvoja bančne in finančne skupine Nove
Kreditne banke Maribor, katere sestavni del je od leta 2004 tudi Poštna banka Slovenije.
Najpomembnejši cilji poslovne politike Poštne banke Slovenija so:
• povečanje obsega poslovanja,
• razvoj banke z uvajanjem novih produktov in dopolnjevanjem obstoječih,
• razvoj poslovne mreže in infrastrukture ter trženje denarnih oz. bančnih storitev skupaj s
Pošto Slovenije in Novo Kreditno banko Maribor,
• izboljšanje kvalitete storitev,
• zagotavljanje konkurenčnosti poslovanja,
• celovito obvladovanje vseh bančnih tveganj,
• razvoj učinkovitega in varnega informacijskega sistema v sodelovanju z izbranimi poslovnimi
partnerji, še posebej z NKBM in Pošto Slovenije,
• razvoj kadrovske in organizacijske strukture in
• racionalizacija poslovanja z ohranjanjem učinkovitosti poslovanja.
Za leto 2006 banka načrtuje 11-odstotno nominalno rast obsega poslovanja.
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Zaradi predvidene nižje rasti depozitov nebančnega sektorja načrtuje banka aktivno pridobivanje
dodatnih virov z izdajo lastnih dolžniških vrednostnih papirjev in najemom deviznih kreditov
pri domačih ali tujih bankah ter z dokapitalizacijo.
Pri naložbenem poslovanju pričakuje banka najvišjo rast pri kreditiranju pravnih oseb in
prebivalstva, skrbela bo za ohranjanje obsega kreditov zdajšnjim strankam ter si prizadevala
za povečanje poslovnega sodelovanja z malim gospodarstvom. Povečala pa bo tudi obseg
trgovanja z vrednostnimi papirji. Z načrtovano rastjo obsega poslovanja bo banka v letu 2006
ustvarila poslovni izid pred obdavčitvijo, ki bo lastnikom zagotavljal donos na povprečni kapital
(ROE) najmanj v višini 9,55-odstotka, bruto donos na povprečno aktivo (ROA) pa bo znašal
0,27-odstotka.

KBM Infond d.o.o.

Ustanovitev: 1993
Internet: http://www.infond.si/
E-pošta: info@infond.si
Sedež družbe: Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor
Leto
2005
Lastniški delež Nove KBM (v %):
72
Predsednik uprave: Stanko Brglez
Organi upravljanja:
Član uprave: Marko Planinšec
Število zaposlenih:
19
Čisti dobiček 2005 (v 000 SIT):
171.199
Velikost kapitala (v 000 SIT):
1.393.873
Bilančna vsota (v 000 SIT):
3.515.475
Tržni delež (v %):
9,29
Čisti donos na kapital - ROE (v %):
11,94
Čisti donos na sredstva - ROA (v %):
4,87
Bilančni dobiček:
747.421
Prihodki na zaposlenega*:
57.368
Čisti dobiček na zaposlenega*:
9.469
9.504
Stroški dela na zaposlenega*:
Bilančna vsota na zaposlenega*:
194.440

2004
68
15
399.553
1.646.411
3.705.384
10,04
18,96
10,78
999.959
96.734
29.974
10.150
277.973

* povprečno stanje zaposlenih

Poslovanje družbe v letu 2005
Družba je v letu 2005 ustvarila za 834 milijonov tolarjev čistih prihodkov od prodaje. Poslovni
prihodki so v primerjavi z letom 2004 manjši za 13 odstotkov zaradi razdelitve premoženja
družbe Infond PID na Infond Holding 1 d.d. in Infond ID 1 d.d. V upravljanju KBM Infonda je
ostala družba Infond ID 1 d.d. V letu 2005 so bili tudi nižji prihodki od vstopnih provizij.
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V letu 2005 je družba upravljala skupaj osem investicijskih skladov:
• Infond ID, posebna uravnotežena investicijska družba, d.d.,
• Infond ID 1, posebna investicijska družba, d.d.,
• uravnoteženi vzajemni sklad Infond Hrast,
• uravnoteženi vzajemni sklad Infond Uravnoteženi,
• delniški vzajemni sklad Infond Delniški,
• delniški vzajemni sklad Infond €uropa,
• delniški vzajemni sklad Infond BRIC in
• delniški vzajemni sklad Infond Energy.
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Dejavnost
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o., je bil ustanovljen leta 1993 za upravljanje investicijskih
skladov.

Čista vrednost Infondovih vzajemnih skladov je na dan 31.12.2005 znašala 14.703 milijone
tolarjev, skupna tržna kapitalizacija vseh slovenskih vzajemnih skladov na isti dan pa je znašala
329 milijard tolarjev. Tržni delež Infondovih vzajemnih skladov je tako dosegel 4,46 odstotka.
V primerjavi z enakim obdobjem lani je čista vrednost sredstev v vzajemnih skladih KBM
Infond zrasla za 18,5 odstotka.
Čista vrednost sredstev vzajemnih skladov in investicijskih družb v upravljanju družbe KBM
Infond d.o.o. je na dan 31.12.2005 znašala 47.553 milijonov tolarjev.
Stroški in ostali poslovni odhodki so v letu 2004 znašali 555 milijonov tolarjev in so v primerjavi
z letom 2004 višji za 2 odstotka. Stroški so višji predvsem na področju reklame, saj sta v oktobru
2005 pričela poslovati dva nova sklada (Infond BRIC in Infond Energy), in zaradi povečanja
števila zaposlenih.
Poslovni izid iz rednega poslovanja znaša 279 milijonov tolarjev. Poslovni izid iz financiranja
družbe v letu 2005 izkazuje izgubo 33 milijonov tolarjev, kar lahko pripišemo predvsem oslabitvi
vrednosti delnic Infond Holding d.d., Infond Holding 1 d.d. in Infond ID 1 d.d. V letu 2005 je
imela družba za 3 tisoč tolarjev izrednih prihodkov in 20 tisoč tolarjev izrednih odhodkov.
Čisti dobiček, po obdavčitvi v znesku 102.528 tisoč tolarjev in obračunanem zadržanem dobičku
iz naslova odloženih davkov, znaša 171.199 tisoč tolarjev.
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Investicijski skladi, ki jih upravlja družba, so v letu 2005 dosegli naslednje čiste poslovne
izide:
Infond ID d.d.
1� 495.672 tisoč tolarjev
Infond ID 1 d.d.
311.742 tisoč tolarjev
uravnoteženi vzajemni sklad Infond Hrast
166.864 tisoč tolarjev
uravnoteženi vzajemni sklad Infond Uravnoteženi
40.727 tisoč tolarjev
delniški vzajemni sklad Infond Delniški
-182.946 tisoč tolarjev
delniški vzajemni sklad Infond €uropa
140.917 tisoč tolarjev
delniški vzajemni sklad Infond BRIC
-38.045 tisoč tolarjev
delniški vzajemni sklad Infond Energy
-11.100 tisoč tolarjev

Poslovne usmeritve
Družba bo razvijala ponudbo upravljanja za vse investicijske produkte, ki omogočajo vlagateljem
donosno, likvidno in varno naložbo finančnih sredstev glede na zastavljene cilje.
Najpomembnejši cilji so:
• stalno povečevanje tržnega deleža in doseganje nadpovprečnih rezultatov poslovanja skladov
v upravljanju,
• do leta 2008 biti med vodilnimi družbami za upravljanje po višini sredstev v upravljanju,
• rast tržnega deleža sredstev v upravljanju vzajemnih skladov do 10 odstotkov,
• uveljavljanje novih skladov, ki bodo omogočali nadaljnjo rast sredstev v upravljanju,
• družba bo svoje temeljne cilje dosegala z vestnostjo in poštenostjo na področju upravljanja
naložb družbe,

• nadaljevanje strategije intenzivnega optimiranja portfelja skladov v želji po dolgoročno
stabilnemu razvoju družbe v smeri postavljenih ciljev,
• na področju upravljanja naložb nadaljevati s procesom povečevanja deleža kvalitetnih tržnih
vrednostnih papirjev v aktivi investicijskih skladov, izvajati intenziven proces neprestanega
prestrukturiranja naložbenega portfelja skladov z namenom dosegati želene ciljne donose
vlagateljev, izvajati intenziven proces usklajevanja naložbenega portfelja skladov z obstoječimi
in potencialnimi zakonskimi zahtevami.
Pri poslovnem odločanju bo družba zasledovala cilj delovati preudarno, vztrajno, prilagodljivo
in čim bolj uspešno. Zato bodo odločitve o investicijah temeljile na naslednjih načelih:
• načelu preudarnega lastništva,
• načelu sprejemanja odločitev na podlagi strokovnih analiz in raziskav,
• načelu optimalnega obvladovanja rizikov.
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Družba bo delovala v skladu z najvišjimi profesionalnimi standardi, z odprtostjo za novosti in s
preudarnostjo pri izbiri najprimernejše rešitve. Podpirala bo poslovne odločitve, ki bodo pomagale
izboljšati kakovost življenja v okolju in ustvarjale razmere, ki bodo spodbujale k ustvarjalnosti
in odprtosti do novosti ter drugačnosti. V letu 2006 bodo aktivnosti družbe usmerjene v stalno
povečevanje tržnega deleža in doseganje nadpovprečnih rezultatov poslovanja.

KBM Fineko d.o.o.

Ustanovitev: 1991
Internet: http://www.nkbm.si/html/drugacnost/KBMFineko.html
E-pošta: info@kbm-fineko.si
Sedež družbe: Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor
2005
Leto:
Lastniški delež Nove KBM v %:
100
Organi upravljanja:
Direktor: Hinko Podgoršek
Število zaposlenih:
10
Čisti dobiček v 000 SIT:
93.842
Velikost kapitala v 000 SIT:
372.890
Bilančna vsota v 000 SIT:
2.423.607
Čisti donos na kapital - ROE v %:
29,6
Čisti donos na sredstva - ROA v %:
4,2
Bilančni dobiček v 000 SIT:
127.968
Prihodki na zaposlenega* v 000 SIT:
29.633
Čisti dobiček na zaposlenega* v 000 SIT:
9.384
Stroški dela na zaposlenega* v 000 SIT:
10.425
Bilančna vsota na zaposlenega* v 000 SIT:
242.360

2004
100
9
64.954
354.289
2.082.678
16,9
3,2
92.577
32.287
7.217
11.164
231.409

* povprečno stanje zaposlenih

Dejavnost
• nepremičninska dejavnost (nakup in prodaja nepremičnin, upravljanje nepremičnin, dajanje
nepremičnin v najem),
• storitvena in svetovalna dejavnost (ekonomsko-finančno svetovanje, upravljanje kapitalskih
naložb, finančni nadzor nad porabo sredstev iz naslova kreditov za večje investicijske projekte),
• izterjava terjatev iz naslova kreditnih pogodb fizičnih oseb in drobnega gospodarstva.
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Poslovanje družbe v letu 2005
Skupni prihodki družbe so znašali 296.326 tisoč tolarjev, kar predstavlja povečanje glede na
leto 2004 za 2 odstotka, letni plan pa je presežen za 11 odstotkov. Glavnino skupnih prihodkov
je družba dosegla na naslednjih področjih:
Prihodki na osnovi pogodbe o poslovnem sodelovanju z Novo KBM d.d. za opravljanje
storitev nakupov, prodaj in upravljanja z nepremičninami, ki so v lasti Nove KBM d.d., ter
storitev finančnega nadzora nad večjimi investicijskimi projekti, financiranimi s krediti
Nove KBM d.d., so znašali 68.697 tisoč tolarjev ali 9 odstotkov več kot leta 2004.
V segmentu izterjave zapadlih terjatev do drobnega gospodarstva in fizičnih oseb iz naslova kratkoročnih
in dolgoročnih kreditov, danih s strani Nove KBM d.d., je družba v letu 2005 na novo odkupila od
Nove KBM d.d. 495 pogodb iz naslova terjatev v skupni vrednosti 425.214 tisoč tolarjev. Doseženi
prihodki od izterjave terjatev znašajo 174.966 tisoč tolarjev ali 11 odstotkov več kot leta 2004.
Na področju upravljanja kapitalskih naložb iz portfelja Infond Holding je družba dosegla prihodke
v višini 3.996 tisoč tolarjev, kar je za 68 odstotkov manj kot v letu 2004. Padec prihodkov je
posledica manjšega obsega opravljenih storitev s področja upravljanja naložb.

Skupni odhodki družbe so v letu 2005 znašali 167.138 tisoč tolarjev, kar je za 16 odstotkov manj kot v letu
2004. Čisti dobiček družbe znaša 93.842 tisoč tolarjev in je za 44 odstotkov višji kot v letu 2004, v primerjavi
s planom za leto 2005 pa je višji prav tako za 44 odstotkov. Družba je tako v letu 2005 dosegla 29,6-odstotno
neto donosnost kapitala ter 4,2-odstotno neto donosnost sredstev.
Družba je veliko pozornost namenjala upravljanju s finančnimi tveganji, zato je redno spremljala in nadzirala
finančni položaj podjetja preko kazalnikov likvidnosti in dolgoročne plačilne sposobnosti. Omenjeni kazalniki
za leto 2005 kažejo, da družba izkazuje ustrezno kratkoročno in dolgoročno financiranje ter obvladuje tveganja,
ki jim je izpostavljena pri svojem delovanju.
V družbi je bilo v letu 2005 povprečno zaposlenih 10 delavcev. Njihovo število se je v primerjavi z letom 2004
povečalo za 1 delavca, saj je družba na začetku leta zaposlila 1 pripravnika, ki je konec leta 2005 uspešno opravil
pripravniški izpit. Izobrazbena struktura kaže, da so bili zaposleni 3 delavci s srednjo izobrazbo, 4 delavci z
višjo izobrazbo ter 3 delavci z univerzitetno izobrazbo. Na področju izobraževanja je družba vzpodbujala
osebni razvoj zaposlenih pri pridobivanju funkcionalnih znanj. Analiza učinkov usposabljanja pokaže, da se
njihova koristnost izraža predvsem v oblikah novega znanja, novih pristopov in idej.
Investicijska dejavnost je bila tudi v letu 2005 usmerjena v razvoj informacijskega sistema, zato so bila vsa
investicijska sredstva porabljena za posodabljanje računalniške opreme in računalniških programov.
Bilančna vsota je na dan 31.12.2005 znašala 2.423.607 tisoč tolarjev in se je v primerjavi s stanjem na koncu
leta 2004 povečala za 16 odstotkov, strukturni premiki v aktivi pa izkazujejo močno povečanje vrednosti
gibljivih sredstev zaradi povečanja kratkoročnih poslovnih terjatev (odplačni prenos terjatev NKBM iz naslova
dvomljivih posojil fizičnim osebam), ki so se povečale za 19 odstotkov.

Poslovne usmeritve družbe
Družba v letu 2006 pričakuje približno enako vrednost poslovnih prihodkov, na enakem nivoju pa ostajajo
tudi poslovni odhodki. V letu 2006 bo izvršena prodaja poslovnega deleža v družbi CBT d.o.o. Zagreb, njeno
dejavnost pa bo nadaljevala družba Multiconsult d.o.o. Zagreb, ki jo bodo vsi obstoječi lastniki v letu 2006
dokapitalizirali do višine obratnega kapitala, potrebnega za normalno poslovanje. Vir za dokapitalizacijo bo
del kupnine, pridobljene s prodajo poslovnih deležev v družbi CBT d.o.o. Zagreb.
Poleg tekočih nalog bo družba v letu 2006 izvedla vse prilagoditve in uskladitve, potrebne za urejen prehod
na novo valuto - evro, izvedla pa bo tudi projekt prehoda na sestavljanje računovodskih izkazov v skladu z
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
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V mesecu juniju 2005 je družba prodala poslovni delež, ki ga je imela v družbi CITY MB d.o.o., v mesecu
septembru pa je skupaj z družbama KBM Invest d.o.o. in KBM Leasing d.o.o. odkupila večinski lastniški
delež (76 odstotkov) v družbi Multiconsult d.o.o. Zagreb, s čimer je ustvarila dodatne potenciale za izvedbo
projektov za hrvaški trg.
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Skupni kapital družbe konec leta 2005 je znašal 372.890 tisoč tolarjev, kar predstavlja 15,4 odstotka od skupnih
virov sredstev. V primerjavi s stanjem konec leta 2004 je skupni kapital višji le za 5 odstotkov, saj je družba
lastniku poslovnega deleža na osnovi skupščinskega sklepa v letu 2005 izplačala del bilančnega dobička v
višini 52 milijonov tolarjev.

KBM LEASING d.o.o.

Ustanovitev: 1994
Internet: http://www.kbm-leasing.si
E-pošta: leasing@nkbm.si
Sedež družbe: Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor
2005
Leto:
Lastniški delež Nove KBM (v %):
100
Organi upravljanja:
Direktorica: Irena Brumen
Število zaposlenih:
8
Čisti dobiček 2005 (v 000 SIT):
105.910
Velikost kapitala (v 000 SIT):
784.831
Bilančna vsota (v 000 SIT):
9.757.670
Tržni delež (v %):
1,65
Čisti dobiček na kapital (povprečni) - ROE (v %):
15,37
Čisti dobiček na sredstva (povprečna) - ROA (v %):
1,09
Bilančni dobiček (v 000 SIT):
110.233
Prihodki na zaposlenega* (v 000 SIT):
120.468
14.938
Čisti dobiček na zaposlenega* (v 000 SIT):
Stroški dela na zaposlenega* (v 000 SIT):
9.694
Bilančna vsota na zaposlenega* (v 000 SIT):
1.376.258

2004
100
10
31.177
698.921
7.987.829
1,69
4,30
0,39
29.619
98.710
3.282
8.660
840.824

* povprečno stanje zaposlenih
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Dejavnost
• finančni lizing osebnih in tovornih vozil,
• finančni lizing opreme,
• finančni lizing nepremičnin,
• izjemoma še operativni lizing.
Poslovanje v letu 2005
Podjetje je univerzalno lizing podjetje in torej ni vezano na poslovanje z določenim proizvodom. Na
lizing prodaja tako premičnine kot tudi nepremičnine. Ker je močna konkurenca na trgu osebnih
in tovornih vozil, predvsem z lizingi, ki so v programu osebnih vozil vezani na določeno znamko,
se je podjetje usmerilo na povečanje deleža nepremičninskih pogodb v celotnem plasmaju.
V zadnjih letih je opazno, da se novi produkti razvijajo predvsem pri lizingu nepremičnin.
Gre za tako imenovani investicijski inženiring in s tem lizing podjetja dosegajo neobrestne
prihodke, ki so v načelu višji kot obrestni prihodki. S tem ima lizing podjetje možnost ponuditi
konkurenčnejšo ceno v lizing kalkulaciji. Podjetje je začelo osvajati produkt gradbeni lizing in
je sklenilo nekaj tovrstnih pogodb za gradnjo objektov in kasnejšo predajo na lizing z državo.
V letu 2005 je bilo ustvarjenih za 689,3 milijona tolarjev prihodkov iz naslova:
• prihodkov od prodaje storitev v višini 155,2 milijona tolarjev, kar zajema prihodke iz: provizij,
pridobljenih poslov po javnih razpisih, opominov in drugo,
• drugih poslovnih prihodkov v višini 61,7 milijona tolarjev, kar zajema odpravljene dolgoročne
rezervacije in izterjane terjatve, pri katerih je predhodno že bil oblikovan popravek vrednosti
terjatev,

• finančnih prihodkov v višini 472,4 milijona tolarjev, kar zajema prihodke od obresti po lizing pogodbah,
zamudne obresti in drugo.
Odhodki v višini 554,70 milijona tolarjev so sestavljeni iz poslovnih stroškov in stroškov financiranja in so
vezani na nastajanje prihodkov. Poslovne stroške sestavljajo stroški storitev in porabljenega materiala v višini
93,8 milijona tolarjev, stroški dela v višini 68,7 milijona tolarjev, amortizacija v višini 14,7 milijona tolarjev in
prevrednotovalni in drugi stroški v višini 79,8 milijona tolarjev (v večji meri so stroški nastali zaradi oblikovanja
popravkov vrednosti terjatev) ter finančni odhodki v višini 297,7 milijona tolarjev.
V letu 2005 je bil dosežen dobiček pred obdavčitvijo v višini 140,9 milijona tolarjev. Po odbitku davka je bil
ustvarjen čisti poslovni izid v višini 105,9 milijona tolarjev, kar je 26 odstotkov več od načrtovanega dobička
za leto 2005. Čisti dobiček leta 2005 je za 239 odstotkov večji glede na dobiček za leto 2004.
Podjetje je na podlagi sklepa skupščine razporedilo dobiček Novi KBM d.d. v višini 20,0 milijona tolarjev. Z
novo ustvarjenim dobičkom in razporeditvijo dobička je podjetje kljub temu povečalo kapital za 12 odstotkov
glede na enako obdobje lani.
Bilančna vsota se je povečala za 22 odstotkov glede na leto poprej. Največ so se povečale terjatve iz naslova
sklenjenih pogodb finančnega lizinga. Podjetje je konec leta 2004 najelo kredite, ki jih je v celoti črpalo.
Presežek denarnih sredstev je konec leta 2004 usmerilo v depozite in jih črpalo v letu 2005 za financiranje
pridobljenih poslov. Kreditna zadolženost se je povečala glede na leto 2004 za 1.193,0 milijona tolarjev.
Podjetje je v večji meri opravljalo posle finančnega lizinga. Terjatve, ki izvirajo iz pogodb, so zavarovane s samim
predmetom lizinga. Tveganje, ki lahko nastane zaradi izgube poštene vrednosti glede na vrednost terjatev, je
minimalna pri aktivnih pogodbah. Tveganje pa nastopi v primerih, ko lizingojemalci prenehajo plačevati in je
podjetje prisiljeno izterjati terjatev preko sodišča. V obeh primerih se oblikujejo popravki vrednosti terjatev
po sprejetem pravilniku. Valutna tveganja se obvladujejo tako, da se sklepajo pogodbe finančnega lizinga in
najemajo krediti, vezani na rast tečaja za evro. Svoje finančne obveznosti podjetje izpolnjuje pravočasno.

Poslovne usmeritve
V letu 2006 družba načrtuje bistveno povečanje obsega poslovanja, merjeno na podlagi novosklenjenih
pogodb, ob tem pa bo še več pozornosti namenila strukturi portfelja s poudarkom na sklepanju nepremičninskh
pogodb - gradbenega lizinga. S tem bo družba ne samo ohranila, ampak že v letu 2006 začela povečevati tržni
delež. Ta bo do leta 2009 v skladu z dolgoročnimi načrti in skupaj s sestrsko družbo Gorica Leasing dosegal
kriterije, postavljene s strani obvladujoče družbe, tako kar zadeva velikost tržnega deleža kot tudi donosnost
poslovanja.
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Na dan 31.12.2005 je bilo zaposlenih 8 delavcev (leto poprej 10 delavcev), od tega 1 delavec z VIII. stopnjo
izobrazbe, 3 delavci s VII. stopnjo izobrazbe in 4 delavci s V. stopnjo izobrazbe. Povprečno je bilo v letu 2005
zaposlenih 7,09 delavca (leto poprej 9,5 delavca). Podjetje zagotavlja na delovnem mestu pogoje za varnost in
zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
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Za primere, ko je podjetje tožena stranka, so se oblikovale rezervacije. Po sprejetem pravilniku zunanji
sodelavec - odvetnik določi stopnjo tveganosti izgube tožbe, ki je podlaga za oblikovanje rezervacij.

KBM Invest d.o.o.

Ustanovitev: 1998
Internet: http://www.kbminvest.si/
E-pošta: kbm-invest@nkbm.si
Sedež družbe: Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor
2005
Leto:
Lastniški delež Nove KBM (v %):
99,37
Organi upravljanja:
Direktorica: Mira Flisar
Število zaposlenih:
8
Čisti dobiček 2005 (v 000 SIT):
58.329
Velikost kapitala (v 000 SIT):
521.516
Bilančna vsota (v 000 SIT):
3.136.019
Tržni delež (v %):
Čisti donos na kapital - ROE (v %):
11,34
Čisti donos na sredstva - ROA (v %):
1,86
Bilančni dobiček v 000 SIT:
238.286
Prihodki na zaposlenega*:
58.346
6.878
Čisti dobiček na zaposlenega*:
Stroški dela na zaposlenega*:
11.372
Bilančna vsota na zaposlenega*:
369.814

2004
99,37
8
80.966
563.187
1.733.256
4,92
16,68
4,67
282.873
67.582
10.515
10.089
225.098

* povprečno stanje zaposlenih
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Dejavnost
• strokovne storitve investicijskega inženiringa za dela investicijskega vzdrževanja in večje
investicije Nove KBM d.d. v okviru vsakoletnega načrta investicij, zlasti investicij in
investicijsko-vzdrževalnih del na področju novogradenj in prenov poslovnih stavb oziroma
poslovnih prostorov banke,
• gradnja in prodaja nepremičnin za trg,
• upravljanje z nepremičninami za plačilo ter
• storitve pri posredovanju v prometu z nepremičninami.
Poslovanje družbe v letu 2005
Osnovno vodilo poslovanja v letu 2005 je bilo izpolniti zastavljene cilje iz poslovnega načrta,
ki so bili postavljeni v skladu z zastavljeno strategijo družbe ter strategijo razvoja skupine Nove
KBM. Pretežno sta se izvajala prodaja nepremičnin, zgrajenih za trg, in investitorski inženiring
za potrebe Nove KBM d.d. Vzporedno pa smo iskali nove tržne možnosti, se posvečali spremljavi,
analizi ter raziskavi trga, ki kaže na strmo rast cen na tem področju.
Zaradi zahtev kupcev prihaja vedno bolj do izraza kvaliteta ponudbe, kar pomeni dobro lokacijo,
kvaliteten projekt, izvedbo in ceno. Raziskave trga kažejo povečano povpraševanje po garsonjerah,
enosobnih in dvosobnih stanovanjih. Prav tako se povečuje povpraševanje po večjih nadstandardnih
stanovanjih, medtem ko na področju poslovnih prostorov ponudba presega povpraševanje.
Sodeč po dosedanjih izkušnjah se zavedamo, da imajo izjemno pomembno vlogo predvsem
zaupanje kupcev, prepoznavna kakovost objektov in naselij ter pripravljenost na upoštevanje
individualnih želja.

Cilj naše družbe je dolgoročna poslovna uspešnost in trdnost ter konkreten razvoj na področju
kakovosti storitev. V ta namen družba razvija vrednote v korist naročnikov, zaposlenih in
lastnikov ter neguje partnerske odnose z odjemalci, dobavitelji in zaposlenimi v družbi.
V letu 2005 je družba ustvarila 644,9 milijona tolarjev poslovnih prihodkov iz naslova:
prodaje stanovanj, lokalov in parkirnih mest na projektih, kjer se družba pojavlja kot investitor
(Betnavska III, Mirni zaliv, Betnavska IV), v višini 448,7 milijona tolarjev;storitev investitorskega inženiringa za Novo KBM d.d. v višini 24,9 milijona tolarjev oziroma 95 odstotkov
predvidenega letnega načrta. Le-te obsegajo projekte prenove podružnic Slovenska Bistrica,
Ptuj, Idrija, Koper, ekspoziture Murska Sobota. Preostali del prihodkov od storitev pa je
realiziran na podlagi: prihodkov spremljave projektov (Kamenškova); prihodkov od najemnin
za parkirna mesta v projektih Mirni zaliv in Betnavska III v višini 15,7 milijona tolarjev; od
prodaje trgovskega blaga (stanovanja in parkirna mesta), ki ga je družba v letu 2005 nabavila za
namen nadaljnje prodaje, ter prodaje zemljišča v k. o. Kungota v višini 155,6 milijona tolarjev.
Finančni odhodki so zaradi vrednotenja po novih računovodskih standardih delno izkazani v
stroških poslovanja, delno pa v odhodkih financiranja v skupni vrednosti 30.827 tisoč tolarjev.
Največji delež predstavljajo obresti od prejetih posojil za financiranje projektov ter financiranje
zalog.
Družba je v obdobju januar-december 2005 dosegla bruto rezultat 73,2 milijona tolarjev ter
po odbitku davka iz dobička čisti poslovni izid v višini 58,3 milijona tolarjev, kar pomeni
81-odstotno doseganje načrta za leto 2005.

V letu 2005 je družba na podlagi sklepa skupščine dne 25.5.2005 razporedila del čistega dobička
za izplačilo udeležbe pri dobičku družbenikoma Novi KBM d.d. in KBM Fineku d.o.o. v višini
100 milijonov tolarjev in tako zmanjšala vrednost skupnega kapitala za 7,4 odstotka glede na
enako obdobje lani.
Obveznosti iz financiranja, ki predstavljajo najete kredite za financiranje projektov, so se v letu
2005 zvišale za 1.457 milijonov tolarjev oziroma 135 odstotkov glede na začetno stanje leta
2005 na osnovi najetega kredita pri Novi KBM d.d. za nakup nepremičnin (Kamenškova) za
namen nadaljnje prodaje.
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Zaloge po posameznih projektih, ki so vrednotene po proizvajalnih stroških, predstavljajo
75,5 odstotka aktive. V primerjavi z začetnim stanjem so se v letu 2005 povečale za 72 odstotkov,
na osnovi odkupa 72 stanovanj in 43 parkirnih mest (Kamenškova) od družbe Prevent Gradnje
d.o.o. z namenom nadaljnje prodaje. V letu 2005 so bili realizirani tudi nakupi zemljišč za
investicijske projekte (Pobrežje, Banovci in Kungota).
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Kazalniki poslovne uspešnosti izkazujejo ob izkazanem čistem poslovnem izidu neto donosnost
poslovnih sredstev v višini 1,86 odstotka, neto donosnost kapitala v višini 11,34 odstotka, kazalnik
ekonomičnosti poslovanja pa izkazuje, da so skupni prihodki višji od skupnih odhodkov za
17 odstotkov.

Vzporedno z ustvarjenimi prihodki so v okviru poslovnega načrta nastajali tudi stroški
poslovanja, ki so vezani na projekte gradnje za trg, ki jih je družba v letu 2005 izvajala.
Upravljanje s tveganji pomembno vpliva na obstoj in razvoj družbe, zato temu področju v naši
družbi posvečamo veliko pozornosti. Družba ima zagotovljene stalne vire financiranja, tako da
svoje finančne obveznosti izpolnjuje pravočasno.
Zaradi načina poslovanja ter v izogib tveganjem družba izkazuje nizek delež odprtih terjatev,
saj se prodaja nepremičnin in s tem lastninska pravica prenese na kupca po plačilu kupnine.
Valutna tveganja za obveznosti v tuji valuti obvladuje tako, da prodajne cene svojih proizvodov
veže na rast tečaja evra.
Načrtovani cilji družbe so usmerjeni k oblikovanju optimalne kadrovske strukture. V družbi je
bilo na dan 31.12.2005 zaposlenih 8 delavcev. Družba prav tako v okviru svojega organiziranega
delovnega procesa zagotavlja pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi
o varnosti in zdravju pri delu.

Poslovne usmeritve
Za leto 2006 si je družba zastavila naslednje cilje:
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• izpolnitev plana storitev investitorskega inženiringa za Novo KBM d.d. na osnovi načrta
investicij in investicijskega vzdrževanja banke za leto 2006,
• odprodaja zalog v projektih Betnavska III, Mirni zaliv, Betnavska IV, Kamenškova ter
odprodaja zemljišč in gradbenih parcel,
• pridobivanje, priprava in prodaja zemljišč za nadaljnjo prodajo ter
• opravljanje storitev pri posredovanju v prometu z nepremičninami.

GORICA LEASING d.o.o.

Ustanovitev: 1998
Internet:www.gorica-leasing.si
E-pošta: info@gorica-leasing.si
Sedež podjetja: Cesta 25. junija 1j, Nova Gorica
Leto
Lastniški delež Nove KBM (v %):
Organi upravljanja:
Število zaposlenih:
Število poslovnih enot:
Čisti dobiček 2005 (v 000 SIT):
Velikost kapitala (v 000 SIT):
Bilančna vsota (v 000 SIT):
Tržni delež (v %):
Čisti donos na kapital - ROE (v %):
Čisti donos na sredstva - ROA (v %):
Bilančni dobiček (v 000 SIT):
Prihodki na zaposlenega*:
Čisti dobiček na zaposlenega*:
Stroški dela na zaposlenega*:
Bilančna vsota na zaposlenega*:

2005
100
Direktor: Marko Černe
16
2
28.893
280.082
8.921.811
1,8
10,85
0,35
188.422
76.590
2.088
7.414
644.639

2004
100
13
2
51.444
281.188
7.586.423
1,6
22,32
0,81
189.528
95.017
4.316
8.005
636.445

* povprečno stanje zaposlenih

Ob takšnih pogojih je bilo v letu 2005 ustvarjenih za 1.060 milijonov tolarjev prihodkov iz
naslednjih virov:
• prodaja storitev v višini 244,4 milijona tolarjev, kar zajema prihodke iz najemnine operativnih
lizingov, provizij, opominov, izterjave in drugo,
• prodaja blaga v višini 338,7 milijona tolarjev, kar zajema prihodke iz prodaje blaga po
komisijskih pogodbah in drugo,
• drugi poslovni prihodki v višini 23,7 milijona tolarjev, kar zajema dobiček od prodaje osnovnih
sredstev, izterjane terjatve, pri katerih je predhodno že bil oblikovan popravek vrednosti
terjatev, in drugo,
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Poslovanje družbe v letu 2005
Na poslovanje družbe so predvsem vplivali preseganje obsega finančnih plasmajev v primerjavi z
letom 2004 za 52 odstotkov, dvig tržnega deleža z 1,6 odstotka v letu 2004 na 1,8 odstotka v letu 2005
(leta 2005 se je uvrstila med prvih 10 lizing hiš v Sloveniji, leta 2004 pa je bila na 12. mestu), pa tudi
zniževanje obrestne marže ter povečanje amortizacije, saj so poslovni rezultati prvič izračunani v
skladu s priporočilom revizije, da se amortizacija OOS obračuna po poslovnih, in ne davčnih merilih.
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Dejavnost
• finančni lizing premičnin (osebna in komercialna vozila, transportne naprave in delovni stroji),
• finančni in operativni lizing tehnološke (računalniške, medicinske, komunikacijske),
igralniške in biro opreme,
• finančni in operativni lizing nepremičnin, investicijski oz. gradbeni lizing,
• lizing opreme za prosti čas.

• finančni prihodki v višini 444,6 milijona tolarjev, kar zajema prihodke od obresti po lizing pogodbah,
zamudne obresti, obresti financiranja zalog po komisijskih pogodbah in drugo,
• izredni prihodki v višini 8,6 milijona tolarjev, kar zajema plačila že odpisanih terjatev in prejete odškodnine.
Odhodki v višini 1.029,3 milijona tolarjev so sestavljeni iz poslovnih stroškov, stroškov financiranja, prevrednotovalnih finančnih odhodkov in izrednih odhodkov in so vezani na nastajanje prihodkov. Poslovne stroške
sestavljajo stroški storitev, blaga in porabljenega materiala v višini 434,5 milijona tolarjev, stroški dela v višini
102,6 milijona tolarjev, amortizacija v višini 105,8 milijona tolarjev in prevrednotovalni in drugi stroški v
višini 77,5 milijona tolarjev, prevrednotovalni finančni odhodki v višini 5,6 milijona tolarjev (v večji meri
so stroški nastali zaradi oblikovanja popravkov vrednosti terjatev), finančni odhodki v višini 303 milijone
tolarjev in izredni odhodki v višini 0,3 milijona tolarjev.
V letu 2005 je bil dosežen dobiček pred obdavčitvijo v višini 30.723 milijonov tolarjev. Po odbitku davka je
bil ustvarjen čisti poslovni izid v višini 23.148 milijonov tolarjev, kar je za 61 odstotkov manj od načrtovanega
dobička za leto 2005. Čisti dobiček leta 2005 je manjši za 55 odstotkov glede na dobiček za leto 2004.
Podjetje je na podlagi sklepa skupščine razporedilo dobiček Novi KBM d.d. v višini 30,0 milijona tolarjev.
Podjetje je v večji meri opravljalo posle finančnega in operativnega lizinga. Terjatve, ki izvirajo iz pogodb, so
zavarovane s samim predmetom lizinga. Tveganje, ki lahko nastane zaradi izgube poštene vrednosti glede na
vrednost terjatev, je minimalna pri aktivnih pogodbah. Tveganje pa nastopi v primerih, ko lizingojemalci prenehajo
plačevati in je podjetje prisiljeno izterjati terjatev preko sodišča. V obeh primerih se oblikujejo popravki vrednosti
terjatev po sprejetem pravilniku. Valutna tveganja se obvladujejo tako, da se sklepajo pogodbe finančnega lizinga
in najemajo krediti, vezani na rast tečaja evra. Svoje finančne obveznosti podjetje izpolnjuje pravočasno.
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Na dan 31.12.2005 je bilo zaposlenih 16 delavcev (leto poprej 13 delavcev), od tega delavec z VIII. stopnjo
izobrazbe, 3 delavci s VII. stopnjo izobrazbe in 4 delavci s V. stopnjo izobrazbe. Povprečno je bilo v letu 2005
zaposlenih 13,84 delavca (leto poprej 11,92 delavca). Podjetje zagotavlja na delovnem mestu pogoje za varnost
in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
Poslovno leto 2005 bo štelo kot pomemben mejnik v razvoju družbe, saj je pridobila nove poslovne prostore ob
glavni mestni vpadnici, ki so poleg boljših pogojev dela tudi bistveno dvignili ugled družbe v širšem domačem
okolju.
V letu 2005 je družba začrtala dva večja nepremičninska projekta, ki pa bosta realizirana v letu 2006, in sicer
(1) izgradnja in oprema igralnice na ključ v Goriških brdih, kjer zagotavlja celoten projektni in nadzorni
inženiring - ocena investicije 10 milijonov EUR;
(2) izgradnja dveh vila blokov v centru Ljubljane, kjer nastopa kot samostojni investitor - ocena investicije
3 milijoni EUR.

Poslovne usmeritve
V letu 2006 družba načrtuje bistveno povečanje obsega poslovanja, merjeno na podlagi novosklenjenih pogodb,
ob tem pa bo še več pozornosti namenila strukturi portfelja s poudarkom na sklepanju nepremičninskh pogodb
- gradbenega lizinga. S tem bo družba ne samo ohranila, ampak že v letu 2006 začela povečevati tržni delež.
Ta bo do leta 2009 v skladu z dolgoročnimi načrti in skupaj s sestrsko družbo KBM Leasing dosegal kriterije,
postavljene s strani obvladujoče družbe, tako kar zadeva velikost tržnega deleža kot tudi donosnost poslovanja.

Ustanovitev: 1.4.2004
Internet: www.moneta.si
E-pošta: dkorosec@nkbm.si
Sedež družbe: Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor
Leto:
Lastniški delež Nove KBM (v %):
Čisti dobiček 2005 (v 000 SIT):
Velikost kapitala (v 000 SIT):
Bilančna vsota (v 000 SIT):
Čisti donos na kapital - ROE (v %):
Čisti donos na sredstva - ROA (v %):

2005
50
779
28.935
29.226
2,77
2,67

2004
50
28.156
28.444
-6,15
-6,50

Dejavnost
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
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Poslovanje družbe v letu 2005
M-PAY d.o.o. je bila ustanovljena kot skupna družba Nove KBM d.d. in Mobitela d.d. z namenom
procesiranja plačil v sistemu mobilnega plačevanja Moneta, ki ga partnerja v Sloveniji skupaj
gradita. Njuno sodelovanje na področju storitev mobilnega plačevanja je medtem že preraslo
prvotno zasnovane okvire in se je razširilo na celovito ponudbo inovativnih elektronskih
plačilnih kanalov, zasnovanih okoli enotnega plačilnega instrumenta, ki ga partnerja skupaj
tržno uveljavljata. Informacijska podpora sistema je zasnovana distribuirano in jo zagotavljata
sama partnerja, vsak za svoje področje primarnega delovanja: telekomunikacijsko oz. finančno.
Družba M-Pay zaenkrat ne opravlja neposrednega procesiranja transakcij, zato tudi nima stalno
zaposlenih in kot poslovni subjekt deluje v minimalnem obsegu. Z oblikovanjem razvojnih
smernic, koordinacijo tehniških in poslovnih iniciativ ter pridobivanjem novih udeležencev
sistema Moneta pa deluje kot strateški povezovalni element in zagotavlja usklajenost in
enakopravno zastopanost interesov obeh lastnikov sistema.
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M-Pay

M-PAY, družba za mobilno plačevanje, storitve in trgovino, d.o.o.

MOJA NALOŽBA - Pokojninska družba
Ustanovitev: 2000
Internet: http://www.moja-nalozba.si/
E-pošta: http://www.moja-nalozba.si/
Sedež družbe: Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor
Leto
Lastniški delež Nove KBM (v %):
Organi upravljanja:
Število zaposlenih:
Število poslovnih enot:
Čisti dobiček (v 000 SIT):
Velikost kapitala (v 000 SIT):
Bilančna vsota (v 000 SIT):
Tržni delež (v %):
Prihodki na zaposlenega**:
Stroški dela na zaposlenega** (v 000 SIT):
Bilančna vsota na zaposlenega** (v 000 SIT)

2005
2004
45
45
Predsednik uprave: Lojze Grobelnik
Član uprave: Boris Pipan
12
12
1
1
-25.769
-66.994
443.440
377.229
8.376.015
5.683.597
8,2*
9,5*
281.379.818
235.384.723
9.890
9.372
698.001
473.633

* Pri izračunu tržnega deleža niso upoštevani javni uslužbenci, ki so se kolektivno zavarovali na podlagi
posebnega zakona.
** povprečno stanje zaposlenih

Dejavnost
• zbiranje premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in vodenje osebnih
računov,
• upravljanje s premoženjem pokojninske družbe,
• izplačevanje pokojninske rente,
• upravljanje z zaprtimi in odprtimi vzajemnimi pokojninskimi skladi.
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Poslovanje družbe v letu 2005
Pokojninska družba Moja naložba je v letu 2005 izpolnila zastavljene cilje.
Moja naložba ponuja dve vrsti pokojninskega zavarovanja: kolektivno in individualno, ki sta
po vsebini, vključno s stroški, naložbeno politiko in višino zajamčenega donosa, povsem enaki.
Vsi zavarovanci pokojninske družbe imajo v skladu s poslovnim načelom enakopravnega
obravnavanja zavarovancev popolnoma enake pogoje zavarovanja. 97,3 odstotka zavarovancev
Moje naložbe je zavarovanih po kolektivnem pokojninskem načrtu.
V kolektivni pokojninski načrt so bili na dan 31.12.2005 vključeni zavarovanci iz 281 podjetij
(26,0-odstotna rast glede na leto 2004). Število izdanih polic v letu 2005 je v primerjavi s
predhodnim letom višje za 11,7 odstotka in na dan 31.12.2005 znaša 22.591 polic oziroma
22.396 zavarovancev. Na dan 31.12.2005 ima 7,2 odstotka vseh izdanih zavarovalnih polic status
mirovanja. Povprečna vplačana premija v letu 2005 je znašala 10.947 tolarjev in je v primerjavi
s preteklim letom višja za 8,4 odstotka.

Konec leta 2005 je čista vrednost kritnega sklada PDPZ dosegla 7,9 milijarde tolarjev, kar je v
skladu s planom. V primerjavi s preteklim letom se je povečala za 2,6 milijarde tolarjev oziroma
za 50 odstotkov. Čista vplačana premija se je v istem obdobju povečala za 19 odstotkov.
Z upravljanjem kritnega sklada je družba v letu 2005 dosegla 3,9-odstotni donos na čisto
vrednost kritnega sklada. Donos je nižji kot v letu 2004, ko smo zavarovancem pripisali
8,5-odstotni donos. Kumulativni donos obdobja od leta 2001 do leta 2005 znaša 63,3 odstotka.
Kljub nižjemu donosu je ustvarjeni in pripisani donos v letu 2005 bistveno presegel minimalni
zajamčeni donos po pokojninskem načrtu Moje naložbe. Moja naložba jamči doseganje
minimalnega donosa v višini 60 odstotkov obrestne mere dolgoročnih vrednostnih papirjev RS.
V letu 2005 je slednja znašala 1,9 odstotka, kar pomeni, da je družba zajamčeni donos presegla
za dobrih 100 odstotkov.
Osnovni kapital na dan 31.12.2005 znaša 750 milijonov tolarjev in je za 100 milijonov
tolarjev višji (dokapitalizacija) kot konec leta 2004. Izdanih je 7.500 delnic z nominalno
vrednostjo 100.000,00 tolarjev. Knjigovodska vrednost delnice družbe na dan 31.12.2005 je
59.125,32 tolarja in je višja za 1,87 odstotka glede na leto poprej. Družba presega z zakonom
predpisane zahteve glede kapitalske ustreznosti.
Družba je v letu 2005 poslovala v skladu s poslovnim načrtom, potrjenim s strani nadzornega
sveta. Poslovni izid družbe v letu 2005 je negativen, izguba znaša 25.769 tisoč tolarjev in je za
3.342 tisoč tolarjev nižja od planirane. Družba je v letu 2005 aktivno obvladovala in zniževala
stroške poslovanja.
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Poslovne usmeritve
Družba Moja naložba bo tudi v prihodnje eden najpomembnejših izvajalcev PDPZ na območju
RS. Poslovanje družbe bo tudi v prihodnosti usmerjeno v povečevanje tržnega deleža, v dvig
povprečne vplačane premije in v doseganje čim višjega donosa pri upravljanju kritnega sklada.
Osnove poslovanja ostajajo enake: enakopravna obravnava vseh zavarovancev in plasiranje
konkurenčnih ponudb prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na celotnem
območju RS.
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Skupni prihodki od zavarovalnih premij so znašali 2.451.516 tisoč tolarjev (19 odstotkov višji kot
v 2004), ustvarjenih pa je bilo tudi 141.753 tisoč tolarjev prihodkov iz poslovanja (38 odstotkov
več kot v 2004). Čisti obratovalni stroški so znašali 191.622 tisoč tolarjev in so za 5 odstotkov
nižji kot v letu poprej. Družba je v letu 2005 ustvarila donos naložb, ki so financirane iz lastnih
virov, v višini 26.889 tisoč tolarjev (v 2004 34.289 tisoč tolarjev).

Zavarovalnica Maribor d.d.

Ustanovitev: 1991
Internet: http://www.zav-mb.si/
E-pošta: info@zav-mb.si
Sedež družbe: Cankarjeva ulica 3, Maribor
2005
Leto:
Lastniški delež Nove KBM (v %):
49,96
Organi upravljanja:
Predsednik uprave: Drago Cotar
Člani uprave: Božidar Tolar,
Srečko Čebron, Srečko Čarni
844
Število zaposlenih:
Število poslovnih enot:
9
Čisti dobiček 2005 (v 000 SIT):
2.576.567
Velikost kapitala (v 000 SIT):
15.444.444
Bilančna vsota (v 000 SIT):
102.099.441
Tržni delež (v %):
12,2
Čisti donos na kapital - ROE (v %):
21,74
Čisti donos na sredstva - ROA (v %):
2,64
Bilančni dobiček:
412.895
Prihodki na zaposlenega*:
53.425.326
Čisti dobiček na zaposlenega*:
3.050.997
Stroški dela na zaposlenega*:
7.084.625
Bilančna vsota na zaposlenega*:
120.899.280

2004
49,96

845
9
1.101.140
13.412.667
92.933.028
12,1
10,54
1,25
-1.585.458
51.721.006
1.351.092
6.798.619
114.028.256

* povprečno stanje zaposlenih
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Dejavnost
Sklepanje premoženjskih in življenjskih zavarovanj.
Poslovanje družbe v letu 2005
Družba je v letu 2005 realizirala za 45.117.688 tisoč tolarjev kosmate premije, kar je
za 7 odstotkov več kot v predhodnem letu. Od tega zneska odpade na kosmato premijo
premoženjskih zavarovanj 33.962.308 tisoč tolarjev in na življenjska zavarovanja
11.155.380 tisoč tolarjev.
Škodni rezultat kot razmerje med kosmatimi obračunanimi škodami in kosmatimi premijami
leta 2005 je bil za 9 odstotnih točk boljši kot predhodno leto in znaša 61,9 odstotka.
Razlog za to je, da v letu 2005 ni bilo toliko katastrofalnih škod kot leta 2004. Skupaj
je zavarovalnica izplačala za 27.924.836 tisoč tolarjev odškodnin. Družba je uveljavila za
1.582.249 tisoč tolarjev regresnih terjatev iz premoženjskih zavarovanj.
V letu 2005 je Zavarovalnica Maribor zavarovancem, ki imajo sklenjena življenjska
zavarovanja, pripisala dobiček v vrednosti 1.500.000 tisoč tolarjev.
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Cilji Zavarovalnice Maribor v letu 2006
Na področju pridobivanja zavarovanj bo glede na doseženo premijo v letu 2005 dosegla:
4-odstotno rast vseh zavarovanj, kar predstavlja kosmato premijo v višini 47.109 milijonov
tolarjev, 5-odstotno rast kosmate premije premoženjskih zavarovanj, kar predstavlja kosmato
premijo v višini 35.762 milijonov tolarjev, 2-odstotno rast kosmate premije življenjskih
zavarovanj oziroma 42-odstotno rast premije novo sklenjenih zavarovanj, kar predstavlja
kosmato premijo v višini 11.346 milijonov tolarjev. Ohranila bo povprečne odškodnine
premoženjskih zavarovanj v primerjavi z letom 2005. Na področju obratovalnih stroškov
bo dosegla 24,8-odstotni delež stroškov v zavarovalni kosmati premiji. V letu 2006 bo
realizirala kosmati dobiček v višini 3.156 milijonov tolarjev, kar predstavlja 2.252 milijonov
tolarjev na področju premoženjskih zavarovanj in 903 milijone tolarjev na področju
življenjskih zavarovanj, po pripisanem dobičku zavarovancem. Čisti dobiček družbe bo
znašal 2.209 milijonov tolarjev. V letu 2006 bo dosegla 13-odstotno stopnjo donosnosti
kapitala iz čistega dobička oziroma 22,18-odstotno stopnjo donosnosti kapitala iz čistega
dobička na kapital brez posebnega prevrednotovalnega popravka finančnih naložb.

NOTRANJA
REVIZIJA

Nova KBM d.d. ima vzpostavljeno službo notranje revizije od leta
1991 kot samostojno organizacijsko enoto v skladu z Zakonom o
bančništvu. Zadolžena je za stalno nadziranje poslovanja banke
in odvisnih družb. Notranja revizija je neposredno odgovorna
upravi banke. Naloge notranjega revidiranja je v letu 2005 izvajalo
11 revizorjev, od tega dva revizorja informacijskih sistemov. Razen
enega imajo vsi notranji revizorji visokošolsko izobrazbo, en pa
naziv specialist revidiranja in svetovanja. Trije revizorji so pridobili
strokovni naziv pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Revizor
informacijskih sistemov je pridobil tudi mednarodni strokovni naziv
CISA. Dva revizorja delujeta na področju Nove Gorice, vendar kot
vsi ostali revizorji opravljata revizije tudi po drugih področjih banke
in v odvisnih podjetjih.
V letu 2005 je bilo revidiranih 53 odstotkov vseh poslovnih aktivnosti,
opredeljenih v matriki tveganj. Z vidika upravljanja in notranjega
kontroliranja so bile revidirane naložbe pravnim osebam, trgovanje
in upravljanje s sredstvi, plačilni promet, upravljanje s skupino ter
nadzor in podpora poslovanju, kar predstavlja 60 odstotkov visoko
tveganih aktivnosti. Revidiranih je bilo 50 odstotkov srednje tveganih
in 50 odstotkov nizko tveganih poslovnih aktivnosti.
Pri določanju revizij se je v glavnem upošteval funkcijski pristop
k revidiranju z upoštevanjem sprememb v organiziranosti banke
po posameznih poslovnih področjih. Revizijsko okolje so torej
predstavljale vse organizacijske enote znotraj banke, PBS in z
banko povezane gospodarske družbe, ki tvorijo skupino, razen
Zavarovalnice Maribor.

Notranji revizorji so sodelovali z oddelkom za bančni nadzor pri Banki Slovenije pri pojasnjevanju mesečnih
podatkov o poslovanju banke in pri inšpekcijskih pregledih. Izvrševanje priporočil notranje revizije je v
revidiranih procesih prispevalo k izboljšanju poslovanja in omejevanju tveganj. Notranji revizorji v skladu
z Zakonom o bančništvu poročajo o rezultatih dela upravi in nadzornemu svetu banke trimesečno in ob
zaključku poslovnega leta. Notranji revizorji dosledno ugotavljajo skladnost izvajanja nalog s pooblastili,
sprejetimi navodili po posameznih področjih poslovanja ter ne izvajajo operativnih del poslovanja banke.
Banka Slovenija in zunanja revizija sta pregledali delovanje notranjega revidiranja v Novi KBM d.d. in
ocenili, da je strokovno neoporečno in v skladu z Zakonom o bančništvu.
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V drugi polovici leta je bil poudarek na izvajanju aktivnosti projekta Uvedba evra in na pripravi uvajanja
mednarodnih računovodskih standardov. Izvedena je bila posebna revizija poslovanja s kreditnimi posredniki
v skladu sklepom Banke Slovenije.
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Razen revizij so notranji revizorji načrtovali, organizirali in nadzirali potek priprave podatkov za revidiranje
računovodskih izkazov banke za leto 2004 in za Dodatek k revizorjevemu poročilu ter sodelovali pri zbiranju
in pripravi podatkov za predhodno revizijo poslovanja banke v 2005.

POSLOVNA
MREŽA
BANKE

PODROČJE VZHODNA
SLOVENIJA

Oddelek poslovanja z gosp.
družbami in MG
Glavni trg 17b,
2505 Maribor
telefon: 02 238 01 50
telefaks: 02 238 01 54
Ekspozitura Centrala
Vita Kraigherja 4,
2505 Maribor
telefon: 02 229 20 60
telefaks: 02 252 64 58
Ekspozitura Mestna
hranilnica
Trg svobode 6, 2505 Maribor
telefon: 02 229 20 77
telefaks: 02 229 26 13

Ekspozitura
Partizanska cesta
Partizanska c. 3-5,
2505 Maribor
telefon: 02 250 53 50
telefaks: 02 252 63 11
Ekspozitura Pobrežje
Cesta XIV. divizije 34,
2505 Maribor
telefon: 02 471 21 61
telefaks: 02 471 24 85
Ekspozitura Cesta zmage
Cesta zmage 98,
2505 Maribor
telefon: 02 320 67 50
telefaks: 02 332 33 33
Agencija Ljubljanska
Ljubljanska 1-3, 2505 Maribor
telefon: 02 333 83 00
telefaks: 02 333 83 03

Agencija Lovrenc na Pohorju
Gornji trg 20,
2344 Lovrenc na Pohorju
telefon: 02 671 97 00
telefaks: 02 671 97 05
Ekspozitura Lenart
Ob Partizanski cesti 1,
2230 Lenart v Slovenskih goricah
telefon: 02 729 55 00
telefaks: 02 729 55 08
Izpostavljeno blagajniško
mesto (MOM)
Heroja Staneta 1, 2505 Maribor
telefon: 02 220 17 41

PODRUŽNICA PTUJ
Novi trg 6, 2250 Ptuj
telefon: 02 787 05 00
telefaks: 02 787 05 30

Ekspozitura Tabor
Dvoržakova 7, 2505 Maribor
telefon: 02 238 01 00
telefaks: 02 238 01 02

Agencija Študentska enota
Gregorčičeva 15, 2505 Maribor
telefon: 02 250 70 70
telefaks: 02 252 36 08

Oddelek poslovanja z gosp.
družbami in MG
Novi trg 1, 2250 Ptuj
telefon: 02 787 05 10
telefaks: 02 787 05 30

Ekspozitura Tyrševa
Tyrševa 2, 2505 Maribor
telefon: 02 229 20 73
telefaks: 02 229 28 09

Agencija Europark
Pobreška c. 18, 2505 Maribor
telefon: 02 320 74 50
telefaks: 02 331 71 42

Ekspozitura Novi trg
Novi trg 1, 2250 Ptuj
telefon: 02 787 06 61
telefaks: 02 787 06 71

Ekspozitura Melje
Partizanska c. 42, 2505 Maribor
telefon: 02 252 35 11
telefaks: 02 225 28 09

Ekspozitura Hoče
Miklavška cesta 63, 2311 Hoče
telefon: 02 618 58 56
telefaks: 02 618 14 60

Ekspozitura Lackova
Lackova 5, 2250 Ptuj
telefon: 02 787 06 56
telefaks: 02 787 06 72

Ekspozitura Tezno
Ptujska c. 105, 2505 Maribor
telefon: 02 333 83 20
telefaks: 02 333 83 24

Ekspozitura Ruše
Jamnikova 2, 2342 Ruše
telefon: 02 661 27 11
telefaks: 02 662 42 91

Ekspozitura Ormož
Ptujska c. 2, 2270 Ormož
telefon: 02 741 07 11
telefaks: 02 741 07 50
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Tyrševa 2, 2505 Maribor
telefon: 02 229 28 39
telefaks: 02 252 64 08
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PODRUŽNICA MARIBOR

Agencija Središče ob Dravi
Slovenska cesta 55,
2277 Središče ob Dravi
telefon: 02 719 10 39
telefaks: 02 719 10 39
Agencija Breg
Zagrebška 4a, 2250 Ptuj
telefon: 02 783 78 11
telefaks: 02 786 78 01
Agencija Kidričevo
Borisa Kraigherja 25,
2325 Kidričevo
telefon: 02 796 15 81
telefaks: 02 796 15 81
Agencija Rabelčja vas
Ul. 25. maja 13, 2250 Ptuj
telefon: 02 779 08 11
telefaks: 02 771 95 71
Agencija Majšperk
Breg 12, 2322 Majšperk
telefon: 02 795 09 00
telefaks: 02 795 09 01
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Agencija Gorišnica
Gorišnica 61, 2272 Gorišnica
telefon: 02 740 80 50
telefaks: 02 740 80 54
Agencija Videm
Videm 43, 2284 Videm pri Ptuju
telefon: 02 761 95 10
telefaks: 02 761 95 14
Agencija Rogoznica
Špindlerjeva ulica 3, 2250 Ptuj
telefon: 02 745 72 91
telefaks: 02 745 73 51
Agencija Zavrč
Zavrč 6, 2283 Zavrč
telefon: 02 761 04 67
telefaks: 02 761 11 51

PODRUŽNICA
SLOVENSKA BISTRICA
Ljubljanska 11,
2310 Slovenska Bistrica
telefon: 02 844 39 44
telefaks: 02 818 30 35

Oddelek poslovanja z gosp.
družbami in MG
Ljubljanska 11,
2310 Slovenska Bistrica
telefon: 02 844 39 22
telefaks: 02 818 30 35
Ekspozitura Titova
Ljubljanska 11,
2310 Slovenska Bistrica
telefon: 02 844 39 44
telefaks: 02 818 30 35
Agencija Zg. Bistrica
Partizanska 37,
2310 Slovenska Bistrica
telefon: 02 818 15 41
telefaks: 02 818 16 58
Agencija Poljčane
Bistriška c. 73,
2319 Poljčane
telefon: 02 802 50 80
telefaks: 02 802 52 71
Agencija Pragersko
Kolodvorska 7,
2331 Pragersko
telefon: 02 803 72 36
telefaks: 02 803 72 36
Agencija Oplotnica
Ul. Pohorskega bataljona,
2317 Oplotnica
telefon: 02 801 92 22
telefaks: 02 801 98 36

PODRUŽNICA POMURJE
Kocljeva 11,
9000 Murska Sobota
telefon: 02 530 47 80
telefaks: 02 530 47 81

Poslovanje z gosp.
družbami in MG
Kocljeva 11, 9000 Murska Sobota
telefon: 02 530 47 80
telefaks: 02 530 47 81
Ekspozitura Murska
Sobota
Staneta Rozmana 11a,
9000 Murska Sobota
telefon: 02 530 47 80
telefaks: 02 530 47 81
Agencija Lendava
Glavna ulica 2, 9220 Lendava
telefon: 02 578 81 30
telefaks: 02 578 81 30

PODRUŽNICA KOROŠKA
Meža 10, 2370 Dravograd
telefon: 02 878 45 94
telefaks: 02 878 45 93

Poslovanje z gosp.
družbami in MG
Meža 10, 2370 Dravograd
telefon: 02 878 45 94
telefaks: 02 878 45 93
Ekspozitura Dravograd
Meža 10, 2370 Dravograd
telefon: 02 878 45 94
telefaks: 02 878 45 04
Agencija Ravne
Prežihova 5,
2390 Ravne na Koroškem
telefon: 02 821 69 00
telefaks: 02 821 69 07

Poslovanje z gosp.
družbami in MG
Mariborska cesta 7,
3000 Celje
telefon: 03 425 32 30
telefaks: 03 425 32 36
Agencija Celje
Mariborska cesta 7,
3000 Celje
telefon: 03 425 32 31
telefaks: 03 425 32 36

PODROČJE
OSREDNJA SLOVENIJA
PODRUŽNICA
LJUBLJANA

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

Poslovanje z gosp.
družbami in MG
Tivolska 48,
1000 Ljubljana
telefon: 01 300 97 20
telefaks: 01 300 97 55
Agencija Ljubljana
Tivolska 48, 1000 Ljubljana
telefon: 01 300 97 60
telefaks: 01 431 40 30
Agencija Žiri
Trg svobode 2, 4226 Žiri
telefon: 04 518 43 00
telefaks: 04 518 43 04

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

Poslovanje z gosp.
družbami in MG
Cesta prvih borcev 6,
8250 Brežice
telefon: 07 496 19 32
telefaks: 07 496 17 52
Ekspozitura Brežice
Cesta prvih borcev 6,
8250 Brežice
telefon: 07 496 19 32
telefaks: 07 496 17 52
Agencija Krško
Cesta krških žrtev 137,
8270 Krško
telefon: 07 492 28 77
telefaks: 07 492 28 78

PODRUŽNICA
NOVO MESTO

Novi trg 7,
8000 Novo mesto
telefon: 07 393 59 50
telefaks: 07 393 59 56

Poslovanje z gosp.
družbami in MG
Novi trg 7,
8000 Novo mesto
telefon: 07 393 59 50
telefaks: 07 393 59 56
Agencija Novo mesto
Novi trg 7,
8000 Novo mesto
telefon: 07 393 59 51
telefaks: 07 393 59 56

PODROČJE
NOVA GORICA
PODRUŽNICA NOVA
GORICA
Kidričeva 11,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 331 70 00
telefaks: 05 302 74 56

Oddelek poslovanja z MG
Gradnikove br. 6,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 330 25 58
telefaks: 05 330 25 66
Ekspozitura Mestna
hranilnica
Tumova 1,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 302 31 21
telefaks: 05 302 31 00
Ekspozitura Nova Gorica
Delpinova 7a,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 335 35 00
telefaks: 05 302 78 30
Ekspozitura Centrala
Kidričeva 11,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 331 70 00
telefaks: 05 302 85 54
Agencija Delpinova
Delpinova 11,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 335 08 01
telefaks: 05 302 61 12
Agencija Solkan
Trg J. Srebrniča 2,
5250 Solkan
telefon: 05 302 14 38
telefaks: 05 333 43 93
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Mariborska cesta 7,
3000 Celje
telefon: 03 425 32 30
telefaks: 03 425 32 36

PODRUŽNICA
BREŽICE
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PODRUŽNICA CELJE

Agencija Deskle
Srebrničeva 20,
5210 Anhovo
telefon: 05 331 03 90
telefaks: 05 331 03 91

Agencija Vrtojba
Ul. 9. septembra 145,
5290 Šempeter pri Gorici
telefon: 05 393 71 10
telefaks: 05 393 71 11

Agencija Vipava
18. aprila 4, 5271 Vipava
telefon: 05 366 44 80
telefaks: 05 366 44 84

Ekspozitura Brda
Trg 25. maja 5,
5212 Dobrovo v Brdih
telefon: 05 395 95 45
telefaks: 05 395 95 46

Agencija Rožna dolina
Vipavska c. 2,
5000 Nova Gorica
telefon: 05 333 18 32
telefaks: 05 333 18 33

PODRUŽNICA IDRIJA

Agencija Kanal
Trg svobode 23,
5213 Kanal
telefon: 05 305 10 32
telefaks: 05 305 10 32

Agencija Kojsko
Kojsko 15,
5211 Kojsko
telefon: 05 304 16 45
telefaks: 05 304 16 45

Oddelek poslovanja z gosp.
družbami in MG
Lapajnetova 41,
5280 Idrija
telefon: 05 377 34 43
telefaks: 05 377 14 25

PODRUŽNICA
AJDOVŠČINA

Ekspozitura Idrija
Lapajnetova 41,
5280 Idrija
telefon: 05 372 07 00
telefaks: 05 377 14 25

Ekspozitura Šempeter
C. prekomorskih brigad 7, 5290
Šempeter pri Gorici
telefon: 05 303 16 73
telefaks: 05 303 15 74
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Agencija Branik
Branik 75,
5295 Branik
telefon: 05 305 78 20
telefaks: 05 305 78 21
Agencija Dornberk
Gregorčičeva 31,
5294 Dornberk
telefon: 05 301 85 11
telefaks: 05 301 81 66
Agencija Miren
Miren 125a,
5291 Miren
telefon: 05 395 42 93
telefaks: 05 305 41 70
Agencija Renče
Renče 34, 5292 Renče
telefon: 05 305 30 24
telefaks: 05 305 30 24

Goriška 25c,
5270 Ajdovščina
telefon: 05 366 11 63
telefaks: 05 366 20 28

Oddelek poslovanja z gosp.
družbami in MG
Goriška 25c,
5270 Ajdovščina
telefon: 05 366 11 63
telefaks: 05 366 20 28
Ekspozitura Ajdovščina
Goriška 25c,
5270 Ajdovščina
telefon: 05 366 11 63
telefaks: 05 366 20 28
Agencija Gregorčičeva
Ekspozitura Obrtni dom
Gregorčičeva 15,
5270 Ajdovščina
telefon: 05 364 4930
telefaks: 05 364 4938

Lapajnetova 41,
5280 Idrija
telefon: 05 372 07 00
telefaks: 05 377 14 25

Ekspozitura Cerkno
Glavni trg 5,
5282 Cerkno
telefon: 05 377 50 85
telefaks: 05 372 31 63
Agencija Spodnja Idrija
Slovenska c. 17,
5281 Spodnja Idrija
telefon: 05 377 60 51
telefaks: 05 377 60 51
Agencija Črni Vrh
Črni Vrh 82,
5274 Črni Vrh nad Idrijo
telefon: 05 377 70 08
telefaks: 05 377 70 08

PODRUŽNICA TOLMIN

PODRUŽNICA KOPER

Oddelek poslovanja z gosp.
družbami in MG
Trg maršala Tita 14,
5220 Tolmin
telefon: 05 381 14 50
telefaks: 05 388 18 86

Poslovanje z gospodarskimi
družbami in MG
Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
telefon: 05 662 54 21
telefaks: 05 662 54 27

Trg maršala Tita 14,
5220 Tolmin
telefon: 05 381 06 50
telefaks: 05 388 18 86

Ekspozitura Tolmin
Trg maršala Tita 14,
5220 Tolmin
telefon: 05 381 06 50
telefaks: 05 388 18 86

Ferrarska ulica 12,
6000 Koper
telefon: 05 662 54 21
telefaks: 05 662 54 27

Agencija Koper
Ferrarska ulica 12, 6000 Koper
telefon: 05 662 54 22
telefaks: 05 662 54 28

Ekspozitura Bovec
Golobarskih žrtev 47, 5230
Bovec
telefon: 05 389 61 47
telefaks: 05 389 61 48

Agencija Podbrdo
Podbrdo 33a, 5243 Podbrdo
telefon: 05 380 80 07
telefaks: 05 380 80 07
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Agencija Most na Soči
Most na Soči 62, 5216 Most na
Soči
telefon: 05 388 70 63
telefaks: 05 388 70 63
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Ekspozitura Kobarid
Trg svobode 2, 5222 Kobarid
telefon: 05 389 94 00
telefaks: 05 388 51 59

ORGANIZACIJSKA
SHEMA BANKE

Uprava banke
Likvidnostna komisija
Komisija za klasifikacijo
Kreditni odbor banke
ALCO

Tajništvo banke

Služba strateškega razvoja

Notranja revizija

Služba za tržno komuniciranje
in odnose z javnostmi

Pravna pisarna

Služba upravljanja
s človeškimi viri

Služba prestrukturiranja
in izterjave rizičnih naložb

Pooblaščenec UB za področje
finančnega upravljanja

Vodje posebnih projektov

Pooblaščenec
za preprečevanje pranja denarja

Pooblaščenec uprave
banke za povezane družbe

Svetovalec uprave banke

Komerciala banke

Finančni trgi

Področje
vzhodna Slovenija

Področje
osrednja Slovenija

Področje
Nova Gorica

Področje poslovanja
z gospodarskimi
družbami

Podružnica Maribor

Podružnica Ljubljana

Podružnica
Nova Gorica

Sektor
gospodarskih družb

Sektor investicijskega
bančništva

Podružnica Ptuj

Podružnica Brežice

Podružnica Ajdovščina

Sektor transakcijskih
računov, plačil in
dokument. poslov

Sektor odnosov
s finančnimi institucijami

Podružnica
Slovenska Bistrica

Podružnica
Novo mesto

Podružnica Idrija

Služba Factoringa

Področje
finančni trgi
Sektor zakladništva

Podružnica Koroška

Podružnica Tolmin

Podružnica
Pomurje

Podružnica Koper

Podružnica Celje

Sektor
gospodarskih družb

Oddelek koordinacije
poslovanja
s podružnicami

Sektor transakcijskih
računov, plačil in
dokument. poslov
Oddelek koordinacije
poslovanja
s podružnicami

* v ustanavljanju

Spremljava komerciale
in
elektronsko bančništvo

Organizacija
in podpora
poslovanja banke

Spremljava
in kontrola
poslovanja banke

Področje spremljave
komerciale in
elektronskega bančništva

Področje organizacije
in podpore
poslovanja banke

Področje spremljave
in kontrole
poslovanja banke

Sektor koordinacije
poslovanja
podružnic*

Sektor trženja
in razvoja storitev

Sektor za ekonomsko
svetovanje in merjenje
kreditnega portfelja

PBS

Sektor elektronskega
in telefonskega
bančništva

Sektor
za organizacijski razvoj

Sektor
plana in analiz

KBM Fineko

Sektor spremljave
in gotovinskega
poslovanja

Sektor informatike

Sektor
računovodstva

KBM Infond

Sektor podpore
in spremljave poslov
finančnih trgov

Sektor
plačilnega prometa

Sektor kontrolinga

KBM Leasing

Sektor tehničnih poslov

Sektor upravljanja
s tveganji

Gorica Leasing

Finančna skupina

KBM Invest

M-Pay
Pokojninska družba
Moja naložba
Zavarovalnica MB

ORGANI
Nove KBM d.d.
V LETU 2005

Skupščina banke
Nadzorni svet
Sestava Nadzornega sveta banke, do 18.3.2005:
• Sibil Svilan, Ministrstvo za finance
• Helena Kamnar, Ministrstvo za finance
• Franjo Bobinac, Gorenje d.d.
• Janez Erjavec, Pomurski sejem
• Herman Rigelnik, Autocommerce d.d.
• Silvan Križman, HIT d.d.
• Janko Deželak, Ministrstvo za obrambo
• Ernest Ebenšpanger, upokojenec
• Emil Tomažič, upokojenec
Skupščina banke je dne 18.3.2005 sprejela sklep, na Skupščina banke je dne 25.11.2005 namesto
podlagi katerega je prenehala funkcija dotedanjim dotedanjega člana in predsednika nadzornega sveta
članom nadzornega sveta in sprejela sklep o izvolitvi Bogomira Špiletiča, imenovala Andreja Svetino, kot
novega nadzornega sveta v naslednji sestavi: Bogomir novega člana nadzornega sveta.
Špiletič, mag. Matjaž Koželj, dr. Anton Jurgetz,
Stanislav Lesjak, Tanja Markovič - Hribernik, Marija
Ribič, Janez Erjavec, Anton Guzej, mag. Daniel Blejc.
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Sestava Nadzornega sveta banke na dan 31.12.2005:
• Andrej Svetina, GSK d.o.o.
• mag. Matjaž Koželj, AKTIVA DZU d.o.o.
• dr. Anton Jurgetz, BMW Group
• Stanislav Lesjak, PALOMA HORGEN
• Tanja Markovič - Hribernik, Ekonomsko poslovna fakulteta
• Marija Ribič, J & M Ribič d.o.o.
• Janez Erjavec, Pomurski sejem
• Anton Guzej, Avto Celje
• mag. Daniel Blejc, Modan Informatika d.o.o.

Uprava banke
Sestava Uprave banke do 1.2.2005:
• Črtomir Mesarič, predsednik uprave
• Matjaž Kovačič, član uprave
• Drago Pišek, član uprave
Nadzorni svet banke je 1.2.2005 odpoklical Draga
Piška s funkcije člana uprave banke. Predsednik uprave
Črtomir Mesarič je dne 25.4.2005 podal odstopno
izjavo. Dne 5.5.2005 pa je bil kot novi predsednik uprave
Sestava Uprave banke, na dan 31.12.2005:
• Matjaž Kovačič, predsednik uprave
• Manja Skernišak, članica uprave

imenovan Matjaž Kovačič, kot nova članica uprave pa
Manja Skernišak, s tem, da je pričela njuna funkcija
teči z dnem 21.5.2005, z istim datumom pa je prenehala
funkcija predsedniku uprave Črtomirju Mesariču.

Odbori in komisije banke
Kreditni odbor banke:
• Manja Skernišak, predsednica (do 21.5.2005 Črtomir Mesarič)
• Matjaž Kovačič, namestnik predsednice
• Igor Šujica, član
• Slavko Jarc, član
• Sonja Bauman - Cotar, članica
• Ksenija Mrevlje, članica
• Peter Budin, član
• Darko Tisaj, član
Likvidnostna komisija
• Matjaž Kovačič, predsednik (do 21.5.2005 Črtomir Mesarič)
• Manja Skernišak, namestnica predsednika (do 21.5.2005 Matjaž Kovačič)
• Darko Tisaj, član
• Irena Žnidaršič, članica
• Slavko Jarc, član
• Igor Šujica, član
• Ksenija Mrevlje, članica
• Veronika Korošec, članica
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Komisija za klasifikacijo:
• Andrej Plos, predsednik
• Sonja Bauman - Cotar, namestnica predsednika
• Slavko Jarc, član
• Peter Kupljen, član
• Ksenija Mrevlje, članica
• Lado Batistič, član
• Vlasta Hojak, članica
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Odbor za upravljanje s sredstvi in naložbami ALCO
• Matjaž Kovačič, predsednik (do 21.5.2005 Črtomir Mesarič)
• Manja Skernišak, namestnica predsednika (do 21.5.2005 Matjaž Kovačič)
• Darko Tisaj, član
• Irena Žnidaršič, članica
• Alenka Nemec, članica
• Nataša Ziherl, članica
• Andrej Plos, član
• Veronika Korošec, članica
• Sonja Bauman - Cotar, članica
• Peter Kupljen, član

REVIZORJEVO
POROČILO O
RAČUNOVODSKIH
IZKAZIH BANKE

RAČUNOVODSKI
IZKAZI BANKE

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2005

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Denar v blagajni in stanje na računih pri CB
Državne obveznice in drugi VP, za reeskont pri CB
Krediti bankam
Krediti strankam, ki niso banke
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju
Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju
Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini
Dolgoročne naložbe v kapital drugih strank
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Lastni deleži
Vpisani nevplačani kapital
Druga sredstva
Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve
Skupaj sredstva
Dolgovi do bank
Dolgovi do strank, ki niso banke
Dolžniški vrednostni papirji
Drugi dolgovi
Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške
Rezervacije za splošna bančna tveganja
Podrejene obveznosti
Vpisani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Prevrednotovalni popravki kapitala
- splošni prevrednotovalni popravek kapitala
- posebni prevrednotovalni popravki kapitala
Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti
dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let)
Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba)
poslovnega leta
Skupaj obveznosti
Zunajbilančne obveznosti (od B.1 do B.4)

Pojasnila

31. 12. 2005

31. 12. 2004

1

12.837.685
0
60.114.929
390.207.551
168.645.399
42.774.038
11.361.672
1.374.504
4.234.259
13.495.911
0
0
7.139.262
3.683.098
715.868.308
101.890.128
481.797.038
37.312.721
4.648.791
4.350.165
9.376.631
8.163.649
19.166.048
5.839.496
1.567.011
31.020.005
9.541.406
5.345.816
4.195.590

20.133.947
0
30.221.915
334. 435.380
169.462.523
11.196.663
11.567.892
1.086.061
3.729.327
11.048.465
0
0
7.280.882
2.784.799
602.947.854
45.089.501
441.846.123
29.692.565
4.666.130
3.135.111
7.482.239
7.413.649
19.185.195
5.839.496
1.567.011
26.846.048
8.768.460
5.345.816
3.422.644

0

0

1.195.219

1.416.326

715.868.308
152.575.229

602.947.854
171.917.189

2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
22
23
24

25

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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v tisoč SIT

Izkaz poslovnega izida od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
v tisoč SIT

Zap.
Vsebina
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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19
20

21
22
23
24
25

Prihodki iz obresti in podobni prihodki
Odhodki za obresti in podobni odhodki
Čiste obresti in podobni prihodki (1 - 2)
Prihodki iz naložbenja v kapital
Prejete opravnine (provizije)
Dane opravnine (provizije)
Čiste opravnine (provizije) (5 - 6)
Prihodki iz finančnih poslov
Odhodki za finančne posle
Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba)
iz finančnih poslov (8 - 9)
Drugi poslovni prihodki
Stroški dela
Stroški materiala in storitev
Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki
pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Izgube iz danih kreditov in terjatev, zmanjšane za
poplačila
Čisti znesek rezervacij za splošna bančna tveganja
Poslovni izid (dobiček ali izguba) iz rednega delovanja
(3 + 4 + 7 + 10 + 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17)
Izredni prihodki
Izredni odhodki
- izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka
kapitala
- izredni odhodki za prevrednotovalni popravek
kapitala
Poslovni izid zunaj rednega delovanja (19 - 20)
Celoten poslovni izid (18 + 21)
Davek iz dobička
Davki, ki niso izkazani v drugih postavkah
Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba)
poslovnega leta (22 - 23 - 24)

Pojasnila 1. 1.-31. 12. 2005 1. 1.-31. 12. 2004
31.115.197
-13.810.727
17.304.470
1.873.566
8.603.912
-1.103.549
7.500.363
36.713.378
-35.336.372

30.746.440
-14.471.032
16.275.408
2.077.632
8.183.735
-793.268
7.390.467
22.258.141
-20.857.147

4

1.377.006

1.400.994

5
6
7

2.199.509
-9.442.472
-6.843.639

1.157.841
-9.341.993
-6.343.274

8

-1.653.485

-2.604.238

9

-566.494

-210.852

11

-4.126.959

-3.921.641

12

-750.000

0

6.871.865

5.880.344

60.689
-23.381

107.840
-24.706

-23.381

-24.706

0

0

14
15

37.308
6.909.173
-2.241.608
285.386

83.134
5.963.478
-1.289.890
-1.691.849

16

4.952.951

2.981.739

1
2
3

13
13

13

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Izkaz finančnega izida v obdobju 1. 1. 2005-31. 12. 2005
v tisoč SIT

34.951.390
21.584.555
8.570.686
145.268
0
2.525.801
2.125.080
-32.982.412
-12.886.533
-1.097.465
-9.442.471
-7.394.977
-2.160.966

32.538.786
21.966.219
8.126.526
28.142
0
1.392.073
1.025.826
-32.116.355
-12.001.173
-796.894
-9.341.993
-6.548.328
-3.427.967

1.968.978

422.431

-85.407.089

-92.567.825

0

0

-8.369.965

-11.680.726

-77.895.180

-79.772.960

0

0

858.056

-1.114.139

30.602.881

25.171.247

-2.386.737

-2.791.134

34.619.620

26.647.645

-1.630.002

1.314.736

-52.835.230

-66.974.147
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Znesek
1. 1.-31. 12. 2005 1. 1.-31. 12. 2004
3
4

118 /

Zap.
Vsebina
št.
1
2
A. Finančni tokovi pri poslovanju
a) Pritoki pri poslovanju
Dobljene obresti in obrestim podobni prihodki
Dobljene opravnine (provizije)
Prihodki iz izterjanih odpisanih terjatev iz danih kreditov
Prihodki od naložbenja v kapital
Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba) iz finančnih poslov
Drugi poslovni prihodki
b) Odtoki pri poslovanju
Dane obresti in obrestim podobni odhodki
Dane opravnine (provizije)
Plačila zaposlencem
Drugi poslovni odhodki
Davki iz dobička
Skupaj poslovni prihodki/odhodki pred spremembami poslovnih
sredstev in obveznosti
c) (Povečanja)/zmanjšanja poslovnih sredstev
Čisto (poveč.)/zmanjš. vrednosti držav. obveznic in drug. VP za
reeskont pri CB (razen za prevrednotenje)
Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov bankam (razen za
prevrednotenje)
Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov drugim strankam
(razen za prevrednotenje)
Čisto (povečanje)/zmanjšanje vrednosti VP,
namenjenih trgovanju (razen za prevrednotenje)
Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih poslovnih sredstev
(razen za prevrednotenje)
č) Povečanja/(zmanjšanja) poslovnih sredstev
Čisto povečanje/(zmanjšanje) bančnih vlog (depozitov) od bank
(razen za prevrednotenje)
Čisto poveč./(zmanjš.) bančnih vlog (depozitov) od strank,
ki niso banke (razen za prevrednotenje)
Čisto povečanje/(zmanjšanje) bančnih vlog (depozitov)
iz poslovanja (razen za prevrednotenje)
Prebitek pritokov pri poslovanju (a + c - b + č) ali prebitek
d)
odtokov pri poslovanju (b + č - a + c)
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Zap.
Vsebina
št.
1
2
B. Finančni tokovi pri naložbenju
a) Pritoki pri naložbenju
Dobljene obresti iz naložbenja
Prihodki iz naložbenja v kapital in drugi prihodki iz naložbenja
Pritoki pri prodaji dolžniških vrednostnih papirjev
Pritoki pri prodaji kapitalskih naložb
Pritoki pri prodaji opredmetenih OS in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
b) Odtoki pri naložbenju
Odhodki za naložbenje
Odtoki pri nakupu dolžniških vrednostnih papirjev
Odtoki pri nakupu kapitalskih naložb
Odtoki pri nakupu opredmetenih OS in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Prebitek pritokov pri naložbenju (a - b) ali
c)
prebitek odtokov pri naložbenju (b - a)
C. Finančni tokovi pri financiranju
a) Pritoki pri financiranju
Drugi prihodki od financiranja
Prejeti krediti
Povečanje vrednosti dolžniških VP in podrejenih obveznosti
(razen za prevrednotenje)
Pritoki pri izdaji novih delnic
Pritoki pri prodaji lastnih delnic
b) Odtoki pri financiranju
Dane obresti in drugi odhodki za financiranje
Dividende, ki jih plača banka
Odplačani krediti
Zmanjšanje vrednosti dolžniških VP in podrejenih obveznosti
(razen za prevrednotenje)
Odtoki pri nakupu lastnih delnic
Prebitek pritokov pri financiranju (a - b) ali prebitek odtokov
c)
pri financiranju (b - a)
Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in
njihove ustreznike
Č. Končno stanje denarnih sredstev
x) Finančni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ad, Bc in Cc)
+
y) Začetno stanje denarnih sredstev

Znesek
1. 1.-31. 12. 2005 1. 1.-31. 12. 2004
3
4
95.372.484
7.918.489
1.873.657
83.923.378
1.211.770

63.173.807
8.962.873
1.807.002
51.736.249
0

445.190

667.683

-74.162.992
0
-68.219.678
-1.024.652

-31.007.030
0
-27.370.765
-1.872.062

-4.918.662

-1.764.203

21.209.492

32.166.777

615.238.576
0
598.502.467

141.297.832
0
95.310.189

16.736.109

45.987.643

0
0
-549.226.892
-4.599.218
-1.000.100
-534.408.055

0
0
-112.974.059
-3.197.529
-1.667.008
-85.972.331

-9.219.519

-22.137.191

0

0

66.011.684

28.323.773

1.221.312

-44.992

132.412.752
34.385.946

96.805.494
-6.483.597

96.805.494

103.334.083

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
Izkaz finančnega izida je sestavljen po posredni metodi.

Bilančni dobiček
Čisti dobiček poslovnega leta
+ preneseni poslovni izid
- kritje prenesene izgube
- povečanje zakonskih rezerv
- povečanje statutarnih rezerv
- povečanje drugih rezerv
Ostanek čistega dobička oziroma bilančni dobiček

2005

2004

4.952.951
0
0
247.648
2.352.652
1.157.432
1.195.219

2.981.739
0
0
149.087
1.416.326
0
1.416.326

B. Premiki v kapital
Vpis (ali vplačilo)
a)
novega kapitala
Posebno prevrednotenje
c)
kapitala
Čisti poslovni izid
č)
poslovnega leta
C. Premiki v kapitalu
Razporeditev čistega dobička
a)
v rezerve iz dobička
Č. Premiki iz kapitala
a) Izplačilo (obračun) dividend
Prenos posebnih prevred.
d) popravkov kapitala v finančne
prihodke
D.

Končno stanje (31. 12. 2005)
v obračunskem obdobju

Skupaj kapital

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

Posebni prevred.
popravki kapitala

Splošni
prevrednot.
popravek kapitala

Preneseni čisti
poslov. izidi iz
prejš. let

Rezerve iz
dobička

5.839.497 1.567.011 26.846.047

0 5.345.816 3.422.644 1.416.326 44.437.341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1.834.750

0

0

0

0

0

0 4.952.951 4.952.951

0

0 4.173.958

0

0

0 -4.173.958

0 1.834.750

0

0

0

0

0

-1.000.100 -1.000.100
0 - 837.682
0 - 837.682

0

0

0

0

0 - 224.122

5.839.497 1.567.011 31.020.005

0 - 224.122

0 5.345.816 4.195.590 1.195.219 49.163.138
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Začetno stanje (1. 1. 2005)
v obrač. obdobju
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A.

Kapitalska
rezerva

Zap.
Vsebina
št.

Vpisani kapital

Izkaz gibanja kapitala v obdobju 1. 1. 2005-31. 12. 2005

A.

Začetno stanje (1. 1. 2004)
v obrač. obdobju

B. Premiki v kapital
Vpis (ali vplačilo) novega
a)
kapitala
Posebno prevrednotenje
c)
kapitala
Čisti poslovni izid
č)
poslovnega leta
C. Premiki v kapitalu
Razporeditev čistega dobička
a)
v rezerve iz dobička
Č. Premiki iz kapitala
a) Izplačilo (obračun) dividend
D.

Končno stanje (31. 12. 2004)
v obračunskem obdobju

5.600.000

0 25.280.634

239.497 1.567.011

0 5.345.816 3.262.222 1.667.008 41.155.680

0

0

0

0

0 1.806.508
0 1.802.770

0

0

0

0

0 1.802.770

0

0

0

0

0

0 2.981.739 2.981.739

0

0 1.565.413

0

0

0 -1.565.413

0

0

0

0 -1.642.348 -1.667.008 -3.309.356

0

5.839.497 1.567.011 26.846.047
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0

0 5.345.816 3.422.644 1.416.326 44.437.341

Uprava Nove KBM d.d. potrjuje računovodske izkaze banke in njihova pojasnila.
Manja Skernišak,
članica uprave

Skupaj kapital

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

Posebni prevred.
popravki kapitala

Splošni
prevrednot.
popravek kapitala

Preneseni čisti
poslov. izidi iz
prejš. let

Rezerve iz
dobička

Zap.
Vsebina
št.

Kapitalska
rezerva

Vpisani kapital

Izkaz gibanja kapitala v obdobju 1. 1. 2004-31. 12. 2004

Matjaž Kovačič,
predsednik uprave

REVIZORJEVO
POROČILO O
KONSOLIDIRANIH
RAČUNOVODSKIH
IZKAZIH
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RAČUNOVODSKI
IZKAZI
SKUPINE

Konsolidirana bilanca stanja na dan 31. 12. 2005
v tisoč SIT

Zap.
št.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pojasnila

31. 12. 2005

31. 12. 2004

Denar v blagajni in stanje na računih pri CB
1
17.990.932
27.831.977
Državne obveznice in drugi VP, za reeskont pri CB
0
0
Krediti bankam
2
79.830.749
51.439.809
Krediti strankam, ki niso banke
3
415.045.737
354.666.208
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju
4
212.536.297
211.123.656
Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju
5
45.232.782
15.029.327
Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini
6
6.699.480
5.472.159
Dolgoročne naložbe v kapital drugih strank
7
4.496.168
4.358.561
Neopredmetena dolgoročna sredstva
9
4.740.349
4.340.616
Opredmetena osnovna sredstva
10
17.592.673
13.833.773
0
0
Lastni deleži
Vpisani nevplačani kapital
0
0
Druga sredstva
11
28.533.085
23.863.272
Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve
12
4.740.949
3.596.780
Skupaj sredstva
837.439.201
715.556.138
1 Dolgovi do bank
13
106.275.369
49.773.796
2 Dolgovi do strank, ki niso banke
14
572.945.680
528.408.816
3 Dolžniški vrednostni papirji
15
49.526.677
40.239.729
4 Drugi dolgovi
16
9.935.289
7.388.103
5 Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve
17
6.830.479
5.396.057
6 Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške
18
10.264.218
8.332.647
7 Rezervacije za splošna bančna tveganja
19
8.401.135
7.651.135
8 Podrejene obveznosti
20
22.116.048
22.135.195
Kapital manjšinskih delničarjev
21
1.938.653
1.910.871
9 Vpisani kapital
22
5.839.496
5.839.496
10 Kapitalske rezerve
22
1.567.011
1.567.011
11 Rezerve iz dobička
23
31.020.005
26.846.048
12 Prevrednotovalni popravki kapitala
24
5.345.816
5.375.074
- splošni prevrednotovalni popravek kapitala
5.345.816
5.345.816
- posebni prevrednotovalni popravki kapitala
0
29.258
Uskupinjevalni popravek kapitala
0
0
Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti
13
25
3.185.189
3.312.225
dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let)
Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba)
14
2.248.136
1.379.935
poslovnega leta
Skupaj obveznosti
837.439.201
715.556.138
Zunajbilančne obveznosti (od B.1. do B.4)
165.931.203
180.549.157
Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Konsolidiran izkaz poslovnega izida v
obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
v tisoč SIT

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

Prihodki iz obresti in podobni prihodki
Odhodki za obresti in podobni odhodki
Čiste obresti in podobni prihodki (1 - 2)
Prihodki iz naložbenja v kapital
Prejete opravnine (provizije)
Dane opravnine (provizije)
Čiste opravnine (provizije) (5 - 6)
Prihodki iz finančnih poslov
Odhodki za finančne posle
Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba)
iz finančnih poslov (8 - 9)
Drugi poslovni prihodki
Stroški dela
Stroški materiala in storitev
Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih
Drugi poslovni odhodki
Izgube iz danih kreditov in terjatev, zmanjšane za
poplačila
Čisti znesek rezervacij za splošna bančna tveganja
Poslovni izid (dobiček ali izguba) iz rednega delovanja
(3 + 4 + 7 + 10 + 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17)
Izredni prihodki
Izredni odhodki
- izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka
kapitala
- izredni odhodki za prevrednotovalni popravek
kapitala
Poslovni izid zunaj rednega delovanja (19 - 20)
Celoten poslovni izid (18 + 21)
Davek iz dobička
Davki, ki niso izkazani v drugih postavkah
Dobiček manjšinskih delničarjev
Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba)
poslovnega leta (22 - 23 - 24)

Znesek
1. 1.-31. 12. 2005 1. 1.-31. 12. 2004
37.036.519
-16.720.000
20.316.519
2.686.567
11.263.085
-2.382.521
8.880.564
37.145.464
-35.502.580

37.691.925
-18.140.425
19.551.500
1.882.271
10.532.345
-2.083.784
8.448.561
23.154.788
-21.145.174

4

1.642.884

2.009.614

5
6
7

4.468.453
-11.779.291
-8.770.278

3.761.446
-11.578.106
-8.254.523

8

-2.171.940

-3.298.832

9

-1.142.508

-1.111.261

11

-5.122.489

-5.012.839

12

-750.000

-60.000

8.258.481

6.337.831

66.669
-27.607

110.064
-50.642

-27.607

-50.642

0

0

39.062
8.297.543
-2.500.790
352.453
-143.335

59.422
6.397.253
-1.602.935
-1.712.107
-136.862

6.005.871

2.945.349

1
2
3

13
13

13
14
15

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pojasnila

126 /

Zap.
Vsebina
št.

Konsolidiran izkaz finančnega izida v
obdobju 1. 1. 2005-31. 12. 2005
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v tisoč SIT

Zap.
Znesek
Vsebina
št.
1. 1.-31. 12. 2005 1. 1.-31. 12. 2004
1
2
3
4
A. Finančni tokovi pri poslovanju
a) Pritoki pri poslovanju
44.158.914
47.823.640
Dobljene obresti in obrestim podobni prihodki
26.308.495
27.448.369
Dobljene opravnine (provizije)
11.237.345
10.402.704
Prihodki iz izterjanih odpisanih terjatev iz danih kreditov
-172.652
28.504
Prihodki od naložbenja v kapital
0
89.100
Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba)
2.765.896
1.878.244
iz finančnih poslov
Drugi poslovni prihodki
4.019.830
7.976.719
b) Odtoki pri poslovanju
-40.895.456
-44.436.181
Dane obresti in obrestim podobni odhodki
-14.745.056
-13.858.282
Dane opravnine (provizije)
-2.494.557
-2.076.547
Plačila zaposlencem
-11.475.986
-11.202.175
Drugi poslovni odhodki
-9.771.943
-13.548.625
Davki iz dobička
-2.407.914
-3.750.552
Skupaj poslovni prihodki/odhodki pred spremembami poslovnih
3.263.458
3.387.459
sredstev in obveznosti
c) (Povečanja)/zmanjšanja poslovnih sredstev
-109.157.316
-114.154.098
Čisto (povečanje)/zmanjšanje vrednosti državnih obveznic in
0
0
drugih VP za reeskont pri CB (razen za prevrednotenje)
Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov bankam (razen za
-27.746.586
-28.055.721
prevrednotenje)
Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov drugim strankam (razen
-82.223.834
-84.578.933
za prevrednotenje)
Čisto (povečanje)/zmanjšanje vrednosti VP, namenjenih
0
-53.311
trgovanju (razen za prevrednotenje)
Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih poslovnih sredstev (razen
813.104
-1.466.133
za prevrednotenje)
č) Povečanja/(zmanjšanja) poslovnih sredstev
38.079.001
30.456.550
Čisto povečanje/(zmanjšanje) bančnih vlog (depozitov) od bank
-155.668
-1.508.372
(razen za prevrednotenje)
Čisto povečanje/(zmanjšanje) bančnih vlog (depozitov) od
38.817.689
29.878.537
strank, ki niso banke (razen za prevrednotenje)
Čisto povečanje/(zmanjšanje) bančnih vlog (depozitov) iz
-583.020
2.086.385
poslovanja (razen za prevrednotenje)
Prebitek pritokov pri poslovanju (a + c - b + č) ali prebitek
d)
-67.814.857
-80.310.089
odtokov pri poslovanju (b + č - a + c)
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Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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Zap.
Znesek
Vsebina
št.
1. 1.-31. 12. 2005 1. 1.-31. 12. 2004
1
2
3
4
B. Finančni tokovi pri naložbenju
a) Pritoki pri naložbenju
163.718.927
157.785.249
Dobljene obresti iz naložbenja
7.922.903
8.874.302
Prihodki iz naložbenja v kapital in drugi prihodki od naložbenja
2.074.957
1.807.002
Pritoki pri prodaji dolžniških vrednostnih papirjev
152.015.021
125.717.681
Pritoki pri prodaji kapitalskih naložb
1.258.037
0
Pritoki pri prodaji opredmetenih OS in neopredmetenih
448.009
682.203
dolgoročnih sredstev
Drugi pritoki pri naložbenju
0
20.704.061
b) Odtoki pri naložbenju
-137.192.263
-77.527.366
Odhodki za naložbenje
0
0
Odtoki pri nakupu dolžniških vrednostnih papirjev
-125.228.114
-72.381.804
Odtoki pri nakupu kapitalskih naložb
-1.266.773
-1.872.062
Odtoki pri nakupu opredmetenih OS in neopredmetenih
-10.697.376
-2.043.005
dolgoročnih sredstev
Drugi odtoki pri naložbenju
0
-1.230.495
Prebitek pritokov pri naložbenju (a - b) ali prebitek odtokov
c)
26.526.664
80.257.883
pri naložbenju (b - a)
C. Finančni tokovi pri financiranju
a) Pritoki pri financiranju
624.816.492
146.115.349
Drugi prihodki od financiranja
0
0
Prejeti krediti
605.239.549
95.311.145
Povečanje vrednosti dolžniških VP in podrejenih obveznosti
19.576.943
50.804.204
(razen za prevrednotenje)
Pritoki pri izdaji novih delnic
0
0
Pritoki pri prodaji lastnih delnic
0
0
Drugi pritoki pri financiranju
0
0
b) Odtoki pri financiranju
-554.748.902
-114.990.577
Dane obresti in drugi odhodki za financiranje
-5.048.369
-3.277.676
Dividende, ki jih plača banka
-1.208.552
-1.881.823
Odplačani krediti
-539.272.462
-87.693.887
Zmanjšanje vrednosti dolžniških VP in podrejenih obveznosti
-9.219.519
-22.137.191
(razen za prevrednotenje)
0
0
Odtoki pri nakupu lastnih delnic
Drugi odtoki pri financiranju
0
0
Prebitek pritokov pri financiranju (a - b) ali prebitek
70.067.590
31.124.772
odtokov pri financiranju (b - a)
Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in
1.221.965
-41.244
njihove ustreznike
Č. Končno stanje denarnih sredstev
165.812.847
135.811.485
x) Finančni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ad, Bc in Cc)
28.779.397
31.072.566
+
y) Začetno stanje denarnih sredstev
135.811.485
104.780.163

A.

Začetno stanje (1. 1. 2005) v
obračunskem obdobju

B. Premiki v kapitalu
Vpis (ali vplačilo) novega
a)
kapitala
Čisti poslovni izid poslovnega
č)
leta
C. Premiki v kapitalu
Razporeditev čistega dobička
a)
v rezerve iz dobička
Prenos na nerazporejen
b)
dobiček preteklih let
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Č. Premiki iz kapitala
a) Izplačilo (obračun) dividend
e) Druga zmanjšanja:
- izplačilo zunaj skupine
- ostali premiki iz kapitala
D.

Končno stanje (31. 12. 2005)
v obračunskem obdobju

5.839.496 1.567.011 26.846.048 3.312.225 5.345.816

Skupaj kapital

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

Posebni prevred.
popravki kapitala

Splošni
prevrednot.
popravek kapitala

Preneseni čisti
poslov. izidi iz
prejš. let

Rezerve iz
dobička

Kapitalska
rezerva

Zap.
Vsebina
št.

Vpisani kapital

Konsolidiran izkaz gibanja kapitala v
obdobju 1. 1. 2005-31. 12. 2005

29.258 1.379.935 44.319.789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 6.005.871 6.005.871

0

0

4.173.958

0

0

0 -4.173.958

0

0

0

0

963.712

0

0

0

0

0

0 -1.000.100

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-29.258

-54.595
-36.053

5.839.496 1.567.011 31.020.006 3.185.189 5.345.816

0

-963.712

0

0 -1.000.100
0
0

-54.595
-65.311

0 2.248.136 49.205.654

B. Premiki v kapitalu
Vpis (ali vplačilo)
a)
novega kapitala
Čisti poslovni izid
č)
poslovnega leta
C. Premiki v kapitalu
Razporeditev čistega dobička
a)
v rezerve iz dobička
Prenos na nerazporejen
b)
dobiček preteklih let
Č. Premiki iz kapitala
a) Izplačilo (obračun) dividend
Druga zmanjšanja (izplačilo
e)
zunaj skupine)
D.

Končno stanje (31. 12. 2004)
v obračunskem obdobju

5.600.000

239.496 1.567.011

29.258 3.609.586 41.283.635

0

0

0

0

0 1.806.507

0

0

0

0

0

0 2.945.349 2.945.349

0

0 1.565.414

0

0

0 -1.565.414

0

0

0

0 3.609.586

0

0 -3.609.586

0

0

0

0 -1.667.008

0

0

0 -1.667.008

0

0

0

0

0

0

-48.694

5.839.496 1.567.011 26.846.048 3.312.225 5.345.816

-48.694

29.258 1.379.935 44.319.789

Uprava Nove KBM d.d. potrjuje konsolidirane računovodske izkaze in njihova pojasnila
Manja Skernišak,
članica uprave

Skupaj kapital

Čisti poslovni izid
poslovnega leta

Posebni prevred.
popravki kapitala

Preneseni čisti
poslov. izidi iz
prejš. let
Splošni
prevrednot.
popravek kapitala

0 25.280.634 1.418.341 5.345.816

Matjaž Kovačič,
predsednik uprave
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Začetno stanje (1. 1. 2004)
v obrač. obdobju
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A.

Rezerve iz
dobička

Zap.
Vsebina
št.

Kapitalska
rezerva

Vpisani kapital

Konsolidiran izkaz gibanja kapitala v
obdobju 1. 1. 2004-31. 12. 2004

POJASNILA K
RAČUNOVODSKIM
IZKAZOM
Nove KBM IN
SKUPINE

Pomembnejše računovodske usmeritve
Računovodski izkazi Nove KBM (v nadaljevanju banke) in bančne skupine (v nadaljevanju skupine) so sestavljeni
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, v
skladu s podzakonskimi akti Zakona o bančništvu, to so sklep Banke Slovenije o poslovnih knjigah in poslovnih
poročilih bank in hranilnic, sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic,
sklep Banke Slovenije o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic ter drugimi predpisi Banke Slovenije.
Vsi zneski v računovodskih izkazih in njihovih pojasnilih so izraženi v tisočih tolarjev, razen če je drugače
navedeno.
Računovodski izkazi so sestavljeni v slovenskih tolarjih, zaokroženi so na tisoč enot. Zaradi zaokroževanja
podatkov se lahko pri seštevanju pojavijo računske razlike.
Računovodska pojasnila za banko in skupino so prikazana v eni tabeli. V nekaterih tabelah to ni bilo mogoče,
ker je bila prostorska omejitev. V takšnih primerih banka izkazuje pojasnila na dva načina:
• če se zneski v pojasnilu za konsolidacijo ne razlikujejo od zneskov v pojasnilu za banko, banka prikazuje
eno tabelo z naslovom Nova KBM d.d. in skupina Nova KBM,
• če se zneski v pojasnilu za konsolidacijo razlikujejo od zneskov v pojasnilu za banko, sta prikazani dve
ločeni tabeli za Novo KBM d.d. in skupino Nova KBM.
Temeljne računovodske predpostavke, ki jih banka upošteva pri sestavljanju računovodskih izkazov, so
predstavljene v nadaljevanju. Skupina upošteva enake temeljne računovodske predpostavke kot banka.

Terjatve in obveznosti v tujih valutah
Terjatve in obveznosti v tujih valutah so preračunane v tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke
Slovenije na zadnji dan obračunskega obdobja. Tečajne razlike, ki nastanejo pri tem, so vključene v izkaz
poslovnega izida kot finančni prihodki oziroma odhodki.

Finančne naložbe v vrednostne papirje, ki niso namenjeni trgovanju in jih ima banka v posesti do zapadlosti v
plačilo, vodi po odplačni vrednosti.
Finančne naložbe v vrednostne papirje, ki jih ima banka kot razpoložljive za prodajo in namenjene trgovanju,
vodi po pošteni vrednosti. V primeru, da tržna cena ni znana, uporablja banka za merilo poštene vrednosti
boniteto izdajatelja vrednostnega papirja.
Prevrednotenje finančnih naložb v vrednostne papirje opravi banka zaradi oslabitve njihove knjigovodske
vrednosti. Okrepitev opravi le do višine prvotne nabavne vrednosti.
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• Finančne naložbe v vrednostne papirje
Finančne naložbe so prvotno izkazane po nabavni vrednosti, ki je poštena vrednost. Stroški nakupa so vključeni
v ceno.
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Finančne naložbe
Banka razvršča finančne naložbe med naložbe za trgovanje, razpoložljive za prodajo in do zapadlosti (vrednostni
papirji), finančne naložbe v kapital strank v skupini in drugih strank, odvisno od namena nakupa.

• Finančne naložbe v kapital drugih
Banka ima svoje dolgoročne finančne naložbe v:
• odvisnih podjetjih, kjer je njen delež v kapitalu nad 50 odstotkov ,
• pridruženih podjetjih, kjer je njen delež v kapitalu nad 20 odstotkov in do 50 odstotkov in ima pomemben vpliv,
• drugje.
Kot matično podjetje obvladuje skupino podjetij, za katero pripravlja konsolidirane računovodske izkaze. To so
odvisna podjetja, v katerih ima banka večinski delež v kapitalu (preko 50 odstotkov), in pridružena podjetja, v
katerih je njen delež nad 20 odstotkov in do 50 odstotkov ter ima pomemben vpliv na poslovanje podjetja (za
ta podjetja banka ne opravlja popolne konsolidacije).
Banka vrednoti finančne naložbe v kapital podjetij v skupini po kapitalski metodi tako, da za del čistega
dobička podjetij v skupini, ki ji pripada kot obvladujočemu podjetju, letno povečuje svoje naložbe, za učinek
prevrednotenja pa poveča prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s finančnimi naložbami.
Naložbe v kapital drugih, ki niso vključene v konsolidirane računovodske izkaze, vrednoti banka po naložbeni
metodi. Med prihodki izkazuje le izplačane deleže v dobičku.
Prevrednotenje naložb v kapital drugih strank opravlja le v primeru oslabitve njihove vrednosti in pri
tem uporablja kot merilo za določanje poštene vrednosti klasifikacijo v skladu z interno opredeljeno
metodologijo za klasifikacijo gospodarskih subjektov. V primeru, ko je iz finančnih izkazov razvidno, da
poslovanje podjetja slabi kapital, banka na osnovi le-teh slabi svojo naložbo v takšno podjetje skladno s
sklepi poslovodstva.
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Krediti strankam
Prejeti in dani krediti se začetno pripoznajo v višini prejetih oziroma danih denarnih sredstev.
V bilanci stanja so prikazani v vrednosti neodplačane glavnice, oslabljene za oblikovani popravek vrednosti
dvomljivih in nedonosnih terjatev glede na klasifikacijo terjatev oziroma komitentov v skladu s sklepom Banke
Slovenije o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic. Lahko so povečane
za pripisane obresti, če tako določa pogodba med banko in komitentom. Te obresti so v 100 odstotni višini
izključene v obliki popravka vrednosti. Prevrednotenje posojila zaradi oslabitve izkaže banka kot odhodek v
izkazu poslovnega izida in na kontih popravkov vrednosti nedonosnih terjatev zaradi oslabitve.
Prejete kredite izkazuje banka v višini neodplačane glavnice, povečane za pripisane obresti, če tako določa
pogodba med banko in posojilodajalcem.

Rezervacije za potencialne izgube
V skladu s predpisi Banke Slovenije oblikuje banka za pokrivanje potencialnih izgub iz poslovanja posebne
rezervacije in rezervacije za splošna bančna tveganja. Posebne rezervacije za aktivne bilančne postavke
oblikuje glede na razvrstitev bilančnih terjatev v bonitetne skupine od B do E in so izkazane v bilanci stanja
kot popravek vrednosti zaradi oslabitve na aktivi, za bonitetno skupino A pa oblikuje posebne rezervacije v
pasivi bilance stanja in prav tako tudi za zunajbilančne postavke.
Banka oblikuje posebne rezervacije za možne izgube iz naslova tožb, vloženih proti banki, in za morebitna
druga znana tveganja iz naslova njenega poslovanja.

Rezervacije za splošna bančna tveganja oblikuje banka za zavarovanje pred neznanimi tveganji, ki bi izhajala
iz njenega celotnega poslovanja, in so izkazane v pasivi bilance stanja.

Odpisi neizterljivih terjatev
Neizterljive terjatve banka odpiše, ko izčrpa vse možnosti za izterjavo, na osnovi sklepa uprave banke ali
pooblaščenca oziroma sklepa ustreznega organa. V primeru kasnejšega poplačila odpisanih terjatev je to
prihodek iz odpisanih terjatev.
Opredmetena osnovna sredstva
Banka poseduje opredmetena osnovna sredstva:
• da z njimi opravlja svojo dejavnost ali vzdržuje in popravlja osnovna sredstva,
• jih daje v poslovni najem,
• jih ima v finančnem najemu,
• jih trenutno ne uporablja, čeprav so še uporabna, in
• so trajno zunaj uporabe.
Trajno neuporabna sredstva zadrži banka v svojih poslovnih knjigah do odprodaje.
Opredmeteno osnovno sredstvo začne banka amortizirati prvi dan naslednjega meseca, ko ga začne uporabljati.
Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Banka je v letu 2005 znižala amortizacijske stopnje pri tistih skupinah osnovnih sredstev, kjer je ugotovila, da
je njihova doba uporabnosti daljša.

gradbeni objekti
računalniška oprema
motorna vozila
ostala oprema
druga vlaganja
licence

2004
5 odstotkov
50 odstotkov
25 odstotkov
6,7 do 25 odstotkov
20 odstotkov
20 do 50 odstotkov

2005
3 odstotke
33,33 odstotka
12,50 odstotka
6,7 do 25 odstotkov
10 odstotkov
10 odstotkov

Banka ne amortizira zemljišč, opredmetenih osnovnih sredstev, ki so trajno zunaj uporabe ali katerih uporaba
je časovno omejena, in umetniških del.
Opredmetena osnovna sredstva se v začetku pripoznajo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo poleg nakupne
vrednosti tudi znesek uvoznih dajatev, stroški dovoza in namestitve.
Banka opravlja splošno prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev ob koncu poslovnega leta v primeru,
ko je opravila nakup v tujini in dolg ob koncu leta še ni poravnan. Prevrednotenje opravi zaradi spremembe
tečaja tuje valute ali v primeru, ko je v pogodbi o nakupu dogovorjeno takšno prevrednotenje zaradi ohranitve
njegove vrednosti.
Banka ne opravlja prevrednotenja gradbenih objektov, v katerih opravlja svojo dejavnost, če nima namena
dezinvestiranja. Pravila prevrednotovanja opredmetenih osnovnih sredstev so zapisana v internem aktu banke.
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•
•
•
•
•
•
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Uporabljene amortizacijske stopnje so bile naslednje:

Neopredmetena dolgoročna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva obsegajo vlaganja v računalniško programsko opremo, licence in
usredstvene stroške naložb v tuja osnovna sredstva. Amortizirana so po metodi enakomerne časovne
amortizacije po 20 odstotkov stopnji oziroma glede na pogodbeno uporabnost določene licence.
Neopredmetenih dolgoročnih sredstev v pripravi banka ne amortizira, dokler niso na voljo za uporabo.
Banka opravlja prevrednotenje neopredmetenih dolgoročnih sredstev ob koncu poslovnega leta v primeru,
ko je opravila nakup v tujini in dolg ob koncu leta še ni poravnan. Prevrednotenje opravi zaradi spremembe
tečaja tuje valute ali v primeru, ko je v pogodbi o nakupu dogovorjeno takšno prevrednotenje zaradi ohranitve
njegove vrednosti.
Pravila prevrednotovanja neopredmetenih osnovnih sredstev so zapisana v internem aktu banke.

Naložbene nepremičnine in premičnine
Banka vlaga v dolgoročne naložbe v nepremičnine ali v premičnine, to so naložbe v plemenite kovine, drage
kamne, umetniška dela, z namenom trgovanja ali dajanja v najem in ustvarjanja prihodkov iz tega naslova.
Končni cilj pridobitve je njihova prodaja. V svojih knjigah jih vodi ločeno od drugih finančnih naložb.
Za naložbene nepremičnine veljajo enaka načela vrednotenja kot za opredmetena osnovna sredstva.
V skladu z metodologijo Banke Slovenije se naložbene nepremičnine v bilanci stanja izkazujejo med drugimi
sredstvi.
Zaloge premičnin in nepremičnin
Med zalogami banka izkazuje v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi nepremičnine in premičnine,
ki jih je prejela za poplačilo svojih terjatev. Vodi jih po pošteni vrednosti in so namenjene prodaji. Kot dober
gospodar jih do odprodaje daje v poslovni najem.
Banka vsaka tri leta s pomočjo pooblaščenih cenilcev ugotavlja razliko med njihovo knjigovodsko vrednostjo
in tržno vrednostjo in opravi oslabitev knjigovodske vrednosti, ko ta presega njihovo tržno vrednost.
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Časovne razmejitve
Prihodki in odhodki so v računovodskih izkazih obračunani v obdobju, na katerega se nanašajo, ne glede na
to, ali so bili prejeti oziroma plačani. Izkazujejo se kot usredstvene ali dolgovane časovne razmejitve.
Prihodki in odhodki iz naslova obresti in opravnin
Obresti so obračunane v skladu s slovensko zakonodajo in pogodbami, sklenjenimi med banko in njenimi
komitenti. Odhodki od obresti in opravnin so vključeni v izkaz poslovnega izida takoj ob obračunu, prihodki
od obresti in opravnin pa so vključeni v izkaz poslovnega izida v skladu s klasifikacijo komitenta oziroma
terjatev. V skladu s podzakonskimi akti Banke Slovenije so prihodki od terjatev skupin A in B vključeni v
izkaz poslovnega izida ob obračunu, od bonitetnih razredov C do E so izključeni in izkazani v bilanci stanja
kot 100 odstotkov popravek vrednosti ter so šele ob plačilu vključeni v izkaz poslovnega izida.
Denarna sredstva in denarni ustrezniki
V izkazu finančnega izida se kot denar in denarni ustrezniki prikazujejo denar v blagajni in stanje na računih
pri centralni banki, vrednostni papirji, namenjeni trgovanju, krediti bankam in dolžniški vrednostni papirji, ki
niso namenjeni trgovanju, z zapadlostjo do 90 dni.
Sestavljeni so na osnovi računovodskih izkazov in posebej zbranih podatkov za potrebe sestave finančnega
izkaza.

Davki
Davek od dohodka je banka obračunala v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb, ki je stopil v
veljavo s 1.1.2005, v višini 25 odstotkov od ugotovljene davčne osnove.
Banka je za leto 2005 prvič obračunala odložene davke za začasne razlike med vrednostjo sredstev in obveznosti
za davčne namene ter njihovo knjigovodsko vrednostjo. Odloženi davki so obračunani po trenutno veljavni
davčni stopnji.
Odložena terjatev za davek se pripozna za odbitne začasne razlike, če je verjetno, da bo v prihodnje na razpolago
obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo mogoče izrabiti začasne razlike.
Banka je v letu 2004 obračunala davek od dobička in davek na bilančno vsoto, ki je po Zakonu o posebnem davku
na bilančno vsoto bank in hranilnic in Zakonu o davku od dobička pravnih oseb dosegal stopnjo 50 odstotkov.

Konsolidacija
V konsolidirane računovodske izkaze bančne skupine Nove KBM so po metodi popolne konsolidacije vključene
naslednje družbe:
1. Obvladujoča banka: Nova KBM d.d.
2. Odvisne banke in družbe:
• Poštna banka Slovenije d.d.,
• KBM Fineko d.o.o.,
• KBM Infond d.o.o.,
• KBM Leasing d.o.o.,
• KBM Invest d.o.o.,
• Gorica Leasing d.o.o.,
• M-PAY d.o.o.

Družbi Hotel Slavija d.d. in TVI Majšperk d.o.o. sta iz uskupinjevanja izvzeti. V teh družbah ima banka
sicer delež kapitalske naložbe preko 20 odstotkov, vendar je Hotel Slavija d.d. v likvidacijskem postopku,
TVI Majšperk pa je v posesti iz naslova poplačila terjatev in je namenjena prodaji.
V letu 2005 je banka pripojila družbo MBH d.o.o. na osnovi pogodbe o pripojitvi po modelu poenostavljene
pripojitve v skladu s 528. čl. ZGD. Kot dan obračuna pripojitve je bil določen datum 1.12.2005. Pravne posledice
pripojitve so začele veljati na dan vpisa v sodni register, t.j. 30.12.2005.
Družbi Fininvest d.o.o. in Iskra avtoelektrika Avtodeli d.o.o. Bovec je banka v letu 2005 odprodala.
Banka je v letu 2005 dokapitalizirala družbo Moja naložba in pri tem zadržala višino lastniškega deleža.
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• Adria Bank d.d.,
• Zavarovalnica Maribor d.d.,
• Moja naložba d.d.
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Po kapitalski metodi konsolidacije pa so vključene pridružene banke in družbe:

Ob koncu poslovnega leta je banka sodelovala pri sanaciji družbe Steklarna Rogaška d.d. V postopku sanacije
družbe je banka postala lastnica 30 odstotkov delnic te družbe. Banka družbe ni vključila v konsolidirane
računovodske izkaze, ker ima namen delež v družbi odprodati.
Bilance stanja in izkazi poslovnega izida banke in njenih odvisnih družb so polno konsolidirani.
Vse postavke terjatev, obveznosti, kapitala, prihodkov in odhodkov se seštevajo. V konsolidaciji so vse
medsebojne terjatve in obveznosti ter prihodki in odhodki, doseženi v medsebojnem poslovanju, izločeni.
Naložbe skupine v kapital odvisnih družb so obračunane s pripadajočim deležem njihovega kapitala, preostali
del predstavlja manjšinski kapital drugih lastnikov v bilanci stanja, v izkazu poslovnega izida pa je delež
manjšinskih lastnikov pri čistem dobičku ali čisti izgubi prav tako prikazan ločeno.
Ob pridobitvi deleža v kapitalu odvisne družbe se ugotovi razlika med pošteno vrednostjo pripadajočega
čistega premoženja odvisne družbe in pošteno vrednostjo danega nadomestila za pridobitev naložbe. Dobro ali
slabo ime, ki se pojavi ob pridobitvi, se v izkaz poslovnega izida prenese v obdobju petih let.
Naložbe v pridružene družbe so v konsolidiranih računovodskih izkazih obračunane po kapitalski metodi. V
bilanci stanja so te naložbe prikazane v vrednosti čistega premoženja teh družb, ki pripadajo glede na delež
lastništva banki oziroma skupini. Vpliv skupine v teh družbah je pomemben.
Računovodske usmeritve in pojasnila k postavkam bilance stanja in izkaza poslovnega izida se smiselno
uporabljajo v skupini. Posebnosti, ki veljajo za banko ali za skupino, so podane pri posameznem pojasnilu.
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Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov je bila uporabljena metoda simultane konsolidacije po teoriji
enega podjetja oziroma banke.
Postopki so bili naslednji:
• za konsolidacijo kapitala je bila uporabljena kapitalska metoda,
• izključene oziroma pobotane so bile vse medsebojne terjatve in obveznosti v skupini,
• vse preostale postavke iz posameznih računovodskih izkazov so bile seštete,
• ustvarjeni dobički odvisnih podjetij so bili razdeljeni v enakem sorazmerju, kot je lastninski kapital, na
večinskega lastnika (banko) in manjšinske lastnike; dobiček manjšinskih delničarjev je prikazan posebej,
• za skupino so bile izračunane dodatne dolgoročne rezervacije na osnovi uporabe enotnega pristopa k
razvrščanju bilančnih terjatev in zunajbilančnih obveznosti.
V izkazu poslovnega izida je dobiček skupine v primerjavi z bančnim povečan za pripadajoče dobičke odvisnih
podjetij Nove KBM d.d. in zneske prevrednotenj, ki izvirajo iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb
iz naložbene po kapitalski metodi, ter za dobiček, ki pripada skupini na podlagi lastnega deleža. Prav tako je
v enaki višini večja tudi bilančna vsota skupine Nove KBM.

Pomembnejši dogodki po datumu bilance stanja
Banka je v svojih poslovnih knjigah in računovodskih izkazih za leto 2005 uporabila določila Slovenskih
računovodskih standardov. 1.1.2006 pa je v skladu s Sklepom Banke Slovenije o poslovnih knjigah in letnih
poročilih bank in hranilnic izvedla prilagoditev poslovnih knjig na mednarodne standarde računovodskega
poročanja.

Podatki o skupinah oseb
Krediti, depoziti in dana poroštva - Nova KBM d.d.
v tisoč SIT

Leto
Krediti
Povprečna obrestna mera v odstotkih
Odplačila
Poroštva

Člani uprave* Člani nadzornega sveta Drugi delavci banke
2005
2004
2005
2004
2005
2004
33.595
26.739
14.922
2.535
265.684 220.082
4,6
5,6
4,4
5,0
4,6
6,3
5.049
2.568
4.995
866
47.124
51.038
16.549
2.440
0
0
66.754
66.936

* vključeni člani uprave do 1.2.2005 in kasneje.
V postavki krediti je vključeno stanje neodplačanih kreditov na dan 31.12.2005, odplačila pa predstavljajo
znesek odplačanih kreditov v poslovnem letu.
Banka je na dan 31.12.2005 imela 4.735 tisoč tolarjev dolgov do vseh članov uprave v letu 2005 in
46.417 tisoč tolarjev dolgov do vseh članov nadzornega sveta banke v letu 2005.

Krediti, depoziti in dana poroštva - skupina Nova KBM
v tisoč SIT

Krediti
Povprečna obrestna mera v odstotkih
Odplačila
Poroštva

Člani uprave * Člani nadzornega sveta* Drugi delavci banke*
2005
2005
2005
33.837
22.586
291.083
4,8
4,3
4,6
5.809
8.165
50.360
16.549
0
72.624

* vključena NKBM + odvisne družbe
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Banka je na dan 31.12.2005 imela 36.001 tisoč tolarjev dolgov do vseh članov uprave v letu 2005 in
49.896 tisoč tolarjev dolgov do vseh članov nadzornega sveta banke v letu 2005.

Prejemki
v tisoč SIT

Skupina

Nova KBM d.d.

Člani uprave od tega:
Črtomir Mesarič
Matjaž Kovačič
Drago Pišek
Manja Skernišak
Člani nadzornega sveta
Drugi delavci banke
Skupaj

Leto 2005

Leto 2004

102.182
40.934
30.589
15.826
14.833
11.311
815.975
929.468

93.629
33.516
28.989
31.124
0
15.742
802.195
911.566

V prejemke članov uprav in delavcev po pogodbi v banki so vključeni bruto plače, regres in nagrade, odpravnine
in evidenčne premije, ki skupaj znašajo 918.157 tisoč tolarjev.
Med prejemki so odpravnine v letu 2005 znašale 53.277 tisoč tolarjev, evidenčne premije pa 1.914 tisoč tolarjev.
Prejemke članov nadzornega sveta banke predstavljajo bruto izplačila sejnin.
Skupina
Člani uprave
Člani nadzornega sveta
Drugi delavci banke
Skupaj

Skupina Nova KBM

Leto 2005

Leto 2004

323.916
22.458
1.056.963
1.403.337

319.360
24.770
1.030.197
1.374.327
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V letu 2005 so člani uprave banke prejeli nagrado za opravljanje njihove funkcije v odvisnih družbah v višini
bruto 3.000 tisoč tolarjev.

Pojasnila k postavkam bilance stanja

1. Gotovina v blagajni
2. Obvezne vloge pri centralni banki
- poravnalni račun pri centralni banki
- prehodni račun poravnalnega računa
3. Druge vloge pri centralni banki
4. Druga denarna sredstva
Skupaj po valutah
Skupaj

31. 12. 2005
V tolarjih V tuji valuti
6.742.911
1.494.517
9.542.606
0
0
10.196.565
-653.959
0
0
210.898
0
0
16.285.517
1.705.415
17.990.932

b) Denarna sredstva in denarni ustrezniki
1. Denar v blagajni in stanje na računih
pri centralni banki
2. Krediti bankam
3. Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju
4. Dolžniški vrednostni papirji,
ki niso namenjeni trgovanju
Skupaj

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004

31. 12. 2004
V tolarjih V tuji valuti
5.745.294
1.433.450
18.064.401
0
18.224.359
0
-159.958
0
2.200.000
263.718
46.506
78.608
26.056.201
1.775.776
27.831.977
Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004

7.981.611

13.640.777

13.134.858

19.886.808

38.425.188
42.778.635

18.210.916
11.106.157

43.186.460
45.056.529

21.768.425
79.219.962

43.227.318

53.847.644

64.435.000

14.936.290

132.412.752

96.805.494

165.812.847

135.811.485
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Skupina Nova KBM

31. 12. 2004
V tolarjih V tuji valuti
3.535.562
1.250.403
15.084.264
0
15.244.222
0
-159.958
0
0
263.718
18.619.826
1.514.121
20.133.947
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1 Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki
a) Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki
Nova KBM d.d.
31. 12. 2005
V tolarjih V tuji valuti
1. Gotovina v blagajni
3.690.464
1.246.630
2. Obvezne vloge pri centralni banki
7.732.811
0
- poravnalni račun pri centralni banki
0
8.386.770
- prehodni račun poravnalnega računa
-653.959
0
0
167.780
3. Druge vloge pri centralni banki
Skupaj po valutah
11.423.275
1.414.410
Skupaj
12.837.685

2 Krediti bankam
a) Razčlenitev po valuti in vrstah bank
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1. Vloge na vpogled
V tuji valuti
- domače banke
- tuje banke
2. Kratkoročni krediti
V tolarjih
- domače banke
- tuje banke
V tuji valuti
- domače banke
- tuje banke
3. Dolgoročni krediti
V tolarjih
- centralna banka
- domače banke
V tuji valuti
- domače banke
- tuje banke
Skupaj
Prevrednotovalni popravek zaradi oslabitve
Skupaj
Tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
16.475.097
16.475.097
386.997
16.088.100
22.429.943
8.709.000
3.015.000
5.694.000
13.720.943
1.248.683
12.472.260
21.261.183
17.466.000
0
17.466.000
3.795.183
3.542.297
252.886
60.166.223
-51.294
60.114.929
66.338

6.404.709
6.404.709
306.463
6.098.246
11.776.627
600.000
600.000
0
11.176.627
311.576
10.865.051
12.094.572
11.695.000
0
11.695.000
399.572
359.615
39.957
30.275.908
-53.993
30.221.915
0

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
17.808.551
17.808.551
1.720.451
16.088.100
25.778.606
12.109.000
6.415.000
5.694.000
13.669.606
1.197.346
12.472.260
36.294.886
36.042.000
0
36.042.000
252.886
0
252.886
79.882.043
-51.294
79.830.749
66.338

6.499.218
6.499.218
400.972
6.098.246
15.239.627
4.063.000
4.063.000
0
11.176.627
311.576
10.865.051
29.754.957
29.715.000
18.020.000
11.695.000
39.957
0
39.957
51.493.802
-53.993
51.439.809
0

Bruto stanje kreditov bankam se je v letu 2005 zvišalo za 29.890.315 tisoč tolarjev, kar predstavlja skoraj
stoodstotni porast glede na leto 2004. Povečali so se krediti v domači in tuji valuti. Banka je bila v preteklem
letu aktivna na mednarodnih finančnih trgih in je sodelovala v dveh sindiciranih posojilih.
Skupina beleži povečanje bruto stanja kreditov bankam v letu 2005 v primerjavi s predhodnim letom za
28.388.241 tisoč tolarjev, kar predstavlja 55,1 odstotka. Poleg Nove KBM d.d. kreditira druge banke še
PBS d.d. v višini 30,2 odstotka.

b) Razčlenitev po vrstah instrumentov

Nova KBM d.d.
Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004 31. 12. 2005 31. 12. 2004
1. Vloge
49.623.805
29.876.336
72.933.259
31.615.845
2. Krediti
4.848.951
399.572
1.255.317
19.877.957
3. Druge naložbe
5.693.467
0
5.693.467
0
Skupaj
60.166.223
30.275.908
79.882.043
51.493.802
Prevrednotovalni popravek zaradi oslabitve
-51.294
-53.993
-51.294
-53.993
Skupaj
60.114.929
30.221.915
79.830.749
51.439.809
Banka je v PBS d.d. vplačala hibridni depozit brez roka zapadlosti v višini 800.000 tisoč SIT, z namenom
povečanja kapitala in izboljšanja količnika kapitalske ustreznosti PBS.

3 Krediti strankam, ki niso banke
a) Razčlenitev po valutah in vrstah kreditojemalcev
Nova KBM d.d.

V tolarjih
Nefinančne družbe
Država
Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev
gospodinjstvom
V tuji valuti
Nefinančne družbe
Država
Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev
gospodinjstvom
Skupaj
Prevrednotovalni popravek
zaradi oslabitve
Skupaj

31. 12. 2005
Kratkoročni Dolgoročni

31. 12. 2004
Skupaj Kratkoročni Dolgoročni

Skupaj

117.100.616 124.335.300 241.435.916 135.302.199 100.991.583 236.293.782
66.589.021 33.816.663 100.405.684 78.445.064 34.025.644 112.470.708
1.084.965 4.850.500
5.935.465
2.652.581 4.392.867 7.045.448
4.653.563
46.095
4.699.658
6.336.619
1.395.264
7.731.883
44.453.157 84.996.483 129.449.640 47.552.565 60.844.090 108.396.655
0
0
0
108
0
108
319.910

625.559

945.469

315.262

97.927.713 77.854.335 175.782.048 68.706.990
68.468.381 61.830.612 130.298.993 44.851.571
0
0
0
319.657
19.171.511
5.265.403 24.436.914 17.868.359
1.654.418
6.396.133
8.050.551
761.367
8.584.894
4.359.533 12.944.427 4.906.036
48.509

2.654

51.163

0

333.718

648.980

55.216.787 123.923.777
50.086.743 94.938.314
0
319.657
1.138.946 19.007.305
1.960.582 2.721.949
2.030.516 6.936.552
0

0

215.028.329 202.189.635 417.217.964 204.009.189 156.208.370 360.217.559
-27.010.413

-25.782.179

390.207.551

334.435.380
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Med kratkoročnimi krediti je izkazan znesek 72.142.512 tisoč tolarjev iz tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov,
ki se nanaša na zapadlost v letu 2005.
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Bruto stanje kreditov strankam, ki niso banke, se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 57.000.405
tisoč tolarjev oziroma za 16 odstotkov. Delež popravkov vrednosti v letu 2005 znaša 6,5 odstotka vseh bruto
kreditov strankam, ki niso banke in je nižji kot leto poprej, kar je posledica ugodnejše strukture naložbenega
portfelja. Opazen porast kreditov je predvsem v nefinančnem sektorju in pri gospodinjstvih.

Skupina Nova KBM

V tolarjih
Nefinančne družbe
Država
Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev
gospodinjstvom
V tuji valuti
Nefinančne družbe
Država
Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev
gospodinjstvom
Skupaj
Prevrednotovalni popravek
zaradi oslabitve
Skupaj

31. 12. 2005
Kratkoročni Dolgoročni

31. 12. 2004
Skupaj Kratkoročni Dolgoročni

Skupaj

140.549.465 137.835.123 278.384.588 157.627.735 113.468.423 271.096.158
83.863.117 39.452.711 123.315.828 94.479.430 40.053.529 134.532.959
1.209.836
4.968.967
6.178.803
2.763.833
4.476.867 7.240.700
4.012.336
46.095
4.058.431
6.141.489
1.395.264
7.536.753
51.141.970 92.739.877 143.881.847 53.917.563 67.205.429 121.122.992
0
0
0
108
0
108
322.206

627.473

949.679

325.312

337.334

662.646

84.750.619 83.423.046 168.173.665 55.965.878 57.330.020 113.295.898
69.722.245 67.287.116 137.009.361 45.664.175 52.642.095 98.306.270
0
0
0
319.657
0
319.657
4.616.251
5.265.403
9.881.654
4.305.321
659.460 4.964.781
1.778.720 6.508.340
8.287.060
770.689
1.997.949 2.768.638
8.584.894
4.359.533 12.944.427
4.906.036
2.030.516 6.936.552
48.509

2.654

51.163

0

0

0

225.300.084 221.258.169 446.558.253 213.593.613 170.798.443 384.392.056
-31.512.516

-29.725.848

415.045.737

354.666.208

Bruto stanje kreditov strankam, ki niso banke, se je v skupini v primerjavi s preteklim letom povečalo za
62.166.197 tisoč tolarjev oziroma za 16,2 odstotka. Delež popravkov vrednosti v letu 2005 znaša 7,1 odstotka
vseh bruto kreditov strankam, ki niso banke.
Med kratkoročnimi krediti je izkazan znesek 62.166.197 tisoč tolarjev iz tekoče zapadlosti dolgoročnih kreditov,
ki se nanaša na zapadlost v letu 2005.
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b) Razčlenitev po vrstah instrumentov
1. Krediti
2. Okvirni krediti
3. Druge naložbe
4. Terjatev iz danih jamstev
Skupaj
Prevrednotovalni popravek zaradi
oslabitve
Skupaj

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005
31. 12. 2004
402.674.573
345.554.741
12.739.875
11.761.052
891.114
1.943.285
912.402
958.481
417.217.964
360.217.559

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005
31. 12. 2004
428.687.402
366.969.906
15.922.811
14.383.519
891.114
1.943.285
1.056.926
1.095.346
446.558.253
384.392.056

-27.010.413

-25.782.179

-31.512.516

-29.725.848

390.207.551

334.435.380

415.045.737

354.666.208

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

I. Podjetja po dejavnostih
Kmetijstvo
Ribištvo in ribiške storitve
Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z električno energijo, plinom in
vodo
Gradbeništvo
Trgovina in popravila motornih vozil
in izdelkov široke porabe
Gostinstvo
Promet, skladiščenje, zveze
Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem, poslovne
storitve
Javna uprava, obramba, social.
zavarovanje
Izobraževanje
Zdravstvo, socialno varstvo
Druge javne, skupne in osebne storitve
II. Občani, fizične osebe
III. Tuje pravne osebe
Skupaj
Prevrednotovalni popravek zaradi
oslabitve
Skupaj

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004

288.309.400
3.709.383
64.102
68.318
102.035.333

260.574.805
3.575.085
54.822
22.363
87.405.522

305.270.551
3.993.388
129.991
88.318
112.312.775

273.982.970
3.676.102
172.527
42.363
96.650.430

2.176.032

1.895.980

2.181.006

1.943.209

27.045.195

15.832.003

29.021.045

17.562.777

55.381.663

50.033.598

48.328.138

43.035.599

7.490.341
6.546.867
28.825.764

5.191.514
8.576.189
25.733.947

8.782.763
7.877.459
29.571.178

6.271.900
9.709.154
26.982.473

40.507.449

37.696.035

46.945.966

41.950.495

4.996.285

15.985.243

6.177.225

17.103.149

932.638
1.545.734
6.984.296
115.978.987
12.929.577
417.217.964

1.305.537
1.661.111
5.605.856
92.768.273
6.874.481
360.217.559

996.114
1.674.941
7.190.244
128.358.125
12.929.577
446.558.253

1.354.417
1.799.945
5.728.430
103.534.605
6.874.481
384.392.056

-27.010.413

-25.782.179

-31.512.516

-29.725.848

390.207.551

334.435.380

415.045.737

354.666.208

Stranke, ki niso banke, so v tabeli prikazane po dejavnostih na osnovi Uredbe o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti in prilagojene stanju kreditov strankam, ki niso banke, po metodologiji Banke
Slovenije.
Banka po dejavnosti razvršča nefinančne družbe, druge finančne organizacije, državo, neprofitne izvajalce
storitev gospodinjstvom in samostojne podjetnike.

d) Krediti, zavarovani z zavarovanji Republike Slovenije in slovenskih bank
Nova KBM d.d.
Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004 31. 12. 2005 31. 12. 2004
Zavarovanja Republike Slovenije
14.872.468
14.488.286
15.773.237
15.377.909
Zavarovanja slovenskih bank
378.771
273.146
521.730
307.035
Skupaj
15.251.239
14.761.432
16.294.967
15.684.944
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A
B
C
D

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
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c) Analiza po dejavnostih
Oznaka
dejavn. Naziv dejavnosti

4 Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju
a) Po vrstah vrednostnih papirjev
Nova KBM d.d.
31. 12. 2005
31. 12. 2004
Knjigovodska v.
Poštena v. Knjigovodska v.
Poštena v.
Vrednostni papirji, razpoložljivi za
92.565.956
94.551.818
65.983.148
69.576.749
Vrednostni papirji v posesti do zapadlosti
76.079.443
76.257.832
103.479.375
103.532.123
Skupaj
168.645.399
170.809.650
169.462.523 173.108.872
V letu 2005 je banka povečala portfelj vrednostnih papirjev razpoložljivih za prodajo predvsem z nakupom
obveznic v domači valuti, zlasti izdanih s strani Republike Slovenije in od drugih izdajateljev.
Stanje vrednostnih papirjev v posesti do zapadlosti pa je nižje od leta poprej na račun zapadlosti državnih
vrednostnih papirjev in zaradi unovčitve blagajniških zapisov Banke Slovenije v tuji valuti.
Skupina Nova KBM
Vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo
Vrednostni papirji v posesti do zapadlosti
Skupaj

31. 12. 2005
31. 12. 2004
Knjigovodska v.
Poštena v. Knjigovodska v.
Poštena v.
92.565.956
94.457.651
65.983.148
69.576.749
119.970.341
120.980.992
145.140.508
145.754.695
212.536.297 215.438.643
211.123.656 215.331.444

Med vrednostnimi papirji skupine, s katerimi razpolaga do zapadlosti, ni naložb v podrejene vrednostne
papirje.
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b) Po vrstah vrednostnih papirjev - razpoložljivi za prodajo
Nova KBM d.d. in skupina Nova KBM
31. 12. 2005
31. 12. 2004
Knjigovodska v.
Poštena v. Knjigovodska v.
Poštena v.
V tuji valuti
- obveznice s fiksno obrestno mero
- obveznice s spremenljivo obrestno mero
V tolarjih
- fiksna obrestna mera
* blagajniški zapisi
* zakladne menice
* obveznice
* potrdila o vlogah
- obveznice s spremenljivo obrestno mero
Skupaj

10.890.019
9.642.086
1.247.933
81.675.937
63.909.068
23.802.444
209.345
39.897.279
0
17.766.869
92.565.956

11.413.754
10.140.630
1.273.124
83.138.064
64.679.550
23.802.444
209.345
40.667.761
0
18.458.514
94.551.818

10.242.429
10.049.222
193.207
55.740.719
19.536.969
12.409.562
2.798.011
4.029.396
300.000
36.203.750
65.983.148

12.323.823
12.130.616
193.207
57.252.926
19.538.813
12.409.562
2.798.011
4.031.240
300.000
37.714.113
69.576.749

Značilnosti podrejenega dolga imajo obveznice naslednjih izdajateljev: Probanke d.d., v znesku 51.808. tisoč
tolarjev, Zavarovalnice Maribor d.d. v znesku 615.368 tisoč tolarjev in Nove Ljubljanske banke d.d. v znesku
1.106.240 tisoč tolarjev.

c) Po vrstah vrednostnih papirjev - v posesti do zapadlosti
Nova KBM d.d.
31. 12. 2005
31. 12. 2004
Knjigovodska v.
Poštena v. Knjigovodska v.
Poštena v.
V tuji valuti
32.248.544
32.248.544
57.386.318
57.386.318
- blagajniški zapisi s fiksno obrestno mero
32.102.294
32.102.294
55.561.766
55.561.766
- obveznice s spremenljivo obrestno mero
146.250
146.250
1.824.552
1.824.552
V tolarjih
43.830.899
44.009.289
46.093.057
46.145.805
- obveznice s fiksno obrestno mero
1.415.610
1.594.000
23.527.023
23.579.772
0
0
- potrdila o vlogah - fiksna obrestna mera
603.040
603.040
- obveznice s spremenljivo obrestno mero
41.812.249
41.812.249
22.566.034
22.566.033
Skupaj
76.079.443
76.257.833
103.479.375 103.532.123
Značilnosti podrejenega dolga ima vrednostni papir Adrie Bank v znesku 146.249 tisoč tolarjev.

32.367.377
32.221.127
146.250
87.602.964
21.658.997
753.040
45.690.927
19.500.000
0
119.970.341

32.367.377
32.221.127
146.250
88.613.616
22.650.511
753.040
45.710.065
19.500.000
0
120.980.993

57.826.772
56.002.220
1.824.552
87.313.736
35.257.444
0
27.061.815
24.700.000
294.477
145.140.508

57.826.772
56.002.220
1.824.552
87.927.923
35.761.514
0
27.171.932
24.700.000
294.477
145.754.695
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V tuji valuti
- blagajniški zapisi s fiksno obrestno mero
- obveznice s spremenljivo obrestno mero
V tolarjih
- obveznice s fiksno obrestno mero
- potrdila o vlogah - fiksna obrestna mera
- obveznice s spremenljivo obrestno mero
- blagajniški zapisi s fiksno obrestno mero
- zakladne menice s fiksno obrestno mero
Skupaj

31. 12. 2005
31. 12. 2004
Knjigovodska v.
Poštena v. Knjigovodska v.
Poštena v.
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Skupina Nova KBM

d) Pregled sprememb stanj dolžniških vrednostnih papirjev, ki niso namenjeni trgovanju
Nova KBM d.d.
Skupina Nova KBM
2005
2004
2005
2004
Stanje 1. 1.
Povečanje
- pridobitev
- tečajne razlike
- okrepitve
- ostalo
Zmanjšanje
- prodaja in unovčitev
- oslabitve
- tečajne razlike
- ostalo
Stanje 31. 12.

e) Po kotaciji na borzi
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1. Kotirajo na borzi
2. Ne kotirajo na borzi
Skupaj

169.462.523
166.142.139
151.911.620
1.624.240
181.435
12.424.844
166.959.263
114.719.484
382.643
350.164
51.506.972
168.645.399

185.246.857
80.779.660
76.060.954
1.781.692
35.708
2.901.306
96.563.994
94.016.770
33.155
1.502.525
1.011.544
169.462.523

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
66.694.746
54.839.634
101.950.653
114.622.889
168.645.399 169.462.523

211.123.656
281.768.037
266.835.362
1.624.296
181.435
13.126.944
280.355.396
228.072.242
425.769
350.413
51.506.972
212.536.297

185.246.857
295.064.203
290.319.354
1.785.215
35.708
2.923.926
269.187.404
266.636.305
37.030
1.502.525
1.011.544
211.123.656

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
88.390.872
69.241.073
124.145.425
141.882.583
212.536.297 211.123.656

5 Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju
a) V posesti za trgovanje

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004

V tolarjih
- delnice
- obveznice
- zakladne menice
- potrdila o vlogah
- ostali
V tuji valuti
- obveznice
- delnice
Skupaj
Prevrednotovalni popravki vrednosti
Skupaj

5.069.030
4.844.264
0
0
0
224.766
37.705.008
37.602.215
102.793
42.774.038
0
42.774.038

4.104.647
3.951.607
0
0
153.040
0
7.092.016
7.092.016
0
11.196.663
0
11.196.663

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
7.527.774
5.160.590
2.022.706
0
0
344.478
37.705.008
37.602.215
102.793
45.232.782
0
45.232.782

7.838.073
4.782.669
2.307.037
414.398
203.040
130.929
7.201.034
7.092.956
108.078
15.039.107
-9.780
15.029.327

Banka je v letu 2005 povečala portfelj vrednostnih papirjev, namenjenih trgovanju, predvsem z nakupom
obveznic domačih izdajateljev in tujih, tudi tujih državnih obveznic, Grčije in Nemčije ter z nakupom delnic
domačih in tujih družb.
Značilnosti podrejenega dolga imajo vrednostni papirji CLN Bank (serije 1 in 3) Austria Wien v znesku
3.593.634 tisoč tolarjev.
Skupina ima med vrednostnimi papirji, ki so namenjeni trgovanju, naložbo v obveznico Slovenice z značajem
podrejenega dolga v višini 100.000 tisoč tolarjev (PBS d.d.).

11.196.663
44.960.316
27.222.421
4.837
2.011.585
15.721.473
13.382.941
12.764.417
9.435
354.708
254.381
42.774.038

12.322.867
2.187.792
1.341.552
92.442
383.675
370.123
3.313.996
2.925.076
1.937
16.860
370.123
11.196.663

15.029.327
47.813.509
30.075.354
5.097
2.011.585
15.721.473
17.610.054
15.398.506
9.435
362.600
1.839.513
45.232.782

13.322.067
9.743.746
8.791.174
99.064
383.675
469.833
8.036.486
7.525.692
1.937
136.779
372.078
15.029.327
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Stanje 1. 1.
Povečanje
- pridobitev
- tečajne razlike
- okrepitve
- ostalo
Zmanjšanje
- prodaja in unovčitev
- tečajne razlike
- oslabitve
- ostalo
Stanje 31. 12.
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b) Pregled sprememb stanj vrednostnih papirjev, namenjenih trgovanju
Nova KBM d.d.
Skupina Nova KBM
2005
2004
2005
2004

c) Po kotaciji na borzi

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
38.628.300
10.633.048
4.145.738
563.615
42.774.038
11.196.663

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
40.653.226
13.626.608
4.579.556
1.402.719
45.232.782
15.029.327

6 Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini
a) Po vrsti naložbe
Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
Druge stranke, v tolarjih
7.640.911
7.958.565
Banke
3.720.761
3.609.327
- v tuji valuti
1.828.253
1.767.589
- v tolarjih
1.892.508
1.841.738
11.361.672
11.567.892
Skupaj

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
4.871.227
3.704.570
1.828.253
1.767.589
1.828.253
1.767.589
0
0
6.699.480
1.828.253

1. Kotirajo na borzi
2. Ne kotirajo na borzi
Skupaj

Banka je v letu 2005 znižala svoje kapitalske naložbe s pripojitvijo družbe MBH d.o.o. v višini 775.332 tisoč
tolarjev, s prodajo družbe Fininvest d.o.o. v višini 240.831 tisoč tolarjev ter družbe Iskra Avtodeli d.o.o. v višini
104.965 tisoč tolarjev. Za kapitalsko naložbo v PBS d.d. je banka v letu 2005 opravila dokončno uskladitev
naložbe v breme odhodka banke v znesku 66.881 tisoč tolarjev - odprava presežne vrednosti glede na delež v
kapitalu.
Finančni rezultati družb v bančni skupini povečujejo finančne naložbe banke v kapital družb, kasneje izplačani
deleži v dobičku pa zmanjšujejo prvotno izkazano povečanje finančnih naložb. V letu 2005 so družbe izplačale
dobičke iz preteklih let v višini 783.087 tisoč tolarjev, kar je vplivalo na znižanje finančnih naložb v kapital
skupine, doseženi poslovni rezultati za leto 2005 pa so povečali stanje le-teh za znesek 1.725.358 tisoč tolarjev.
Izguba družbe Moja naložba je vplivala na znižanje stanja kapitalskih naložb v znesku 11.596 tisoč tolarjev.
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V skupini se znesek 6.488.418 tisoč tolarjev nanaša na družbo Hotel Slavija d.d. ter pridružene družbe (Adria
Bank d.d., Zavarovalnica Maribor d.d., Moja naložba d.d., TVI Majšperk d.o.o. in Rogaška Slatina d.d.).

b) Družbe, odvisne od banke zaradi deleža v kapitalu
Nova KBM d.d.
Velikost kapitala
Poslovni izid
Naziv in sedež družb
družbe na dan družbe v letu
31. 12. 2005
2005
KBM Invest d.o.o. Maribor
521.516
58.329
Gorica Leasing d.o.o. NG
280.082
28.893
FINEKO d.o.o. Maribor
372.036
93.842
KBM Infond d.o.o. Maribor
1.393.874
171.199
KBM Leasing d.o.o. Maribor
784.833
105.910
M-Pay d.o.o.
28.935
778
PBS d.d.
3.440.922
213.910
Hotel Slavija d.d.
623.474
0
Skupaj

Udeležba
banke v
kapitalu v %
99,37
100,00
100,00
72,00
100,00
50,00
55,00
98,99

Delež Stanje naložbe
glasovalnih
na dan
pravic v %
31. 12. 2005
99,37
517.832
100,00
287.988
100,00
372.037
72,00
1.003.589
100,00
784.833
50,00
14.467
55,00
1.892.508
98,99
441.947
5.315.201

Nova KBM d.d.
Naziv in sedež družb
FININVEST d.o.o. NG
KBM Invest d.o.o. Maribor
Gorica Leasing d.o.o. NG
FINEKO d.o.o. Maribor
KBM Infond d.o.o. Maribor
KBM Leasing d.o.o. Maribor
MBH d.o.o. Maribor
M-Pay d.o.o.
PBS d.d.
Hotel Slavija d.d.
Skupaj

Velikost kapitala
družbe na dan
31. 12. 2004
240.831
563.187
281.188
354.289
1.646.411
698.921
1.029.355
28.156
3.227.013
623.474

Poslovni izid
družbe v letu
2004
-3.040
80.966
51.444
64.954
399.553
31.177
135.570
-1.844
64.057
0

Udeležba
banke v
kapitalu v %
100,00
99,37
100,00
100,00
68,00
100,00
100,00
50,00
55,00
98,99

Delež Stanje naložbe
glasovalnih
na dan
pravic v %
31. 12. 2004
100,00
240.831
99,37
559.240
100,00
281.188
100,00
336.647
68,00
1.119.560
100,00
700.752
100,00
1.029.355
50,00
14.078
55,00
1.841.738
98,99
438.826
6.562.215

Velikost kapitala
družbe na dan
31. 12. 2005
623.474

Poslovni izid
družbe v letu
2005
0

Udeležba
banke v
kapitalu v %
98,99

Delež Stanje naložbe
glasovalnih
na dan
pravic v %
31. 12. 2005
98,99
441.947
441.947

Velikost kapitala
družbe na dan
31. 12. 2004
623.474

Poslovni izid
družbe v letu
2004
0

Udeležba
banke v
kapitalu v %
98,99

Hotel Slavija d.d.
Skupaj
Skupina Nova KBM - 2004

Delež Stanje naložbe
Naziv in sedež družb
glasovalnih
na dan
pravic v %
31. 12. 2004
Hotel Slavija d.d.
98,99
438.826
Skupaj
438.826
Družba Hotel Slavija d.d. je prenehala s poslovanjem in je od 27. 10. 2003 v postopku za likvidacijo, zato ni
vključena v uskupinjene računovodske izkaze. Likvidacijski postopek je v zaključni fazi.
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Skupina Nova KBM - 2005

c) Družbe, kjer ima banka z naložbo v njihov kapital zagotovljen pomemben vpliv
Nova KBM d.d.
Velikost kapitala
Poslovni izid
Udeležba
Delež Stanje naložbe
Naziv in sedež družb
družbe na dan družbe v letu
banke v
glasovalnih
na dan
31. 12. 2005
2005
kapitalu v %
pravic v %
31. 12. 2005
Zavarovalnica Maribor d.d.
15.444.445
2.576.567
49,96
49,96
4.024.049
Moja naložba d.d.
443.440
-25.769
45,00
45,00
194.169
Adria Bank AG
7.301.331
452.677
25,04
25,04
1.828.253
TVI Majšperk d.o.o.
0
0
40,60
40,60
0
Steklarna Rogaška
-690.177
-1.821.347
30,00
30,00
0
Skupaj
6.046.471
Nova KBM d.d.
Naziv in sedež družb
Zavarovalnica Maribor d.d.
Moja naložba d.d.
Adria Bank AG
TVI Majšperk d.o.o.
Iskra Avtodeli Bovec d.o.o.
Skupaj

Velikost kapitala
družbe na dan
31. 12. 2004
13.412.667
377.229
7.079.936
0
607.531

Poslovni izid
družbe v letu
2004
1.101.140
-66.994
226.496
0
56.164

Udeležba
banke v
kapitalu v %
49,96
45,00
25,04
40,60
30,24

Delež Stanje naložbe
glasovalnih
na dan
pravic v %
31. 12. 2004
49,96
2.972.361
45,00
160.762
25,04
1.767.589
40,60
0
30,24
104.965
5.005.677

Dobički družb, kjer ima banka preko naložbe v kapital teh družb, zagotovljen pomemben vpliv na poslovanje,
so povečali naložbe banke v ustreznem deležu, izguba Moje naložbe pa finančno naložbo banke zmanjšuje
v ustreznem odstotku, saj banka pri vrednotenju kapitalskih naložb v te družbe uporablja kapitalsko metodo
vrednotenja.
Družbo TVI Majšperk je banka pridobila za poplačilo svojih terjatev. TVI Majšperk je od 7. 7. 2004 v stečaju
in je banka svojo kapitalsko naložbo oslabila do vrednosti nič.

151 /

Nova Kreditna banka Maribor d.d. / Letno poročilo 2005

Skupina Nova KBM
Naziv in sedež družb
Zavarovalnica Maribor d.d.
Moja naložba d.d.
Adria Bank AG
TVI Majšperk d.o.o.
Steklarna Rogaška
Skupaj

Velikost kapitala
družbe na dan
31. 12. 2005
15.444.445
443.440
7.301.331
0
-690.177

Poslovni izid
družbe v letu
2005
2.576.567
-25.769
452.677
0
1.821.347

Udeležba
banke v
kapitalu v %
49,96
45,00
25,04
40,60
30,00

Delež Stanje naložbe
glasovalnih
na dan
pravic v %
31. 12. 2005
49,96
4.235.111
45,00
194.169
25,04
1.828.253
40,60
0
30,00
0
6.257.533

Naziv in sedež družb
Zavarovalnica Maribor d.d.
Moja naložba d.d.
Adria Bank AG
TVI Majšperk d.o.o.
Iskra Avtodeli Bovec d.o.o.
City Maribor d.o.o.
Skupaj

Velikost kapitala
družbe na dan
31. 12. 2004
13.412.667
377.229
7.079.936
0
607.531
88.783

Poslovni izid
družbe v letu
2004
1.101.140
-66.994
226.496
0
56.164
8.893

Udeležba
banke v
kapitalu v %
49,96
45,00
25,04
40,60
30,24
31,15

7 Dolgoročne naložbe v kapital drugih strank
a) Po vrsti naložbe

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004

V tolarjih
a) banke
b) druge stranke
V tuji valuti
a) banke
b) druge stranke
Skupaj
Popravki
Skupaj

1.058.521
27.061
1.031.460
315.983
306.237
9.746
1.374.504
0
1.374.504

769.858
19.991
749.867
316.203
306.451
9.752
1.086.061
0
1.086.061

Delež Stanje naložbe
glasovalnih
na dan
pravic v %
31. 12. 2004
49,96
2.972.361
45,00
160.762
25,04
1.767.589
40,60
0
30,24
104.965
31,15
27.656
5.033.333

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
5.586.776
27.061
5.559.715
317.043
306.237
10.806
5.903.819
-1.407.651
4.496.168

5.338.653
19.991
5.318.662
316.203
306.451
9.752
5.654.856
-1.296.295
4.358.561

Stanje dolgoročnih naložb v kapital drugih strank se je v banki v letu 2005 povečalo za 288.443 tisoč tolarjev.
Od tega zneska predstavlja delež v kapitalu Cestnega podjetja Maribor 251.755 tisoč tolarjev.

c) Ostale družbe, kjer ima skupina kapitalsko naložbo
Skupina ima v drugih družbah za 4.496.168 tisoč tolarjev kapitalskih naložb. Med največje spadata že omenjeni
naložbi v Infond ID d.d. in Infond Holding d.d.
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b) Ostale družbe, kjer ima banka kapitalsko naložbo
Banka ima v drugih družbah za 1.374.504 tisoč tolarjev kapitalskih naložb. Med največje sodijo LHB
Internationale Handelsbank AG Frankfurt v znesku 306.236 tisoč tolarjev (2,4-odstotni delež), Marles
načrtovanja in gradnja hiš d.d. v znesku 264.823 tisoč tolarjev (10,21-odstotni delež), ISKRA Avtoelektrika
d.d. Šempeter v znesku 121.293 tisoč tolarjev (1,5-odstotni delež) in Perutnina Ptuj d.d. v znesku 124.988 tisoč
tolarjev (0,88-odstotni delež), Bankart d.o.o., Ljubljana v višini 83.307 tisoč tolarjev (12,99 odstotni delež).
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Skupina izkazuje tudi naložbi v Infond ID d.d. in Infond Holding d.d. v višini 2.422.144 tisoč tolarjev, kar
predstavlja 53,9 odstotkov vseh naložb.

8 Gibanje kapitalskih naložb v strankah v skupini in drugih strankah
Nova KBM d.d.

2005

Odvisne
osebe
Stanje 1. 1.
Povečanje
- nove naložbe
- dobiček revidiranega leta
- ostalo
(prevrednotenje in tečajne razlike)
Zmanjšanje
- prodaja
- oblikovani popravki vrednosti
- ostalo
- izplačani dobički
Stanje 31. 12.

Ostale
Neodvisne
povezane
osebe
osebe

26.959
1.917.450
1.016.163
0
99.846
801.441
5.315.201

87.448

Nova Kreditna banka Maribor d.d. / Letno poročilo 2005

111

0

281.197 665.207 1.653.745
0
186.541
9.066
0
653.310
0
44.958
2.831
51.815
49.698
0 1.601.930
6.046.471 1.374.504 6.562.215
2005

Odvisne
osebe
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Odvisne
osebe

Ostale
Neodvisne
povezane
osebe
osebe

6.562.215 5.005.676 1.086.061 5.722.093 3.933.857 1.053.976
670.436 1.321.992 953.650 2.493.867 1.772.206
32.085
26.113
45.000
953.539 1.821.507
22.500
28.060
0
672.360
631.347
0
617.364 1.189.544

Skupina Nova KBM

Stanje 1. 1.
Povečanje
- nove naložbe
- dobiček revidiranega leta
- ukinjeni popravki vrednosti
- ostalo
(prevrednotenje in tečajne razlike)
Zmanjšanje
- prodaja
- izplačani dobički
- oblikovani popravki vrednosti
- ostalo
Stanje 31. 12.

2004

Ostale
Neodvisne
povezane
osebe
osebe

438.826 5.033.333 4.358.561
3.121 1.533.054
954.710
3.121
45.000
954.599
0 1.400.606
0
0
0
0

1.118.359

4.025

700.387
0
0
0
0
0
626.017
0
74.370
0
5.005.676 1.086.061
2004

Odvisne
osebe

Ostale
Neodvisne
povezane
osebe
osebe

438.826 3.958.783 4.202.962
0 1.774.978 776.097
0
22.500
39.744
0
634.117
0
0
0 228.430

0

87.448
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0
0
0
0
0
441.947

308.854
214.198
49.698
0
44.958
6.257.533

817.103
9.066
0
764.666
43.371
4.496.168

0
0
0
0
0
438.826

1.118.361

507.923

700.428 620.498
0
0
74.370
0
0
116.030
626.058 504.468
5.033.333 4.358.561

9 Neopredmetena dolgoročna sredstva
Nova KBM d.d.

Nabavna ali revalorizirana vrednost
Stanje 1. 1. 2005
Povečanja
Prenos iz priprave
Zmanjšanja
Stanje 31. 12. 2005
Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2005
Povečanja
Amortizacija
Zmanjšanja
Stanje 31. 12. 2005
Sedanja vrednost 1. 1. 2005
Sedanja vrednost 31. 12. 2005

Usredstveni
Programska str. naložb v
oprema tuja opredm.
osn. sred.
4.627.692
10.565
1.094.372
-883
5.731.746

557.690
0
10.047
-32.911
534.826

2.163.932
7.531
454.002
-883
2.624.582
2.463.760
3.107.164

464.868
0
25.863
-31.353
459.378
92.822
75.448

Dolgoročno
razmejene
obresti

Neopredm.
dolgoročna
sredstva v
pripravi

251 1.097.951
118
958.941
0 -1.106.240
-159
0
210
950.652
0
0
0
0
0
251
210

0
0
0
0
0
1.097.951
950.652

Druga
neopredm.
dolg. sred.

Skupaj

74.543 6.358.127
98.994 1.068.618
1.821
0
-74.421 -108.374
100.937 7.318.371
0 2.628.800
43.115
50.646
152
480.017
-43.115
-75.351
152 3.084.112
74.543 3.729.327
100.785 4.234.259

V letu 2005 izkazuje banka med drugimi neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi diskont pri prodaji obveznic
v znesku 95.954 tisoč tolarjev, vplačila v rezervni sklad za kritje bodočih stroškov vzdrževanja nepremičnin,
ki imajo več kot dva etažna lastnika, v znesku 3.162 tisoč tolarjev, dolgoročni zakup parkirnih prostorov v
znesku 1.821 tisoč tolarjev nabavne vrednosti in 152 tisoč tolarjev popravka vrednosti. Dobro ime, ki ga je
banka prevzela s pripojitvijo MBH d.o.o. v višini 53.894 tisoč tolarjev in za katerega je bil oblikovan popravek
vrednosti v višini 42.217 tisoč tolarjev, je banka odpisala v višini 11.677 tisoč tolarjev.
Neopredm.
dolgoročna
sredstva v
pripravi

Druga
neopredm.
dolg. sred.

Skupaj

3.745.046
0
884.277
-1.631
4.627.692

565.317
0
14.742
-22.369
557.690

859
144
0
-752
251

894.177
1.102.793
-899.019
0
1.097.951

0 5.205.399
78.969 1.181.906
0
0
-4.426
-29.178
74.543 6.358.127

1.439.322
0
726.240
-1.630
2.163.932
2.305.724
2.463.760

402.457
0
64.844
-2.433
464.868
162.860
92.822

0
0
0
0
0
859
251

0
0
0
0
0
894.177
1.097.951

0
0
0
0
0
0
74.543

1.841.779
0
791.084
-4.063
2.628.800
3.363.620
3.729.327
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Dolgoročno
razmejene
obresti
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Nabavna ali revalorizirana vrednost
Stanje 1. 1. 2004
Povečanja
Prenos iz priprave
Zmanjšanja
Stanje 31. 12. 2004
Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2004
Povečanja
Amortizacija
Zmanjšanja
Stanje 31. 12. 2004
Sedanja vrednost 1. 1. 2004
Sedanja vrednost 31. 12. 2004

Usredstveni
Programska str. naložb v
oprema tuja opredm.
osn. sred.

Skupina Nova KBM

Usredstveni
stroški
Programska
naložb v tuja
oprema
opredmetena
osnovna sredstva
Nabavna ali revalorizirana vrednost
Stanje 1. 1. 2005
5.594.968
672.144
Povečanja
24.686
0
Prenos iz priprave
1.177.613
10.047
Zmanjšanja
-28.448
-32.911
Stanje 31. 12. 2005
6.768.819
649.280
Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2005
2.825.992
464.868
Povečanja
7.531
0
Amortizacija
544.853
37.308
Zmanjšanja
-26.746
-31.353
Stanje 31. 12. 2005
3.351.630
470.823
Sedanja vrednost 1. 1. 2005
2.768.976
207.276
Sedanja vrednost 31. 12. 2005 3.417.189
178.457

Dolgoročno
razmejene
obresti

Dobro
ime

Neopredmetena
dolgoročna
sredstva v
pripravi

251
118
0
-159
210

120.775
0
0
-120.775
0

1.101.456
1.059.351
-1.189.481
0
971.326

229.806
98.994
1.821
-98.647
231.974

0
0
0
0
0
251
210

32.336
0
0
-32.336
0
88.439
0

0
0
0
0
0
1.101.456
971.326

55.588 3.378.784
67.661
75.192
299
582.460
-64.741
-155.176
58.807 3.881.260
174.218 4.340.616
173.167 4.740.349

Dolgoročno
razmejene
obresti

Dobro
ime

Neopredmetena
dolgoročna
sredstva v
pripravi

Druga
neopredm.
dolg. sred.

Skupaj

859
144
0
-752
251

53.894
66.881
0
0
120.775

895.959
1.293.433
-1.081.324
-6.612
1.101.456

0
234.232
0
-4.426
229.806

5.294.618
2.516.766
0
-91.984
7.719.400

0
0
0
0
0
859
251

21.558
0
10.778
0
32.336
32.336
88.439

0
0
0
0
0
895.959
1.101.456

0
55.288
300
0
55.588
0
174.218

1.891.605
555.544
991.892
-60.257
3.378.784
3.403.013
4.340.616

Druga
neopredm.
dolg. sred.

Skupaj

7.719.400
1.183.149
0
-280.940
8.621.609
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Skupina je odpravila dobro ime v višini 88.439 tisoč tolarjev.
Usredstveni
stroški
Programska
naložb v tuja
oprema
opredmetena
osnovna sredstva
Nabavna ali revalorizirana vrednost
Stanje 1. 1. 2004
3.778.589
565.317
Povečanja
807.622
114.454
Prenos iz priprave
1.066.582
14.742
Zmanjšanja
-57.825
-22.369
Stanje 31. 12. 2004
5.594.968
672.144
Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2004
1.467.590
402.457
Povečanja
500.256
0
Amortizacija
915.970
64.844
Zmanjšanja
-57.824
-2.433
Stanje 31. 12. 2004
2.825.992
464.868
Sedanja vrednost 1. 1. 2004
2.310.999
162.860
Sedanja vrednost 31. 12. 2004 2.768.976
207.276

10 Opredmetena osnovna sredstva

Nabavna ali revalorizirana vrednost
Stanje 1. 1. 2005
12.791.360
Prenosi
-17.540
Povečanja
79.980
Prenos iz priprave
1.928.703
Zmanjšanja
-48.192
Stanje 31. 12. 2005
14.734.311
Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2005
4.603.050
Prenosi
-884
Povečanja
30.990
Amortizacija
381.239
Zmanjšanja
-14.810
Stanje 31. 12. 2005
4.999.585
Sedanja vrednost 1. 1. 2005
8.188.310
Sedanja vrednost 31. 12. 2005 9.734.726

94.704
0
0
0
0
94.704

7.978.575
-2.499
6.544
1.459.384
-319.138
9.122.866

5.205.641
20.039
44.555
665.699
-382.094
5.553.840

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
94.704
94.704

7.462.293
-1.796
0
350.275
-315.358
7.495.414
516.282
1.627.452

3.725.148
2.680
36.380
417.963
-373.679
3.808.492
1.480.493
1.745.348

0
0
0
0
0
0
0
0

Skupaj

Osnovna
sredstva
v pripravi

Oprema trajno
iz uporabe

Druga
oprema

Računalniška
oprema

Neprem.
trajno
iz uporabe

Zemljišča
in gradbeni
objekti

Nova KBM d.d.

768.676 26.838.956
0
0
3.578.791 3.709.870
-4.053.786
0
0
-749.424
293.681 29.799.402
0
0
0
0
0
0
768.676
293.681

15.790.491
0
67.370
1.149.477
-703.847
16.303.491
11.048.465
13.495.911

V letu 2005 je banka realizirala vlaganja v investicije v višini 4.491.659 tisoč tolarjev, od tega 2.020.587 v
poslovne prostore. Investicija v novi računalniški center znaša 1.688.536 tisoč tolarjev, razlika pa predstavlja
nakup prostorov v Pomurju in v Zgornji Bistrici ter vlaganja v prenove.
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Banka ima v finančnem najemu 7 osebnih avtomobilov v neodpisani vrednosti 16.643 tisoč tolarjev.
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V računalniško opremo je bilo vloženih za 1.434.577 tisoč tolarjev, pretežni del tega zneska predstavlja
nadgradnja operacijskega sistema. Nadgradnja programske opreme za informacijski sistem Nobis znaša v letu
2005 662.744 tisoč tolarjev.
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Nabavna ali revalorizirana vrednost
Stanje 1. 1. 2004
12.720.036
Prenosi
-21.719
Povečanja
0
Prenos iz priprave
146.264
Zmanjšanja
-53.221
Stanje 31. 12. 2004
12.791.360
Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2004
3.994.175
Prenosi
-94
Povečanja
0
Amortizacija
616.414
Zmanjšanja
-7.445
Stanje 31. 12. 2004
4.603.050
Sedanja vrednost 1. 1. 2004
8.725.861
Sedanja vrednost 31. 12. 2004
8.188.310

94.704
0
0
0
0
94.704

8.330.838
3.936
0
440.208
-796.407
7.978.575

5.294.828
17.783
806
240.234
-348.010
5.205.641

15
0
0
0
-15
0

0
0
0
0
0
0
94.704
94.704

7.528.836
838
0
729.002
-796.383
7.462.293
802.002
516.282

3.621.666
-744
0
444.123
-339.897
3.725.148
1.673.162
1.480.493

0
0
0
0
0
0
15
0

Skupaj

Osnovna
sredstva
v pripravi

Oprema trajno
iz uporabe

Druga
oprema

Računalniška
oprema

Neprem.
trajno
iz uporabe

Zemljišča
in gradbeni
objekti

Nova KBM d.d.

276.730 26.717.151
0
0
1.318.652
1.319.458
-826.706
0
0 -1.197.653
768.676 26.838.956
0
0
0
0
0
0
276.730
768.676

15.144.677
0
0
1.789.539
-1.143.725
15.790.491
11.572.474
11.048.465

Nabavna ali revalorizirana vrednost
Stanje 1. 1. 2005
14.919.222
Prenosi
-17.540
Povečanja
891.601
Prenos iz priprave
1.933.812
Zmanjšanja
-204.027
Stanje 31. 12. 2005
17.523.068
Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2005
5.024.399
Prenosi
-884
Povečanja
30.990
Amortizacija
454.678
Zmanjšanja
-49.216
Prevrednotenje
0
Stanje 31. 12. 2005
5.459.967
Sedanja vrednost 1. 1. 2005
9.894.823
Sedanja vrednost 31. 12. 2005 12.063.101

Skupaj

Osnovna
sredstva
v pripravi

Oprema trajno
iz uporabe

Druga
oprema

Računalniška
oprema

Neprem.
trajno
iz uporabe

Zemljišča
in gradbeni
objekti

Skupina Nova KBM

94.704
0
0
0
0
94.704

9.270.671
-2.499
17.186
1.563.035
-456.427
10.391.966

6.574.407
20.039
522.227
703.685
-945.267
6.875.091

0
0
0
0
0
0

868.838 31.727.842
0
0
5.797.025 7.228.039
-4.200.532
0
-1.299.764 -2.905.485
1.165.567 36.050.396

0
0
0
0
0
0
0
94.704
94.704

8.464.559
-1.796
0
530.432
-449.521
0
8.543.674
806.112
1.848.292

4.405.111
2.680
36.380
551.215
-541.535
231
4.454.082
2.169.296
2.421.009

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
868.838
1.165.567

17.894.069
0
67.370
1.536.325
-1.040.272
231
18.457.723
13.833.773
17.592.673
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Skupina ima v finančnem najemu 8 osebnih avtomobilov v neodpisani vrednosti 22.398 tisoč tolarjev.
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Nabavna ali revalorizirana vrednost
Stanje 1. 1. 2004
13.365.307
Prenosi
-21.719
Povečanja
1.481.384
Prenos iz priprave
147.471
Zmanjšanja
-53.221
Stanje 31. 12. 2004
14.919.222
Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2004
4.153.236
Prenosi
-94
Povečanja
176.142
Amortizacija
702.560
Zmanjšanja
-7.445
Prevrednotenje
0
Stanje 31. 12. 2004
5.024.399
Sedanja vrednost 1. 1. 2004
9.212.071
Sedanja vrednost 31. 12. 2004
9.894.823

Skupaj

Osnovna
sredstva
v pripravi

Oprema trajno
iz uporabe

Druga
oprema

Računalniška
oprema

Neprem.
trajno
iz uporabe

Zemljišča
in gradbeni
objekti

Skupina Nova KBM

94.704
0
0
0
0
94.704

8.419.279
3.936
1.134.642
564.662
-851.848
9.270.671

5.900.239
17.783
1.045.428
268.641
-657.684
6.574.407

15
0
0
0
-15
0

276.730 28.056.274
0
0
1.418.814 5.080.268
-826.706
154.068
0 -1.562.768
868.838 31.727.842

0
0
0
0
0
0
0
94.704
94.704

7.597.750
838
773.031
942.537
-849.597
0
8.464.559
821.529
806.112

3.884.662
-744
364.636
586.256
-429.699
0
4.405.111
2.015.577
2.169.296

0
0
0
0
0
0
0
15
0

0
0
0
0
0
0
0
276.730
868.838

15.635.648
0
1.313.809
2.231.353
-1.286.741
0
17.894.069
12.420.626
13.833.773

11 Druga sredstva
Vrste sredstev
Čeki
Zaloge
- od tega opredmetena osnovna sredstva
Terjatve za obresti
Terjatve za provizije
Terjatve za dane predujme
Terjatve do kupcev
- nezavarovane terjatve
Druge terjatve
Presežek sredstev iz notranjih razm. in posl.
po pooblastilu
Dolgoročne naložbe v naložbene nepremičnine
Izpeljani finančni instrumenti kot finančne
naložbe
Skupaj

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
30.886
34.403
1.044.088
1.185.938
958.981
1.094.688
1.123.603
1.045.635
253.505
223.629
41.384
285.631
162.201
164.443
162.201
164.443
4.422.496
4.276.626

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
257.149
34.403
3.471.554
3.199.426
976.835
1.112.542
1.254.306
1.180.970
394.498
352.803
140.213
678.139
10.788.153
8.169.510
10.788.153
8.169.510
9.858.631
9.714.559

0

0

0

0

61.099

64.577

2.368.581

523.621

0

0

0

9.841

7.139.262

7.280.882

28.533.085

23.863.272

Druga sredstva so v banki na dan 31.12.2005 prikazana kot neto stanja v višini 7.139.262 tisoč tolarjev. Popravki
vrednosti za druga sredstva so v banki konec leta 2005 znašali 17.062.793 tisoč tolarjev in se nanašajo na nedonosne
terjatve iz naslova obresti, provizij in nedovoljenih negativnih stanj po transakcijskih računih komitentov.
Največji delež med terjatvami za obresti so obračunane obresti iz naslova kreditiranja nefinančnih družb in
prebivalstva.
Med drugimi terjatvami izkazuje banka terjatev za preveč plačane akontacije davka od dohodka pravnih oseb
za družbo MBH d.o.o., ki je bila pripojena k banki 1.12.2005.

Med zalogami izkazuje banka nepremičnine in zemljišča prejeta za poplačilo terjatev. V letu 2005 je banka
prejela nepremičnine in zemljišča v višini 200.523 tisoč tolarjev, na osnovi prodaje pa je zmanjšala zaloge v
višini 288.908 tisoč tolarjev.
Druga sredstva so v skupini na dan 31.12.2005 prikazana kot neto stanja v višini 28.533.085 tisoč tolarjev,
medtem ko popravki vrednosti znašajo 19.371.619 tisoč tolarjev in se nanašajo predvsem na terjatve do kupcev.
Med navedenimi terjatvami predstavljajo terjatve iz naslova lizing pogodb 96,1 odstotka. Terjatve do kupcev
in druge terjatve znašajo skupaj 72,4 odstotkov vseh drugih sredstev.
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Banka je v letu 2005 prvič obračunala terjatev do države iz naslova ugotovljenih začasnih razlik za odložene
davke, ki znašajo 285.386 tisoč tolarjev. Banka je obračunala odložene davke iz naslova oblikovanih dolgoročnih
rezervacij za tožbe proti banki in iz naslova oblikovanih rezervacij za bodoče stroške iz naslova saldiranih
vlog. Odhodki za oblikovanje tovrstnih rezervacij pa so v skladu z zakonom o davku od dohodka pravnih oseb
davčno nepriznan odhodek.
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Največji delež med temi terjatvami so terjatve do bank iz naslova kartičnega poslovanja prebivalstva oziroma
poslovanja po transakcijskih računih.

12 Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve
Razmejene obresti od kreditov
Razmejene obresti od vezanih vlog
Druge razmejene obresti
Vnaprej plačani in krat. nevračunani stroški
Druge aktivne časovne razmejitve
Skupaj

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
422.092
163.580
87.304
44.469
3.100.558
2.520.693
53.101
53.839
20.043
2.218
3.683.098
2.784.799

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
405.352
164.410
139.976
109.866
4.086.008
3.228.027
88.483
87.644
21.130
6.833
4.740.949
3.596.780

Stanje usredstvenih časovnih razmejitev se je v banki v primerjavi z letom 2004 povečalo za
898.299 tisoč tolarjev, predvsem iz naslova razmejenih obresti po vrednostnih papirjih.
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13 Dolgovi do bank
a) Po valuti in vrsti obveznosti

1. Vloge na vpogled
V tolarjih
- domače banke
- tuje banke
V tuji valuti
- domače banke
- tuje banke
2. Kratkoročne vloge in krediti
V tolarjih
- domače banke
V tuji valuti
- domače banke
- tuje banke
3. Dolgoročne vloge in krediti
V tolarjih
- domače banke
V tuji valuti
- domače banke
- tuje banke
Skupaj
Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004

2.125.659
13.453
725
12.728
2.112.206
967.715
1.144.491
12.418.954
2.234.650
2.234.650
10.184.304
113.830
10.070.474
87.345.515
159.427
159.427
87.186.088
11.480
87.174.608

434.892
21.544
1
21.543
413.348
339.459
73.889
16.737.433
7.639.161
7.639.161
9.098.272
86.916
9.011.356
27.917.176
164.451
164.451
27.752.725
112.453
27.640.272

2.097.841
13.453
725
12.728
2.084.388
939.897
1.144.491
14.336.760
2.739.519
2.739.519
11.597.241
592.981
11.004.260
89.840.768
1.100.693
1.100.693
88.740.075
11.480
88.728.595

420.786
21.544
1
21.543
399.242
325.353
73.889
18.889.572
8.374.377
8.374.377
10.515.195
900.407
9.614.788
30.463.438
820.437
820.437
29.643.001
2.002.729
27.640.272

101.890.128
10.189.949

45.089.501
9.151.420

106.275.369
10.668.721

49.773.796
9.785.149

Dolgovi do bank so se v banki povečali za 56.800.627 tisoč tolarjev glede na prejšnje leto. Banka je v letu 2005
najela več dolgoročnih kreditov pri tujih bankah, med njimi sindiciran kredit v znesku 240 milijonov EUR.
Banka je kredite najela z namenom izboljšati strukturo dolgoročnih finančnih virov in likvidnost banke.
Dolgovi do bank so se v skupini povečali za 56.501.573 tisoč tolarjev glede na prejšnje leto, kar predstavlja
113,5 odstotni porast.

b) Razčlenitev po vrstah instrumentov
1. Vloge
2. Prejeti krediti
Skupaj

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
4.519.115
8.237.529
97.371.013
36.851.972
101.890.128
45.089.501

c) Pomembnejši dolgoročni dolgovi do bank
Nova KBM d.d. in skupina Nova KBM
Datum zapadlosti
Obrestna mera
2.2.2010
6M EURIBOR + 0,35 %
3.6.2008
6M EURIBOR + 0,375 %
20.2.2009
6M EURIBOR + 0,325 %
12.7.2010
6M EURIBOR + 0,2 %

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
4.739.448
8.521.410
101.535.921
41.252.386
106.275.369
49.773.796

31. 12. 2005
4.791.512
8.556.271
14.374.536
57.498.144

Banka je med pomembnejše dolgoročne dolgove do bank vključila dolgoročne dolgove do bank, ki presegajo 5
odstotkov delničarskega kapitala banke.

č) Pomembnejši kratkoročni dolgovi do bank
Nova KBM d.d. in skupina Nova KBM
Datum zapadlosti
Obrestna mera
10.1.2006
2,37 %

31. 12. 2005
1.078.090
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Banka je med pomembnejše kratkoročne dolgove do bank vključila kratkoročne dolgove do bank, ki presegajo
2 odstotka delničarskega kapitala banke.

14 Dolgovi do strank, ki niso banke
a) Razčlenitev po sektorizaciji, valuti in ročnosti
Nova KBM d.d.
31. 12. 2005
Vpogledni Kratkoročni
V tolarjih
Nefinančne družbe
Država
Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev
gospodinjstvom
V tuji valuti
Nefinančne družbe
Država
Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev
gospodinjstvom
Skupaj
Skupaj po ročnosti
Tekoča zapadlost dolgoročnih
obveznosti

123.780.580 180.361.938
19.132.216 49.029.291
3.479.907
9.887.273
536.412 13.921.696
97.485.494 105.724.341
499.639
243.540

Dolgoročni

31. 12. 2004
Vpogledni Kratkoročni

Dolgoročni

16.417.241 110.666.054 160.994.010 20.586.818
1.427.592 15.721.723 39.909.802
1.636.212
3.023.437
3.247.540
7.576.468
1.530.355
3.710.706
456.098 15.136.190 10.018.489
8.239.451 88.390.922 96.888.931
7.359.613
0
455.972
177.980
0

2.646.912

1.555.797

16.055

2.393.799

1.304.639

42.149

63.663.239
9.269.928
9.192
7.444
52.628.073
1.678.115

83.829.093
4.010.562
24.072
648.890
76.766.429
2.367.880

13.744.947
34.561
3.366
10.193.707
3.505.635
7.678

61.404.121
8.169.406
19.317
889
51.224.674
1.984.268

73.837.335
5.079.885
14.356
423.075
65.734.548
2.576.312

14.357.785
91.151
21.535
4.371.784
9.303.722
569.593

70.487

11.260

0

5.567

9.159

0

187.443.819 264.191.031
481.797.038
36.246.004

30.162.188 172.070.175 234.831.345 34.944.603
441.846.123
29.378.277
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V letu 2005 so se najbolj povečali kratkoročni dolgovi do strank, ki niso banke, in sicer za 29.359.686 tisoč
tolarjev, vpogledni dolgovi so porasli za 15.373.644 tisoč tolarjev, medtem ko so se znižali dolgoročni dolgovi za
4.782.415 tisoč tolarjev. Med kratkoročnimi in vpoglednimi dolgovi so najbolj porasli dolgovi do gospodinjstev
in nefinančnih družb.

Skupina Nova KBM

V tolarjih
Nefinančne družbe
Država
Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev
gospodinjstvom
V tuji valuti
Nefinančne družbe
Država
Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev
gospodinjstvom
Skupaj
Skupaj po ročnosti
Tekoča zapadlost dolgoročnih
obveznosti

31. 12. 2005
Vpogledni Kratkoročni
172.034.175 214.312.683
20.624.639 50.722.179
3.509.706 11.544.647
475.933 15.317.987
143.667.031 134.615.768
635.974
243.540

31. 12. 2004
Vpogledni Kratkoročni

Dolgoročni

22.380.150 151.811.808 196.826.503
1.584.363 16.735.598 42.682.095
4.679.817
3.290.773
8.766.502
6.688.927
445.901 18.629.574
9.410.988 127.993.730 124.988.026
0
604.518
177.980

29.355.778
3.017.179
3.146.862
14.564.635
8.584.953
0

Dolgoročni

3.120.892

1.868.562

16.055

2.741.288

1.582.326

42.149

63.935.964
9.346.575
9.192
1.334
52.823.653
1.678.115

84.014.385
4.010.562
24.072
619.782
76.980.829
2.367.880

16.268.323
34.561
3.366
12.709.251
3.513.467
7.678

61.500.378
8.254.845
19.317
3.561
51.226.606
1.984.268

73.837.335
5.079.885
14.356
423.075
65.734.548
2.576.312

15.077.014
91.151
21.535
5.091.013
9.303.722
569.593

77.095

11.260

0

11.781

9.159

0

235.970.139 298.327.068
572.945.680

38.648.473 213.312.186 270.663.838
528.408.816

44.432.792

40.283.792

32.357.752

1. Vloge
2. Prejeti krediti
3. Druge obveznosti
Skupaj

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
468.260.943
434.789.477
13.424.638
7.034.775
111.457
21.871
481.797.038 441.846.123

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
554.933.581
517.021.579
17.902.879
11.367.461
109.220
19.776
572.945.680 528.408.816
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b) Po vrsti obveznosti
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Dolgovi do strank, ki niso banke, so se v skupini povečali v primerjavi s preteklim letom za
44.536.864 tisoč tolarjev. Poleg Nove KBM d.d. izkazuje navedene dolgove še PBS d.d. v višini
92.318.682 tisoč tolarjev, kar predstavlja 16,2 odstotka vseh dolgov do strank, ki niso banke.

c) Pomembnejši dolgoročni dolgovi do strank, ki niso banke
Nova KBM d.d. in skupina Nova KBM
Datum zapadlosti
Obrestna mera
21.3.2015
6M EURIBOR + 0,6 %

31. 12. 2005
4.791.512

Banka je med pomembnejše dolgoročne dolgove do strank, ki niso banke, vključila dolgoročne dolgove do
strank, ki niso banke, ki presegajo 5 odstotka delničarskega kapitala banke.

d) Pomembnejši kratkoročni dolgovi do strank, ki niso banke
Nova KBM d.d. in skupina Nova KBM
Datum zapadlosti
Obrestna mera
5.1.2006
3,75 %
13.1.2006
3,72 %
30.1.2006
3,75 %

31. 12. 2005
2.061.447
1.000.000
2.073.275

Banka je med pomembnejše kratkoročne dolgove do strank, ki niso banke, vključila kratkoročne dolgove do
strank, ki niso banke, ki presegajo 2 odstotka delničarskega kapitala banke.

15 Dolžniški vrednostni papirji
Potrdila o vlogah v tolarjih
Obveznice v tolarjih
Skupaj

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
5.405.414
4.856.325
31.907.307
24.836.240
37.312.721
29.692.565

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
8.773.614
4.874.525
40.753.063
35.365.204
49.526.677
40.239.729
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Stanje izdanih obveznic je na dan 31.12.2005 znašalo 31.907.044 tisoč tolarjev od tega:
• serija KBM 2 z obrestno mero V + 5,90 in zapadlostjo glavnice 17.1.2006 v višini 2.156.180 tisoč tolarjev,
• serija KBM 3 z obrestno mero 5,80 in zapadlostjo glavnice 02.10.2006 v višini 2.594.684 tisoč tolarjev,
• serija KBM 4 z obrestno mero V + 6,00 in zapadlostjo glavnice 02.10.2006 v višini 2.156.180 tisoč tolarjev,
• serija KBM 5 z obrestno mero 5,30 in zapadlostjo glavnice 15.03.2009 v višini 6.000.000 tisoč tolarjev,
• serija KBM 6 z obrestno mero 4,50 in zapadlostjo glavnice 21.06.2007 v višini 5.000.000 tisoč tolarjev,
• serija KBM 7 z obrestno mero 4,10 in zapadlostjo glavnice 22.11.2011 v višini 7.000.000 tisoč tolarjev.
• serija KBM 8 z obrestno mero 3,90 in zapadlostjo glavnice 1.02.2010 v višini 7.000.000 tisoč tolarjev.
Dospele neizplačane obveznosti za izdane obveznice znašajo 263 tisoč tolarjev in se nanašajo na osebe v
stečaju.
Stanje obveznosti iz izdanih dolžniških vrednostnih papirjev v skupini se nanaša še na izdajo 4., 5. in 7. emisije
obveznic PBS d.d.

16 Drugi dolgovi
Obveznosti za obresti
Obveznosti za provizije
Obveznosti za prejete predujme
Druge obveznosti
- obveznosti za plače
- obveznosti za davke
- obveznosti za neizvršena izplačila
- obveznosti do dobaviteljev
- druge obveznosti
Presežek obveznosti iz notranjih razmerij in
poslovanja po pooblastilu
Skupaj

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
574.278
677.911
6.607
522
201.001
184.423
3.766.480
3.642.933
343.835
386.636
1.314.666
1.293.185
1.464
1.269
536.804
564.775
1.569.711
1.397.068

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
791.310
912.583
13.101
8.618
304.942
265.429
8.725.511
6.041.132
487.478
534.547
1.864.068
1.387.404
6.026
1.269
2.341.606
1.198.483
4.026.333
2.919.429

100.425

160.341

100.425

160.341

4.648.791

4.666.130

9.935.289

7.388.103

Med obveznostmi za davek je največja postavka obveznost za plačilo davka od dohodka po obračunu za leto
2005, kot doplačilo v višini 951.718 tisoč tolarjev. Med drugimi obveznostmi pa so največje postavke obveznosti
do prodajnih mest iz naslova kartičnega poslovanja, ki se zaprejo v prvih dneh naslednjega leta, ko banka
nakaže sredstva prodajnim mestom, in znašajo na dan 31.12.2005 1.136.296 tisoč tolarjev.
Med drugimi obveznostmi iz drugih naslovov predstavljajo v skupini največjo postavko obveznosti za izplačilo
nakaznic in položnic v notranjem plačilnem prometu v višini 1.788.596 tisoč tolarjev.

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004

3.025.612

2.097.003

3.297.401

2.502.087

864.374
460.179
4.350.165

701.095
337.013
3.135.111

810.483
2.722.595
6.830.479

727.532
2.166.438
5.396.057

Stanje udolgovanih časovnih razmejitev se je v banki povečalo za 1.215.054 tisoč tolarjev. Banka izkazuje
obveznosti iz naslova razmejenih obresti, največji delež predstavljajo razmejene obresti za vpogledne in
kratkoročne vloge ter iz naslova obveznosti za najete kredite. Večja postavka so tudi razmejene obresti iz
izdanih vrednostnih papirjev v skupni višini 923.061 tisoč tolarjev.
Skupina izkazuje med drugimi udolgovanimi časovnimi razmejitvami predvsem odložene prihodke iz naslova
odkupljenih terjatev od banke, ki predstavljajo 74,3 odstotka.
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Razmejene obresti in razmejeni odhodki po
terminskih poslih
Obveznosti v obračunu
Drugo
Skupaj

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
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17 Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve

18 Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške
a) Razčlenitev dolgoročnih rezervacij po vrstah

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
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Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred
8.232.142
7.025.274
9.018.283
7.781.924
možnimi izgubami
Posebne rezervacije za zunajbilančne obveznosti 2.895.817
2.656.233
3.136.584
2.930.087
0
0
93.596
66.929
Rezervacije za druga tveganja
Posebne rezervacije za terjatve, razvrščene v skupino A 4.529.293
3.818.269
4.971.674
4.160.333
Rezervacije za okvirne kredite
0
0
8.963
19.146
Posebne rez. za izravnavo po skupinah
0
0
433
54.645
Posebne rezervacije za deželna tveganja
807.032
550.772
807.033
550.784
Druge dolgoročne rezervacije ter rezervacije za
1.144.489
456.965
1.245.935
550.723
pokojnine in podobne obveznosti
Rezervacije za tožbe
1.059.350
453.404
1.149.360
539.951
Rezervacije iz donacij za OS
2.946
3.561
2.946
3.561
Rezervacije iz naslova saldiranih vlog
0
82.193
0
82.193
prebivalstva
Rezervacije za pokojnine
0
0
3.181
3.257
Rezervacija za subordinirano terjatev
0
0
1.909
1.909
Rezervacije za zavarovanje lizing terj.
0
0
0
2.045
Rezervacije za vkalkulirane stroške
0
0
6.346
0
Skupaj dolgoročne rezervacije za obveznosti
9.376.631
7.482.239
10.264.218
8.332.647
in stroške
Rezervacije za splošna bančna tveganja
8.163.649
7.413.649
8.401.135
7.651.135
Skupaj rezervacije
17.540.280
14.895.888
18.665.353
15.983.782
V skladu s politiko varovanja pred tveganji iz naslova kreditnega poslovanja je banka oblikovala posebne
rezervacije za bilančne postavke, za zunajbilančne obveznosti, za rizike iz deželnega tveganja v višini kot je
predvidena s sklepom Banke Slovenije o razvrščanju terjatev in interno določeno metodologijo ocenjevanja
izgub iz kreditnega portfelja.
V letu 2005 je banka dodatno oblikovala dolgoročne rezervacije iz naslova tožb proti banki v višini
605.946 tisoč tolarjev.
Banka je v letu 2005 izvedla saldacijo računov in vlog prebivalstva in nerezidentov, ki niso imeli na računih
prometa več kot pet let ter jih prenesla med prihodke banke. Za morebitna izplačila vlog v breme dohodka
banke v naslednjih letih je banka oblikovala dolgoročne rezervacije v višini 82.193 tisoč tolarjev, kar znaša
12,6 odstotka od stanja sredstev prenesenih med prihodke v letu 2005.
V letu 2005 je banka oblikovala dodatno 750.000 tisoč tolarjev rezervacij za splošna bančna tveganja v skladu
s politiko varovanja pred drugimi znanimi, a še nedefiniranimi bodočimi riziki iz poslovanja.
Dolgoročne rezervacije v skupini iz naslova dolgoročnih rezervacij za vkalkulirane stroške v višini
6.346 tisoč tolarjev niso bile oblikovane preko odhodkov, temveč so bile oblikovane na osnovi pridobljenih
poslov iz naslova javnih razpisov (rezervacije iz sklenjenih garancij z Novo KBM d.d. in rezervacije za
investicijsko vzdrževanje - KBM Leasing d.o.o.).

b) Gibanje dolgoročnih rezervacij
Nova KBM d.d.
Izravnava
Zunajbil.
po
Skupina A
obveznosti
skupinah
Stanje 1. 1. 2005
Oblikovane med letom
Ukinjene med letom
Stanje 31. 12. 2005
Stanje 1. 1. 2004
Oblikovane med letom
Ukinjene med letom
Stanje 31. 12. 2004

2.656.234
6.847.321
6.607.739
2.895.816
3.603.596
8.025.531
8.972.893
2.656.234

0
0
0
0
0
0
0
0

3.818.269
711.024
0
4.529.293
3.057.086
761.183
0
3.818.269

Deželna
tveganja

Druga
tveganja

550.772
753.008
496.747
807.033
203.422
651.145
303.795
550.772

Splošna
bančna
tveganja

Skupaj

456.966 7.413.649 14.895.890
693.556
750.000 9.754.909
3.223
0 7.107.709
1.144.489 8.163.649 17.540.280
298.270 7.413.649 14.576.023
156.144
0 9.594.003
1.210
0 9.277.898
456.966 7.413.649 14.895.890

Skupina Nova KBM

2.930.088

54.645

7.242.474

1.492

7.035.978
3.136.584
3.603.596

55.704
433
0

8.480.808
9.154.316
2.930.088

19.146 4.160.333
1.372

829.055

Deželna
tveganja

Druga
tveganja

Splošna
bančna
tveganja

550.772

541.655 7.651.135

753.008

744.246

Druge
rezervacije

Skupaj

76.008 15.983.782

750.000

8.238 10.329.885

11.555
17.714
8.963 4.971.674
0 3.057.086

496.747
7.488
0
807.033 1.275.603 8.401.135
203.422 298.270 7.413.649

20.318 7.645.504
63.928 18.665.353
85.074 14.661.097

58.679

27.731

1.184.355

651.145

241.903

237.486

61.124 10.943.231

4.034
54.645

8.585
81.108
19.146 4.160.333

303.795
550.772

2.278
0
541.655 7.651.135

70.190 9.624.306
76.008 15.983.782

19 Rezervacije za splošna bančna tveganja
Nova KBM d.d. in skupina Nova KBM
Rezervacije za splošna bančna tveganja

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
8.163.649
7.413.649

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
8.401.135
7.651.135
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Stanje 1. 1. 2005
Oblikovane med
letom
Ukinjene med letom
Stanje 31. 12. 2005
Stanje 1. 1. 2004
Oblikovane med
letom
Ukinjene med letom
Stanje 31. 12. 2004

Skupina A
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Zunajbil. Izravnava po Okvirni
obveznosti skupinah
krediti

20 Podrejene obveznosti
Nova KBM d.d.

Datum
Obr. mera
zapadlosti
16. 12. 2009 6M EURIBOR + 1,7
16. 12. 2011 3M EURIBOR + 1,1

Valuta
Izdani vrednostni papirji
Krediti
Skupaj

EUR
EUR

Skupina Nova KBM

Datum
Obr. mera
zapadlosti
16. 12. 2009 6M EURIBOR + 1,7
16. 12. 2011 3M EURIBOR + 1,1
20. 06. 2007
TOM + 6 %
30. 09. 2011
4,70 %

Valuta
Izdani vrednostni papirji

Krediti
Depoziti
Skupaj

EUR
EUR
SIT
SIT

21 Manjšinski kapital - skupina Nova KBM
Stanje 1. 1.
Povečanje
Zmanjšanje
Stanje 31. 12.
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22 Vpisani kapital
Nova KBM d.d. in skupina Nova KBM
Število
Navadne delnice

2.919.748

31. 12. 2005

31. 12. 2004

7.187.268
11.978.780
0
19.166.048

7.192.290
11.987.150
5.755
19.185.195

31. 12. 2005

31. 12. 2004

7.187.268
11.978.780
1.500.000
1.000.000
0
450.000
22.116.048

7.192.290
11.987.150
1.500.000
1.000.000
5.755
450.000
22.135.195

2005

2004

1.910.871
27.782
0
1.938.653

805.344
1.574.113
468.586
1.910.871

31. 12. 2005
Znesek

Vrednost

Število

2

5.839.496

2.919.748

31. 12. 2004
Znesek

Vrednost

2

5.839.496

Odobreni kapital je osnovni kapital banke, ki ga uprava lahko poveča z izdajo novih delnic. Uprava banke
je pooblaščena, da s soglasjem nadzornega sveta poveča osnovni kapital za največ 1.120.000 tisoč tolarjev v
obdobju od 4.11.2002 do 4.11.2007.

23 Rezerve
Nova KBM d.d. in skupina Nova KBM
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Statutarne rezerve
Druge rezerve iz dobička

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004
1.567.011
1.567.011
31.020.005
26.846.048
1.508.453
1.260.805
27.937.894
25.585.243
0
1.573.658

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
1.567.011
1.567.011
31.020.005
26.846.048
1.508.453
1.260.805
27.937.894
25.585.243
1.573.658
0

Banka je iz naslova delitve bilančnega dobička za leto 2004 na osnovi sklepa skupščine z dne 19.7.2005 povečala
druge rezerve iz dobička v znesku 416.226 tisoč tolarjev.
Uprava banke in nadzorni svet sta odločila, da iz čistega dobička poslovnega leta 2005 namenita skladno s
statutom banke za zakonske rezerve 247.648 tisoč tolarjev, za statutarne rezerve 2.352.652 tisoč tolarjev in za
druge rezerve 1.157.432 tisoč tolarjev.

24 Prevrednotovalni popravki kapitala
a) Prevrednotovalni popravek kapitala

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
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b) Splošno prevrednotovanje kapitala
Splošno prevrednotenje kapitala se opravlja z namenom, da bi kapital v okoliščinah, ki spreminjajo kupno moč
domače denarne enote, ohranil svojo kupno moč. Skladno s slovenskimi računovodskimi standardi se splošno
prevrednotenje kapitala ne opravlja, če se v prejšnjem letu tečaj evra v razmerju do tolarja poveča za manj kot
5,5 odstotka. V letu 2005 je znašal padec tečaja evra v razmerju do tolarja 0,07 odstotka, torej banka splošnega
prevrednotenja kapitala ni opravljala.
Če bi banka opravila splošno prevrednotenje kapitala na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin, bi poslovni
izid pred obdavčitvijo znašal 5.988.837 tisoč tolarjev.

Nova Kreditna banka Maribor d.d. / Letno poročilo 2005

1. Splošni prevrednotovalni popravek
5.345.816
5.345.816
5.345.816
5.345.816
kapitala
2. Posebni prevrednotovalni popravki
4.195.590
3.422.644
0
29.258
kapitala
- v zvezi s kapitalskimi naložbami v stranke
4.195.590
3.422.644
0
29.258
v skupini
Skupaj
9.541.406
8.768.460
5.345.816
5.375.074
Banka je v letu 2005 povečala prevrednotovalni popravek kapitala iz naslova pripadajočih deležev ustvarjenih
čistih dobičkov družb v skupini, in sicer v višini 1.725.358 tisoč tolarjev.

Poslovni izid ob prevrednotenju kapitala na podlagi rasti tečaja evra do tolarja
Nova KBM d.d.
2005
2004
Poslovni izid iz rednega delovanja
+ izredni prihodki
- izredni odhodki brez prevrednotovalnega
popravka kapitala
- izredni odhodki za prevrednotovalni
popravek kapitala
Celoten poslovni izid

Skupina Nova KBM
2005
2004

6.871.865
60.689

5.880.344
107.840

8.258.481
66.669

6.337.831
110.064

-23.381

-24.706

-27.607

-50.642

0

-494.428

0

-537.487

6.909.173

5.469.050

8.297.543

5.859.766

Poslovni izid ob prevrednotenju kapitala na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin
Nova KBM d.d.
Skupina Nova KBM
2005
2004
2005
2004
Poslovni izid iz rednega delovanja
+ izredni prihodki
- izredni odhodki brez prevrednotovalnega
popravka kapitala
- izredni odhodki za prevrednotovalni
popravek kapitala
Celoten poslovni izid

6.871.865
60.689

5.880.344
107.840

8.258.481
66.669

6.337.831
110.064

-23.381

-24.706

-27.607

-50.642

-920.336

-1.217.055

-1.003.168

-1.323.046

5.988.837

4.746.423

7.294.375

5.074.207
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Gibanje posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala
Nova KBM d.d.
Stanje 1. 1.
Povečanje
- iz naslova dobičkov tekočega leta
- iz naslova dobička pripojene družbe
- iz naslova uskladitve kapitalske naložbe
- iz naslova dobičkov preteklih let
- pozitivne tečajne razlike - Adria Bank
Zmanjšanje
- izplačane dividende
- izplačane dividende drugim
- iz naslova prodaje kapitalskih naložb
- iz naslova pripojitve kapitalske naložbe
- popravek dobička preteklega leta
- negativne tečajne razlike -Adria Bank
Stanje 31. 12.

2005

2004

3.422.644

3.262.222

1.725.358
81.548
27.817
0
27

1.300.668
0
0
502.102
0

783.087
54.595
76.826
145.441
1.831
24
4.195.590

1.594.494
47.854
0
0
0
0
3.422.644

Skupina Nova KBM
Stanje 1. 1.
Povečanje
- iz naslova dobičkov tekočega leta
- iz naslova uskladitve kapitalske naložbe
- iz naslova dobičkov preteklih let
- Iskra Avtodeli Bovec (prenos)
Zmanjšanje
- izplačane dividende
- izplačane dividende drugim
- prodaja kapitalske naložbe
- popravek dobička preteklega leta
Stanje 31. 12.

2005

2004

29.258

29.258

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
29.258
0
0

0
0
0
0
29.258

25 Preneseni čisti poslovni izid (dobiček ali izguba iz prejšnjih let)

0

0

3.185.189

3.312.225
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Preneseni čisti poslovni izid

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004
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Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004

26 Zunajbilančne postavke
a) Razčlenitev po vrstah potencialnih in prevzetih obveznosti
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Nova KBM d.d.

V tolarjih
V tuji valuti
Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni

Skupaj

31. 12. 2005
Finančne garancije
Storitvene garancije
Skupaj garancije
Nepokriti akreditivi
Odobreni neizkoriščeni krediti
Odobreni neizkoriščeni limiti
Odobrene kreditne linije
Ostalo
Skupaj prevzete obveznosti
Kreditna nadom. vrednost
Skupaj

2.005.990
4.599.675
6.952.517
16.109.433
29.667.615
176.181
0
20.210.372
858.246
42.689.315
0
0
0
0
0
63.757.933
78.482
93.680.211

2.829.665
2.812.654 12.247.984
714.879
3.046.258 26.823.087
9.403.456
39.071.071
2.928.616
256.346
3.361.143
17.794.165
405.501 39.268.284
663.173
0 43.352.488
0
0
0
0
0
0
18.862.839
82.620.772
0
78.482
31.451.257
125.131.468

31. 12. 2004
Finančne garancije
Storitvene garancije
Skupaj garancije
Nepokriti akreditivi
Odobreni neizkoriščeni krediti
Odobreni neizkoriščeni limiti
Odobrene kreditne linije
Ostalo
Skupaj prevzete obveznosti
Kreditna nadom. vrednost
Skupaj

6.299.674
4.288.032
6.194.609
14.104.218
30.886.533
8.500
0
20.516.724
663.275
40.956.499
0
0
0
2.000.000
0
64.136.498
55.962
95.087.493

2.434.057
2.398.342
15.420.105
1.216.037
2.654.669
24.169.533
8.703.105
39.589.638
2.299.727
130.420
2.438.647
9.784.636
248.617
31.213.252
290.302
0 41.246.801
839.101
0
839.101
0
0
2.000.000
11.162.656
75.299.154
0
55.962
22.295.908
117.383.401

Skupaj

31. 12. 2005
Finančne garancije
Storitvene garancije
Skupaj garancije
Nepokriti akreditivi
Odobreni neizkoriščeni krediti
Odobreni neizkoriščeni limiti
Odobrene kreditne linije
Ostalo
Skupaj prevzete obveznosti
Kreditna nadom. vrednost
Skupaj

2.903.062
4.862.628
8.448.127 16.722.047
32.935.864
0
176.181
25.370.764
1.219.467
0
46.123.693
0
0
1.149.377
0
73.863.301
78.482
107.053.828

3.237.139
2.970.211
818.350
3.050.215
10.075.915
2.928.616
256.346
17.823.302
765.275
663.173
0
0
0
0
0
19.251.750
0
32.512.627

31. 12. 2004
Finančne garancije
Storitvene garancije
Skupaj garancije
Nepokriti akreditivi
Odobreni neizkoriščeni krediti
Odobreni neizkoriščeni limiti
Odobrene kreditne linije
Ostalo
Skupaj prevzete obveznosti
Kreditna nadom. vrednost
Skupaj

6.956.036
4.536.495
6.965.053 14.505.570
32.963.154
8.500
0
23.823.490
1.981.676
0
44.063.796
0
0
1.122.626
0
70.991.588
55.962
104.019.204

2.482.006
2.644.118 16.618.655
1.302.344
2.654.669 25.427.636
9.083.137
42.046.291
2.299.727
130.420 2.438.647
9.784.636
248.617 35.838.419
71.402
0 44.135.198
0
0
0
0
0
1.122.626
10.104.655
81.096.243
0
55.962
21.617.939
125.637.143

b) Razčlenitev vrednosti izvedenih finančnih instrumentov po vrstah
Nova KBM d.d. in skupina Nova KBM
31. 12. 2004
V tolarjih
V tuji valuti
Forward pogodbe za varovanje pred tveganji
14.199
906.548
Terminske pogodbe za trgovanje
1.129.951
0
Zamenjave za varovanje pred tveganjem
34.292.433
13.905.094
Skupaj
35.436.583
14.811.642
Nova KBM d.d. in skupina Nova KBM
Forward pogodbe za varovanje pred tveganji
Terminske pogodbe za trgovanje
Zamenjave za varovanje pred tveganjem
Skupaj

31. 12. 2005
V tolarjih
V tuji valuti
0
813.450
0
4.046.478
13.370.880
3.114.483
13.370.880
7.974.411

13.973.040
29.038.739
43.011.779
3.361.143
45.178.808
46.786.866
0
1.149.377
93.115.051
78.482
139.566.455

Skupaj
920.747
1.129.951
48.197.527
50.248.225

Skupaj
813.450
4.046.478
16.485.363
21.345.291
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V tolarjih
V tuji valuti
Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni
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Skupina Nova KBM

c) potencialne obveznosti iz garancij
Nova KBM d.d.
Kratkoročne garancije
Dolgoročne garancije
Skupaj
Skupina Nova KBM
Kratkoročne garancije
Dolgoročne garancije
Skupaj

d) Sprememba garancij med letom
Nova KBM d.d.

Stanje 1. 1.
Povečanja
- nove garancije
- porast na podlagi prevrednotenja
(tečajne razlike)
Zmanjšanja
- unovčenja garancij
- ugasnjene garancije
Stanje 31. 12.
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Skupina Nova KBM

Stanje 1. 1.
Povečanja
- nove garancije
- porast na podlagi prevrednotenja
(tečajne razlike)
Zmanjšanja
- unovčenja garancij
- ugasnjene garancije
Stanje 31. 12.

31. 12. 2005
V tolarjih V tuji valuti
8.958.507
3.544.544
20.709.108
5.858.912
29.667.615
9.403.456

31. 12. 2004
V tolarjih V tuji valuti
12.494.283
3.650.094
18.392.250
5.053.011
30.886.533
8.703.105

31. 12. 2005
V tolarjih V tuji valuti
11.351.189
4.055.489
21.584.675
6.020.426
32.935.864
10.075.915

31. 12. 2004
V tolarjih V tuji valuti
13.921.089
3.784.350
19.042.065
5.298.787
32.963.154
9.083.137

2005
V tolarjih V tuji valuti

2004
V tolarjih V tuji valuti

30.886.533
39.077.565
38.962.055

8.703.105
6.036.254
5.586.703

32.293.975
40.615.489
40.306.180

8.882.665
10.887.526
10.520.088

115.510

449.551

309.309

367.438

40.296.483
146.931
40.149.552
29.667.615

5.335.903
93.579
5.242.324
9.403.456

42.022.931
177.496
41.845.435
30.886.533

11.067.086
103.361
10.963.725
8.703.105

2005
V tolarjih V tuji valuti

2004
V tolarjih V tuji valuti

32.963.154
44.304.266
44.188.685

9.083.137
6.762.876
6.313.122

33.744.636
43.943.039
43.631.851

9.250.860
11.081.134
10.709.762

115.581

449.754

311.188

371.372

44.331.556
164.043
44.167.513
32.935.864

5.770.098
98.241
5.671.857
10.075.915

44.724.521
237.769
44.486.752
32.963.154

11.248.857
103.361
11.145.496
9.083.137

e) Zastavljena sredstva
Sredstva, ki jih ima banka zastavljena za zavarovanje obveznosti:
Nova KBM d.d. in skupina Nova KBM
31. 12. 2005
Sredstva
Obveznosti
Obveznice Republike Slovenije RS 35
224.150
210.000
Blagajniški zapisi Banke Slovenije
790.599
718.726

31. 12. 2004
Sredstva Obveznosti
272.400
250.000

Nefinančne družbe
Država
Banke in druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Neprofitni izvajalci storitev
Obveznosti iz poslovanja z VP
Obveznosti za prodane čeke tujih izdajateljev
Sredstva ŽR pravnih oseb - prenos iz APP
Skupaj
Skupina Nova KBM
Nefinančne družbe
Država
Banke in druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Neprofitni izvajalci storitev
Obveznosti iz poslovanja z VP
Obveznosti za prodane čeke tujih izdajateljev
Sredstva ŽR pravnih oseb - prenos iz APP
Skupaj

31. 12. 2005
514.208
1.109.425
9.292.648
1.218
48.300
206.037
121
0
11.171.957

31. 12. 2004
1.036.939
234.676
8.946.996
591.008
0
0
238
0
10.809.857

31. 12. 2005
908.928
1.109.425
9.292.648
1.218
48.300
206.037
121
0
11.566.677

31. 12. 2004
1.036.939
234.676
8.946.996
591.008
0
0
238
0
10.809.857
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27 Poslovanje po pooblastilu
Nova KBM d.d.
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Sredstva, ki jih ima banka zastavljena za zavarovanje obveznosti, se nanašajo na posebno likvidnostno posojilo
Banke Slovenije in za zavarovanje maksimalne bruto obveznosti v sistemu STEP 2.

28 Pomembnejše povezave z banko
a) Po bilanci stanja na dan 31. 12. 2005
Krediti bankam
Krediti strankam, ki niso banke
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju
Dolgovi do bank
Dolgovi do strank, ki niso banke
Dolžniški vrednostni papirji

b) Po izkazu poslovnega izida na dan 31. 12. 2005
Čiste obresti
Prihodki iz naložbenja
Čiste opravnine
Čisti poslovnih izid iz finančnih poslov
Stroški storitev

Odvisne družbe
4.393.634
18.094.794
0
28.439
1.170.040
50.000

Pridružene družbe
1.766.136
0
761.617
0
1.354.633
3.981.993

Odvisne družbe
729.598
1.026.314
84.768
-8.152
81.396

Pridružene družbe
-127.762
49.698
1.763.303
0
0
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V znesku dolžniških vrednostnih papirjev pretežni del odpade na obveznice KBM (serije 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8) v
višini 3.481.993 tisoč tolarjev, med čistimi opravninami pri pridruženih družbah pa predstavljajo pretežni del
opravnine iz naslova plačilnega prometa v državi, in sicer 97,7 odstotka.

Ostali prikazi
1 Razčlenitev in gibanje prevrednotovalnih popravkov po vrstah posameznih bilančnih postavk
Nova KBM d.d.
Krediti
Obresti,
Krediti strankam, opravnine,
Ostalo
Skupaj
bankam
ki niso terjatve do
banke
kupcev
25.317.605
7,05
16.406.720
15.145.365
26.578.960
6,38
22.541.928
7,50
16.762.174
13.986.497
25.317.605
7,05

Skupina Nova KBM
Krediti
bankam
Stanje 1. 1. 2005
Delež v znesku celotne
terjatve (v %)
Oblikovani med letom
Ukinjeni med letom
Stanje 31. 12. 2005
Delež v znesku celotne
terjatve (v %)
Stanje 1. 1. 2004
Delež v znesku celotne
terjatve (v %)
Oblikovani med letom
Ukinjeni med letom
Stanje 31. 12. 2004
Delež v znesku celotne
terjatve (v %)

Krediti
Naložbe v
strankam, ki
kapital
niso banke

15.863.530
91,71
3.208.395
2.586.247
16.485.678
91,46
15.218.055
91,84
3.197.588
2.552.113
15.863.530
91,71

Obresti,
opravnine,
terjatve do
kupcev

873.242
16,96
598.099
462.773
1.008.568
18,57
1.050.385
22,64
458.877
636.020
873.242
16,96

Ostalo

53.993

29.265.915

1.296.295

17.491.598

1.262.416

0,39

8,23

40,20

90,86

14,74

17
2.716
51.294

18.228.408
16.413.260
31.081.063

111.356
0
1.407.651

3.602.163
2.729.146
18.364.615

0,07

7,06

22,93

89,35

55.936

22.560.717

1.408.695

15.658.022

0,41

7,66

41,00

89,03

12,98

728
2.671
53.993

21.835.878
15.130.680
29.265.915

116.030
228.430
1.296.295

4.776.329
2.942.753
17.491.598

857.627
754.122
1.262.416

0,39

8,23

40,20

90,86

14,74

42.108.370
20.213.231
18.197.101
44.124.500
38.866.304
20.419.367
17.177.301
42.108.370

Skupaj

49.370.217

669.719 22.611.663
493.678 19.638.800
1.438.457 52.343.080
16,86
1.158.911 40.842.281
27.586.592
19.058.656
49.370.217
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53.993
0,18
17
2.716
51.294
0,08
55.936
0,41
728
2.671
53.993
0,18
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Stanje 1. 1. 2005
Delež v znesku celotne terjatve (v %)
Oblikovani med letom
Ukinjeni med letom
Stanje 31. 12. 2005
Delež v znesku celotne terjatve (v %)
Stanje 1. 1. 2004
Delež v znesku celotne terjatve (v %)
Oblikovani med letom
Ukinjeni med letom
Stanje 31. 12. 2004
Delež v znesku celotne terjatve (v %)

2 Gibanje zapadlih neplačanih terjatev
Nova KBM d.d.
Vrste terjatev in naložb

Stanje
1. 1. 2005

Krediti bankam
47.334
Krediti strankam, ki niso banke 13.189.379
Obresti
15.053.207
Ostalo
1.947.004
Skupaj za bilančne
30.236.924
terjatve
Vrste terjatev in naložb
Krediti bankam
Krediti strankam, ki niso banke
Obresti
Ostalo
Skupaj za bilančne
terjatve

Stanje
1. 1. 2004
46.731
11.553.038
14.339.070
1.983.682

%
0,16
3,66
95,64
29,82

1.588.996

%
0,34
3,83
94,60
34,89

27.922.521

Vrste terjatev in naložb
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Krediti bankam
Krediti strankam, ki niso banke
Obresti
Ostalo
Skupaj za bilančne
terjatve
Vrste terjatev in naložb
Krediti bankam
Krediti strankam, ki niso banke
Obresti
Ostalo
Skupaj za bilančne
terjatve

47.334
16.993.050
16.038.825
1.630.964

%
0,09
4,79
96,59
30,45

34.710.173
Stanje
1. 1. 2004
46.731
11.571.827
14.371.488
2.499.757
28.489.803

Neto
povečanje/
zmanjšanje
603
2.320.729
1.421.605
4.543
3.747.480

Skupina Nova KBM
Stanje
1. 1. 2005

Neto
povečanje/
zmanjšanje
-33
189.587
1.178.446
220.996

%
0,34
4,31
95,52
35,78

Odpis Stanje
terjatev 31. 12. 2005
0
-904.087
-472.576
-78.007

47.301
12.474.879
15.759.077
2.089.993

%
0,08
2,99
95,68
31,69

-1.454.670 30.371.250
Odpis Stanje
terjatev 31. 12. 2004
0
-684.388
-707.468
-41.221

47.334
13.189.379
15.053.207
1.947.004

%
0,16
3,66
95,64
29,82

-1.433.077 30.236.924

Neto
povečanje/
zmanjšanje
-33
508.477
1.281.335
2.511.455

0
-976.182
-482.055
-204.048

47.301
16.525.345
16.838.105
3.938.371

4.301.234

-1.662.285

37.349.122

Odpis Stanje
terjatev 31. 12. 2005

Neto
povečanje/
zmanjšanje
603
6.220.409
2.393.946
-659.805

0
-799.186
-726.609
-208.988

47.334
16.993.050
16.038.825
1.630.964

7.955.153

-1.734.783

34.710.173

Odpis Stanje
terjatev 31. 12. 2004

%
0,06
3,56
96,85
32,76

%
0,09
4,79
96,59
30,45

Skupina Nova KBM
Bilančne
postavke

Redne
terjatve

51.294

60.114.929

30.235.951

39.957

53.993 30.221.915

51.294
0

4.797.657
55.317.272

359.615
29.876.336

39.957
0

53.993
0

27.010.413 390.207.551 264.056.395

96.161.164

25.782.179 334.435.380

26.035.335
975.078

94.699.102
1.462.062

24.736.003 332.579.790
1.046.176 1.855.590

16.408.926

16.272.198

17.062.793

389.379.113 262.616.691
828.438
1.439.704
7.139.262

7.144.154

44.124.500 457.461.742 301.436.500 112.610.047

31. 12. 2005
Dvomljive Popravki
in sporne vrednosti
terjatve
terjatev

1. Krediti
79.868.733
13.310
bankam
a) Krediti
1.242.007
13.310
b)Vloge
78.626.726
0
2.Krediti
strankam, ki 321.652.732 124.905.521
niso banke
a) Krediti
321.097.064 123.513.149
b)Ostalo
555.668
1.392.372
3. Druga
28.578.767 19.325.937
sredstva
Skupaj
430.100.232 144.244.768

Skupaj

345.579
29.876.336

7.280.882

42.108.370 371.938.177

31. 12. 2004
Dvomljive Popravki
in sporne vrednosti
terjatve
terjatev

Skupaj

Redne
terjatve

51.294

79.830.749

51.453.845

39.957

53.993 51.439.809

51.294
0

1.204.023
78.626.726

19.838.000
31.615.845

39.957
0

53.993
0

Skupaj

19.823.964
31.615.845

31.512.516 415.045.737 277.792.384 106.604.313

29.730.489 354.666.208

30.409.414 414.200.799 276.352.680 105.005.386
1.103.102
844.938
1.439.704
1.598.927

28.574.448 352.783.618
1.156.041 1.882.590

19.371.619

18.498.210

18.289.440 23.863.272

50.935.429 523.409.571 352.900.731 125.142.480

48.073.922 429.969.289

28.533.085

23.654.502
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1. Krediti
60.152.913
13.310
bankam
a) Krediti
4.835.641
13.310
b)Vloge
55.317.272
0
2.Krediti
strankam, ki 304.870.190 112.347.774
niso banke
a) Krediti
304.314.522 111.099.926
b)Ostalo
555.668
1.247.848
3. Druga
7.002.203 17.199.852
sredstva
Skupaj
372.025.306 129.560.936

31. 12. 2004
Dvomljive Popravki
in sporne vrednosti
terjatve
terjatev
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3 Razčlenitev bilančnih postavk po izterljivosti terjatev
Nova KBM d.d.
31. 12. 2005
Dvomljive Popravki
Bilančne
Redne
Redne
in sporne vrednosti
Skupaj
postavke
terjatve
terjatve
terjatve
terjatev

4 Izpostavljenost do Banke Slovenije in države

Nova KBM d.d.
31. 12. 2005 31. 12. 2004

Banka Slovenije
Poravnalni račun
Krediti
Vrednostni papirji - blagajniški zapisi
Banke Slovenije
Obresti
Drugo
Republika Slovenija
Obveznice
Drugi vrednostni papirji
Krediti
Naložbe z garancijo RS
Obresti
Drugo
Zunajbilančne postavke, pokrite z
zavarovanjem pri RS
Skupna izpostavljenost do BS in države
Delež v bilančni vsoti (v %)
Bilančna vsota

Skupina Nova KBM
31. 12. 2005 31. 12. 2004

80.937.456
7.900.591
16.666.000

95.337.767
15.084.264
11.680.000

122.188.081
9.753.504
36.042.000

146.551.493
22.782.265
29.700.000

55.904.738

67.971.328

75.523.571

93.111.782

254.570
211.557
119.032.260
94.331.546
209.345
0
19.817.409
1.881.701
302.389

349.936
252.239
113.491.884
80.138.643
13.040.439
1.319.657
14.488.286
1.887.623
2.009

367.314
501.692
143.694.473
116.990.996
209.345
0
20.718.178
2.744.020
542.064

452.988
504.458
132.800.024
97.660.677
13.040.439
1.354.507
15.387.909
2.517.379
223.886

2.489.870

2.615.227

2.489.870

2.615.227

199.969.716
27,93
715.868.308

208.829.651
34,63
602.947.854

265.882.554
31,76
837.215.005

279.351.517
39,04
715.556.138
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Banka v letu 2005 izkazuje izpostavljenost do države (vlada, ministrstva, ZPIZ, ZZZS) v višini 119.032
milijonov tolarjev, od tega 94.541 milijonov tolarjev z vrednostnimi papirji, 22.001 milijonov tolarjev z drugimi
naložbami, 2.490 milijonov tolarjev zunajbilančne postavke, pokrite z zavarovanjem pri Republiki Sloveniji.

5 Izpostavljenost po različnih vrstah tveganja
a) Obrestno tveganje po stanju 31. 12. 2005 - Nova KBM d.d.
Bilančne
NeOd 1-3
Skupaj obrestovano
Obrestovano Na vpogled Do 1 meseca
postavke
mesecev
Denar v blagajni in
stanje na računih
12.837.685
pri CB
Krediti bankam
60.114.929
Krediti strankam, 390.207.551
ki niso banke
Dolžniški vrednostni
papirji, ki niso
168.645.399
namenjeni trgovanju

4.283.135

8.554.550

8.386.770

Od 3-12
mesecev Nad 1-5 let

Nad 5 let

167.780

0

0

0

0

2.054.047 58.060.882

14.331.944 42.928.938

0

0

800.000

0

2.311 390.205.240

203.504 320.015.117

15.654.485

33.410.645

18.365.450

2.556.039

0 168.645.399

0 139.996.123

6.410.356 12.096.835

5.950.094

4.191.991

Vrednostni
papirji, namenjeni
trgovanju

42.774.038

4.947.058

37.826.980

0

224.766

0

0

Dolgoročne
naložbe v kapital
strank v skupini

11.361.672

11.361.672

0

0

0

0

0

0

0

Dolgoročne
naložbe v kapital
drugih strank

1.374.504

1.374.504

0

0

0

0

0

0

0

Neopredmetena
dolgoročna
sredstva

4.234.259

4.234.259

0

0

0

0

0

0

0

10.347.626 27.254.588
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Opredmetena
13.495.911 13.495.911
0
0
0
0
0
0
0
osnovna sredstva
Druga sredstva
7.139.262 6.869.091
270.171
270.171
0
0
0
0
0
Usredstvene (aktivne) 3.683.098 3.683.098
0
0
0
0
0
0
0
časovne razmejitve
Skupaj aktiva: (1) 715.868.308 52.305.086 663.563.222 23.192.389 503.332.724 22.064.841 45.507.480 35.463.170 34.002.618

nadaljevanje
Bilančne
NeSkupaj obrestovano
Obrestovano Na vpogled Do 1 meseca
postavke
Dolgovi do bank 101.890.128
436.439 101.453.689
0 99.299.875
Dolgovi do strank, 481.797.038 1.278.635 480.518.403
500 394.246.578
ki niso banke
Dolžniški
37.312.721
0 37.312.721
0 36.762.721
vrednostni papirji

Od 1-3
mesecev
1.126.441

Od 3-12
mesecev Nad 1-5 let
342.251
685.123

51.075.877 32.099.307

Nad 5 let
0

2.876.981

219.161

0

550.000

0

0

Drugi dolgovi

4.648.791

4.648.791

0

0

0

0

0

0

0

Udolgovane (pasivne)
časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije
za obveznosti in stroške
Rezervacije za splošna
bančna tveganja

4.350.165

4.350.165

0

0

0

0

0

0

0

9.376.631

9.376.631

0

0

0

0

0

0

0

8.163.649

8.163.649

0

0

0

0

0

0

0

Podrejene
19.166.048
0 19.166.048
0 19.166.048
0
0
0
0
obveznosti
Vpisani kapital
5.839.496 5.839.496
0
0
0
0
0
0
0
Kapitalske rezerve
1.567.011
1.567.011
0
0
0
0
0
0
0
Rezerve iz dobička 31.020.005 31.020.005
0
0
0
0
0
0
0
Prevrednotovalni
9.541.406 9.541.406
0
0
0
0
0
0
0
popravki kapitala
Čisti poslovni izid
1.195.219
1.195.219
0
0
0
0
0
0
0
poslovnega leta
Skupaj pasiva: (2) 715.868.308 77.417.447 638.450.861
500 549.475.221 52.202.318 32.991.558 3.562.103
219.161
Neto izpostavljenost
obrestnemu tveganju
0 -25.112.361 25.112.361 23.191.889 -46.142.497 -30.137.477 12.515.923 31.901.066 33.783.457
(1) manj (2)
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Kumulativna
izpostavljenost

0

0

0 23.191.889 -22.950.608 -53.088.085 -40.572.162

-8.671.096 25.112.362

Obrestno tveganje po stanju 31. 12. 2004 - Nova KBM d.d.
Skupaj aktiva: (1) 602.947.854 48.754.651 554.193.203

19.772.318 385.354.170 48.768.547 58.610.840 34.078.758

Skupaj pasiva: (2) 602.947.854

2.842.918 451.622.427 46.073.575

68.191.753 534.756.101

7.608.570

29.485.177

4.129.408

602.597

2.694.972 29.125.664

29.949.351

7.005.973

0 16.929.399 -49.338.859 -46.643.887 -17.518.223 12.431.128

19.437.100

0

Neto izpostavljenost
obrestnemu tveganju
(1) manj (2)

0 -19.437.102

Kumulativna
izpostavljenost

0

19.437.102 16.929.400 -66.268.257

aa) Obrestno tveganje - dejanske obrestne mere
Leto 2005
V tolarjih V tuji valuti
AKTIVA
Denar v blagajni in stanje na računih pri CB
1,0
Krediti bankam
4,3
3,6
Krediti strankam, ki niso banke
6,7
3,6
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso
5,5
2,4
namenjeni trgovanju
Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju
3,9
Skupaj aktiva
6,2
3,2
PASIVA
Dolgovi do bank
2,2
2,5
Dolgovi do strank, ki niso banke
2,4
1,2
Dolžniški vrednostni papirji
5,3
Skupaj pasiva
2,7
1,6

Leto 2004
V tolarjih V tuji valuti
1,0
4,2
7,8

2,1
3,4

7,1

1,5

7,6
7,6

3,7
2,5

4,7
3,1
6,8
3,5

2,6
1,0
1,4

Pri deviznih obrestnih merah tečajne razlike po srednjem tečaju Banke Slovenije niso vključene.

17.990.932

7.583.447

10.407.485

8.386.792

2.020.693

0

0

0

0

79.830.749

2.054.047

77.776.702

14.411.487

63.365.215

0

0

0

0
2.941.364

415.045.737

2.311 415.043.426

1.155.849 342.561.311

14.296.017

33.438.701

20.650.184

Dolžniški vrednostni
papirji, ki niso
212.536.297
namenjeni trgovanju

0 212.536.297

0 146.696.172

20.917.989

12.231.853

10.899.615 21.790.668
10.447.615 28.637.417

Vrednostni papirji,
namenjeni trgovanju

45.232.782

5.220.028

40.012.754

433.507

224.766

0

269.449

Dolgoročne naložbe
v kapital strank v
skupini

6.699.480

6.699.480

0

0

0

0

0

0

0

Dolgoročne naložbe v
4.496.168 4.496.168
0
0
0
0
0
0
0
kapital drugih strank
Neopredmetena
4.740.349 4.740.349
0
0
0
0
0
0
0
dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna 17.592.673 17.592.673
0
0
0
0
0
0
0
sredstva
Druga sredstva
28.533.085 10.898.887 17.634.198 6.623.807
403.840
657.901
1.517.313 5.666.410 2.764.927
Usredstvene (aktivne)
4.740.949 3.687.686 1.053.263
6
101.203
417.321
226.526
137.584
170.623
časovne razmejitve
Skupaj aktiva: (1) 837.439.201 62.975.076 774.464.125 31.011.448 555.373.200 36.289.228 47.683.842 47.801.408 56.304.999
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Denar v blagajni in
stanje na računih
pri CB
Krediti bankam
Krediti strankam, ki
niso banke

Nad 5 let
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b) Obrestno tveganje po stanju 31. 12. 2005 - skupina Nova KBM
Bilančne
NeOd 1-3
Od 3-12
Skupaj obrestovano
Obrestovano Na vpogled Do 1 meseca
postavke
mesecev
mesecev Nad 1-5 let

nadaljevanje
Bilančne
NeSkupaj obrestovano
Obrestovano Na vpogled Do 1 meseca
postavke
Dolgovi do bank
106.275.369
408.728 105.866.641
0 101.666.784
Dolgovi do strank, ki 572.945.680 1.276.399 571.669.281
500 458.515.277
niso banke
Dolžniški vrednostni 49.526.677
0 49.526.677
0 36.712.721
papirji
Drugi dolgovi
9.935.289
8.616.133
1.319.156
554.271
663.870
Udolgovane (pasivne)
6.830.479 4.324.300 2.506.179
0
104.488
časovne razmejitve
Dolgoročne
rezervacije za
obveznosti in stroške

10.264.218

10.210.944

53.274

0

0

Od 1-3
mesecev
1.342.458

Od 3-12
mesecev Nad 1-5 let
1.710.162
1.147.238

65.450.380 40.440.638

Nad 5 let
0

6.670.881

591.606

0

3.050.000

5.763.956

4.000.000

60.549

38.854

1.612

0

83.082

350.082

1.968.527

0

0

53.274

0

0
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Rezervacije za splošna
8.401.135 8.401.135
0
0
0
0
0
0
0
bančna tveganja
Podrejene obveznosti 22.116.048
0 22.116.048
0 19.316.048
0
0 1.500.000 1.300.000
Kapital manjšinskih
1.938.653 1.938.653
0
0
0
0
0
0
0
delničarjev
Vpisani kapital
5.839.496 5.839.496
0
0
0
0
0
0
0
Kapitalske rezerve
1.567.011
1.567.011
0
Rezerve iz dobička
31.020.005 31.020.005
0
0
0
0
0
0
0
Prevrednotovalni
5.345.816 5.345.816
0
0
0
0
0
0
0
popravki kapitala
Preneseni čisti
3.185.189
3.185.189
0
0
0
0
0
0
0
poslovni izid
Čisti poslovni izid
2.248.136 2.248.136
0
0
0
0
0
0
0
poslovnega leta
Skupaj pasiva: (2) 837.439.201 84.381.945 753.057.256
554.771 616.979.187 66.936.469 45.643.010 17.052.213 5.891.606
Neto izpostavljenost
obrestnemu tveganju
0 -21.406.869 21.406.869 30.456.677 -61.605.987 -30.647.241 2.040.833 30.749.194 50.413.393
(1) manj (2)
Kumulativna
izpostavljenost

0

0

0 30.456.677 -31.149.310 -61.796.551 -59.755.718 -29.006.524 21.406.869

Obrestno tveganje po stanju 31. 12. 2004 - skupina Nova KBM
Skupaj aktiva: (1) 715.556.138 56.235.787 659.320.351 26.601.316 438.965.118 66.938.010 61.919.319 43.865.559 21.031.029
Skupaj pasiva: (2) 715.556.138 73.355.932642.200.206
Neto izpostavljenost
obrestnemu tveganju
(1) manj (2)
Kumulativna
izpostavljenost

3.075.111 519.445.145 58.757.614 38.000.978 17.118.145 5.803.214

0 -17.120.145 17.120.145 23.526.204 -80.480.027 8.180.396 23.918.342 26.747.415 15.227.815
0

0

0 23.526.204 -56.953.823 -48.773.426 -24.855.085 1.892.330 17.120.125
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c) Bilanca stanja po ročnosti po stanju 31. 12. 2005 - Nova KBM d.d.
Do 1
Od 1-3
Od 3-12
Bilančne postavke
Skupaj Na vpogled
meseca mesecev mesecev Od 1-5 let Nad 5 let
Denar v blagajni in stanje
12.837.685 12.669.905
167.780
0
0
0
0
na računih pri CB
Krediti bankam
60.114.929 16.427.797
22.176.177
0
253.768
21.257.187
0
Krediti strankam, ki niso 390.207.551
6.971.607 19.914.909 44.615.354 134.662.005 123.776.262 60.267.414
banke
Dolžniški vrednostni papirji, 168.645.399
0 21.805.727 22.211.523 18.335.327 40.756.807 65.536.015
ki niso namenjeni trgovanju
Vrednostni papirji,
42.774.038
0 42.774.038
0
0
0
0
namenjeni trgovanju
Dolgoročne naložbe v
11.361.672
0
0
0
0
0 11.361.672
kapital strank v skupini
Dolgoročne naložbe v
1.374.504
0
0
0
0
0
1.374.504
kapital drugih strank
Neopredmetena dolgoročna 4.234.259
0
25
939.468
0
53.059
3.241.707
sredstva
Opredmetena osnovna
13.495.911
0
0
207.115
85.322
176.015 13.027.459
sredstva
Druga sredstva
7.139.262
950.296
5.003.573
147.471
16.421
959.023
62.478
Usredstvene (aktivne)
3.683.098
77.883
468.901
1.488.396
1.556.737
91.181
0
časovne razmejitve
Skupaj aktiva: (1)
715.868.308 37.097.488 112.311.130 69.609.327 154.909.580 187.069.534 154.871.249

nadaljevanje
Bilančne postavke

2.125.662

1.102.563

3.657.078

7.662.117

82.551.196

4.791.512

481.797.038 187.486.508

93.670.732

118.974.156

56.508.545

19.949.739

5.207.358

101.890.128

Od 3-12
mesecev Od 1-5 let

Nad 5 let

37.312.721

263

2.156.180

0

8.657.398

19.498.880

7.000.000

4.648.791

390.413

3.285.422

20.512

952.026

111

307

4.350.165

526.825

981.304

1.712.519

890.870

216.348

22.299

9.376.631

1.746.201

746.093

787.951

2.921.318

2.578.800

596.268

8.163.649

0

0

0

0

8.163.649

0

19.166.048
5.839.496

0
0

0
0

0
0

0
0

7.187.268
0

11.978.780
5.839.496

Vplačani presežek kapitala

1.567.011

0

0

0

0

0

1.567.011

Rezerve iz dobička
Prevrednotovalni popravki
kapitala
Čisti poslovni izid
poslovnega leta

31.020.005

0

0

0

0

0

31.020.005

9.541.406

0

0

0

0

0

9.541.406

1.195.219

0

0

0

1.195.219

0

0

78.787.493 140.145.991

77.564.442

Neusklajenost
(1) manj (2)
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Od 1-3
mesecev

Dolgovi do bank
Dolgovi do strank, ki niso
banke
Dolžniški vrednostni
papirji
Drugi dolgovi
Udolgovane (pasivne)
časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije za
obveznosti in stroške
Rezervacije za splošna
bančna tveganja
Podrejene obveznosti
Vpisani kapital

Skupaj pasiva: (2)
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Do 1
meseca

Skupaj Na vpogled

715.868.308 192.275.872 101.942.294 125.152.216
0 -155.178.385

Predviden odliv na
podlagi potencialnih in
prevzetih obveznosti

1.122.189

Skupna neusklajenost
(1) -(2) - (3)

-1.122.189 -155.178.385

0

10.368.836 -55.542.889
54.717

76.122.087

46.923.543 77.306.807

101.500

463.189

299.783

203.000

10.314.119 -55.644.389

75.658.898

46.623.760

77.103.807

Bilanca stanja po ročnosti po stanju 31. 12. 2004 - Nova KBM d.d.
Skupaj aktiva: (1)
602.947.854 35.134.841 74.892.196 72.797.853 148.643.832 167.767.363 103.711.769
Skupaj pasiva: (2)
602.947.854 175.011.521 97.690.463 110.531.932 63.852.850 89.374.390 66.486.699
Neusklajenost
0 -139.876.680 -22.798.268 -37.734.078 84.790.982 78.392.973 37.225.070
(1) manj (2)

Bilanca stanja po ročnosti po stanju 31. 12. 2005 - skupina Nova KBM
Do 1
meseca

Od 1-3
mesecev

Od 3-12
mesecev Od 1-5 let

Nad 5 let

17.990.932

17.780.034

210.898

0

0

0

0

79.830.749

16.507.340

26.830.088

0

202.431

36.290.890

0

415.045.737

7.920.398

23.728.979

47.987.663 133.804.684

131.927.274

69.676.739

212.536.297

0

28.505.776

36.719.156

18.470.345

45.706.328

83.134.692

Vrednostni papirji,
namenjeni trgovanju
Dolgoročne naložbe v
kapital strank v skupini
Dolgoročne naložbe v
kapital drugih strank

45.232.782

270.439

44.959.812

0

2.531

0

0

6.699.480

0

0

0

0

0

6.699.480

4.496.168

0

0

0

0

38

4.496.130

Neopredmetena
dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna
sredstva
Druga sredstva
Usredstvene (aktivne)
časovne razmejitve
Skupaj aktiva: (1)

4.740.349

0

85

939.588

103.553

453.576

3.243.547

17.592.673

0

1.901

210.917

1.260.963

1.138.710

14.980.182

28.533.085

7.609.984

6.435.986

925.666

3.207.927

7.526.489

2.827.033

4.740.949

87.831

591.766

1.898.867

1.781.626

210.236

170.623

Dolžniški vrednostni
papirji, ki niso namenjeni
trgovanju

837.439.201

50.176.026 131.265.291

88.681.857 158.834.060 223.253.541 185.228.426
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Denar v blagajni in stanje
na računih pri CB
Krediti bankam
Krediti strankam, ki niso
banke

Skupaj Na vpogled
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Bilančne postavke

nadaljevanje
Bilančne postavke
Dolgovi do bank
Dolgovi do strank, ki
niso banke
Dolžniški vrednostni
papirji
Drugi dolgovi
Udolgovane (pasivne)
časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije
za obveznosti in stroške
Rezervacije za splošna
bančna tveganja
Podrejene obveznosti
Kapital manjšinskih
delničarjev
Vpisani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Prevrednotovalni
popravki kapitala
Preneseni čisti poslovni
izid
Čisti poslovni izid
poslovnega leta

189 /

Nova Kreditna banka Maribor d.d. / Letno poročilo 2005

Skupaj pasiva: (2)
Neusklajenost
(1) manj (2)

Skupaj Na vpogled
106.275.369

2.097.844

Do 1
meseca
1.102.669

Od 1-3
mesecev
3.909.954

Od 3-12
mesecev Od 1-5 let
9.378.279 84.888.636

Nad 5 let
4.897.987

572.945.680 235.983.720 105.128.641 133.524.443

65.279.854

25.791.163

7.237.859

49.526.677

263

2.156.180

0

11.157.398

25.212.836

11.000.000

9.935.289

1.368.624

7.455.315

90.491

1.010.070

10.482

307

6.830.479

427.668

1.131.395

1.805.879

1.253.623

2.189.501

22.413

10.264.218

1.746.201

746.128

788.021

2.977.479

2.490.638

1.515.751

8.401.135

0

0

0

0

8.163.649

237.486

22.116.048

0

0

0

0

8.687.268

13.428.780

1.938.653

0

0

0

0

0

1.938.653

5.839.496
1.567.011
31.020.005

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5.839.496
1.567.011
31.020.005

5.345.816

0

0

0

0

0

5.345.816

3.185.189

0

0

0

0

0

3.185.189

2.248.136

0

0

0

2.248.136

0

0

93.304.839 157.434.173

87.236.753

65.529.222

65.819.368

97.991.673

101.500

463.189

299.783

203.000

13.490.246 -51.538.431

65.066.033

65.519.585

97.788.673

837.439.201 241.624.320 117.720.328 140.118.788
0 -191.448.295

Predviden odliv na
podlagi potencialnih in
prevzetih obveznosti

1.122.189

Skupna neusklajenost
(1) - (2) - (3)

-1.122.189 -191.448.295

0

13.544.963 -51.436.931
54.717

Bilanca stanja po ročnosti po stanju 31. 12. 2004 - skupina Nova KBM
Skupaj aktiva: (1)
715.556.138 44.464.825 93.860.474 96.377.630 153.502.183 205.400.711 121.950.315
Skupaj pasiva: (2)
715.556.138 216.791.122 115.650.200 123.966.982 75.032.824 107.511.025 76.603.986
Neusklajenost
0 -172.326.297 -21.789.727 -27.589.351 78.469.360 97.889.686 45.346.329
(1) manj (2)

5.089.989 365.302.430
5.037.225 381.968.805
52.765

-16.666.376

Skupaj

0

12.837.685

0 60.114.929
37.859.214 390.207.551
1.550.285 168.645.400
0

42.774.038

0

11.361.672

0
0
0
212.595

1.374.504
4.234.259
13.495.911
7.139.262

41.265

3.683.099

39.663.359 715.868.308
0 101.890.128
5.464.698 481.797.038
5.627.775 37.312.721
105.010
4.648.791
170.854

4.350.165

0

9.376.631

0

8.163.649

0 19.166.048
0
5.839.496
0
1.567.011
0 31.020.005
0
9.541.406
0
1.195.219
11.368.337 715.868.308
28.295.022

0

20.484.712 602.947.854
14.198.334 602.947.854
6.286.378

0
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Valutno tveganje po stanju 31. 12. 2004 - Nova KBM d.d.
Skupaj aktiva: (1)
195.430.837 16.639.886
Skupaj pasiva: (2)
185.103.040 16.640.450
Neto izpostavljenost valutnemu
10.327.797
-564
tveganju (1) manj (2)

Valutna
klavzula
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d) Valutno tveganje po stanju 31. 12. 2005 - Nova KBM d.d.
Ostale
Bilančne postavke
EUR
USD
SIT
valute
Denar v blagajni in stanje na računih
1.064.380
118.589
231.441
11.423.275
pri CB
Krediti bankam
22.484.611
5.808.403
5.646.915 26.175.000
Krediti strankam, ki niso banke
164.496.080
3.880.882
642.300 183.329.075
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso
36.845.996
6.292.567
0 123.956.552
namenjeni trgovanju
Vrednostni papirji, namenjeni
37.699.177
5.831
0
5.069.030
trgovanju
Dolgoročne naložbe v kapital strank v
1.828.253
0
0
9.533.419
skupini
Dolgoročne naložbe v kapital drugih strank
315.983
0
0
1.058.521
Neopredmetena dolgoročna sredstva
0
0
0
4.234.259
Opredmetena osnovna sredstva
0
0
0
13.495.911
Druga sredstva
987.513
25.756
6.851
5.906.547
Usredstvene (aktivne) časovne
1.395.270
127.437
1.058
2.118.069
razmejitve
Skupaj aktiva: (1)
267.117.261 16.259.466
6.528.565 386.299.657
Dolgovi do bank
96.824.448
1.377.259
1.280.888
2.407.532
Dolgovi do strank, ki niso banke
141.553.379 14.618.644
5.065.256 315.095.062
Dolžniški vrednostni papirji
0
0
0 31.684.946
Drugi dolgovi
10.518
1.810
4.205
4.527.248
Udolgovane (pasivne) časovne
1.173.890
224.064
15.075
2.766.282
razmejitve
Dolgoročne rezervacije za obveznosti
0
0
0
9.376.631
in stroške
Rezervacije za splošna bančna
0
0
0
8.163.649
tveganja
Podrejene obveznosti
19.166.048
0
0
0
Vpisani kapital
0
0
0
5.839.496
Kapitalske rezerve
0
0
0
1.567.011
0
0
0 31.020.005
Rezerve iz dobička
Prevrednotovalni popravki kapitala
0
0
0
9.541.406
Čisti poslovni izid poslovnega leta
0
0
0
1.195.219
Skupaj pasiva: (2)
258.728.283 16.221.776
6.365.424 423.184.487
Neto izpostavljenost valutnemu
8.388.978
37.690
163.140 -36.884.830
tveganju (1) manj (2)
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Valutno tveganje po stanju 31. 12. 2005 - skupina Nova KBM
Ostale
Bilančne postavke
EUR
USD
valute
Denar v blagajni in stanje na računih pri CB
1.333.138
123.763
248.515
Krediti bankam
20.191.511
5.816.141
5.672.097
Krediti strankam, ki niso banke
156.714.355
3.880.882
642.300
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso
36.964.829
6.292.567
0
namenjeni trgovanju
Vrednostni papirji, namenjeni
37.699.177
5.831
0
trgovanju
Dolgoročne naložbe v kapital strank v
1.828.253
0
0
skupini
Dolgoročne naložbe v kapital drugih strank
316.038
0
17
Neopredmetena dolgoročna sredstva
0
0
0
Opredmetena osnovna sredstva
0
0
0
Druga sredstva
1.011.686
26.041
6.867
Usredstvene (aktivne) časovne
1.377.918
127.437
1.058
razmejitve
Skupaj aktiva: (1)
257.436.904 16.272.663
6.570.854
Dolgovi do bank
99.641.059
1.377.259
1.403.383
Dolgovi do strank, ki niso banke
144.499.288 14.648.658
5.070.723
Dolžniški vrednostni papirji
0
0
0
Drugi dolgovi
110.104
2.161
3.822
Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve
1.190.494
224.072
15.075
Dolgoročne rezervacije za obveznosti
30.989
0
0
in stroške
Rezervacije za splošna bančna
0
0
0
tveganja
Podrejene obveznosti
19.166.048
0
0
Kapital manjšinskih delničarjev
0
0
0
Vpisani kapital
0
0
0
Kapitalske rezerve
0
0
0
Rezerve iz dobička
0
0
0
0
0
0
Prevrednotovalni popravki kapitala
Preneseni čisti poslovni izid
0
0
0
Čisti poslovni izid poslovnega leta
0
0
0
Skupaj pasiva: (2)
264.637.982 16.252.149
6.493.003
Neto izpostavljenost valutnemu
-7.201.077
20.514
77.850
tveganju (1) manj (2)

SIT
16.285.516
48.151.000
213.159.614
166.945.251

Valutna
klavzula
0
0
40.648.586

Skupaj
17.990.932
79.830.749
415.045.737

2.333.651 212.536.297

7.007.797

519.977

45.232.782

4.871.227

0

6.699.480

4.180.113
4.740.349
17.592.673
12.197.639

0
0
0
15.290.852

4.496.168
4.740.349
17.592.673
28.533.085

3.165.542

68.995

4.740.949

498.296.720
2.655.789
402.098.343
41.503.146
9.711.179
5.173.420

58.862.061 837.439.201
1.197.878 106.275.369
6.628.669 572.945.680
8.023.531 49.526.677
108.023
9.935.289
227.419
6.830.479

10.223.282

9.947

10.264.218

8.401.135

0

8.401.135

2.950.000
1.938.653
5.839.496
1.567.011
31.020.005
5.345.816
3.185.189
2.248.136
533.860.600

0 22.116.048
0
1.938.653
0
5.839.496
0
1.567.011
0 31.020.005
0
5.345.816
0
3.185.189
0
2.248.136
16.195.467 837.439.201

-35.563.880

42.666.594

Valutno tveganje po stanju 31. 12. 2004 - skupina Nova KBM
Skupaj aktiva: (1)
185.190.376 16.707.606
5.115.180 472.831.159
Skupaj pasiva: (2)
188.322.729 16.705.595
5.516.601 485.428.094
Neto izpostavljenost valutnemu
-3.132.353
2.011
-401.420 -12.596.935
tveganju (1) manj (2)

0

35.711.817 715.556.138
19.583.120 715.556.138
16.128.697

0

Ostalo
0
6.362.664
1.438.079
0
6.937.352
0
0
0
0
162.696
103.862
15.004.653
1.631.672
663.355
0
74.592
192.912
56.647

11.978.780
0
0
0
0
0
14.597.958
406.695
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e) Bilanca stanja po teritoriju 31. 12. 2005 - Nova KBM d.d.
Tujina Evropska Republike
Bilančne postavke
Skupaj Slovenija
skupaj
unija bivše YU
Denar v blagajni in stanje na računih
12.837.685 12.837.685
0
0
0
pri CB
Krediti bankam
60.114.929 25.658.977 34.455.952
28.116.767
-23.479
Krediti strankam, ki niso banke
390.207.551 378.306.675 11.900.876
322.787
10.140.010
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso
168.645.399 165.774.200
2.871.199
2.871.199
0
namenjeni trgovanju
Vrednostni papirji, namenjeni
42.774.038
5.069.031
37.705.007
30.767.655
0
trgovanju
Dolgoročne naložbe v kapital strank
11.361.672
9.533.419
1.828.253
1.828.253
0
v skupini
Dolgoročne naložbe v kapital drugih
1.374.504
1.058.521
315.983
315.983
0
strank
Neopredmetena dolgoročna sredstva
4.234.259
4.234.259
0
0
0
Opredmetena osnovna sredstva
13.495.911 13.370.352
125.559
0
125.559
Druga sredstva
7.139.262
6.958.445
180.817
2.047
16.074
Usredstvene (aktivne) časovne
3.683.098
2.819.672
863.426
682.547
77.017
razmejitve
Skupaj aktiva: (1)
715.868.308 625.621.236 90.247.072 64.907.238 10.335.181
Dolgovi do bank
101.890.128
3.487.828 98.402.300
95.621.038
1.149.590
Dolgovi do strank, ki niso banke
481.797.038 476.980.207
4.816.831
3.104.810
1.048.666
Dolžniški vrednostni papirji
37.312.721
37.312.721
0
0
0
Drugi dolgovi
4.648.791
4.566.742
82.049
3.814
3.643
Udolgovane (pasivne) časovne
4.350.165
3.308.214
1.041.951
821.547
27.492
razmejitve
Dolgoročne rezervacije za obveznosti
9.376.631
8.443.948
932.683
0
876.036
in stroške
Rezervacije za splošna bančna
8.163.649
8.163.649
0
0
0
tveganja
Podrejene obveznosti
19.166.048
0
19.166.048
7.187.268
0
Vpisani kapital
5.839.496
5.839.496
0
0
0
0
0
0
Kapitalske rezerve
1.567.011
1.567.011
Rezerve iz dobička
31.020.005 31.020.005
0
0
0
Prevrednotovalni popravki kapitala
9.541.406
9.443.128
98.278
98.278
0
Čisti poslovni izid poslovnega leta
1.195.219
1.195.219
0
0
0
Skupaj pasiva: (2)
715.868.308 591.328.168 124.540.140 106.836.755
3.105.427
Neto izpostavljenost (1) manj (2)
0 34.293.068 -34.293.068 -41.929.517
7.229.754
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Bilanca stanja po teritoriju 31. 12. 2005 - skupina Nova KBM
Tujina Evropska Republike
Bilančne postavke
Skupaj Slovenija
Ostalo
skupaj
unija bivše YU
Denar v blagajni in stanje na
17.990.932 17.990.932
0
0
0
0
računih pri CB
Krediti bankam
79.830.749 45.374.797 34.455.952 28.116.767
-23.479 6.362.665
Krediti strankam, ki niso banke
415.045.737 403.144.862 11.900.875
322.786 10.140.010
1.438.079
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso
212.536.297 209.665.098
2.871.199
2.871.199
0
0
namenjeni trgovanju
Vrednostni papirji, namenjeni
45.232.782
7.527.775 37.705.007 30.767.655
0
6.937.352
trgovanju
Dolgoročne naložbe v kapital strank
6.699.480
4.871.227
1.828.253
1.828.253
0
0
v skupini
Dolgoročne naložbe v kapital
4.496.168
4.180.113
316.055
315.983
72
0
drugih strank
Neopredmetena dolgoročna sredstva
4.740.349
4.740.349
0
0
0
0
Opredmetena osnovna sredstva
17.592.673
17.467.114
125.559
0
125.559
0
Druga sredstva
28.533.085 28.320.288
212.797
34.020
16.074
162.703
Usredstvene (aktivne) časovne
4.740.949
3.877.523
863.426
682.548
77.017
103.862
razmejitve
Skupaj aktiva: (1)
837.439.201 747.160.077 90.279.124 64.939.211 10.335.253 15.004.660
Dolgovi do bank
106.275.369
5.385.296 100.890.073 98.108.811
1.149.590
1.631.672
Dolgovi do strank, ki niso banke
572.945.680 568.128.849
4.816.831
3.104.810
1.048.666
663.355
Dolžniški vrednostni papirji
49.526.677 49.526.677
0
0
0
0
Drugi dolgovi
9.935.289
9.754.738
180.551
99.356
6.413
74.782
Udolgovane (pasivne) časovne
6.830.479
5.778.552
1.051.927
831.524
27.491
192.912
razmejitve
Dolgoročne rezervacije za
10.264.218
9.331.535
932.683
0
876.036
56.647
obveznosti in stroške
Rezervacije za splošna bančna
8.401.135
8.401.135
0
0
0
0
tveganja
Podrejene obveznosti
22.116.048
2.950.000 19.166.048
7.187.268
0 11.978.780
Kapital manjšinskih delničarjev
1.938.653
1.938.653
0
0
0
0
0
0
0
0
Vpisani kapital
5.839.496
5.839.496
Kapitalske rezerve
1.567.011
1.567.011
0
0
0
0
Rezerve iz dobička
31.020.005 31.020.005
0
0
0
0
Prevrednotovalni popravki kapitala
5.345.816
5.247.538
98.278
98.278
0
0
Preneseni čisti poslovni izid
3.185.189
3.185.189
0
0
0
0
Čisti poslovni izid poslovnega leta
2.248.136
2.248.136
0
0
0
0
Skupaj pasiva: (2)
837.439.201 710.302.809 127.136.392 109.430.048
3.108.198 14.598.147
Neto izpostavljenost (1) manj (2)
0 36.857.268 -36.857.268 -44.490.837
7.227.055
406.513

6 Razčlenitev po področnih odsekih
a) Po bilanci stanja
Nova KBM d.d.

Področje
poslovanja z
gospod. subjekti
258.499.801
139.548.466
409.246.102
74.480.775
Poslovna
mreža

Skupaj sredstva
Skupaj obveznosti
Skupina Nova KBM

Področje
poslovanja z
gospod. subjekti
271.478.467
151.046.603
485.982.775
77.970.034
Poslovna
mreža

Skupaj sredstva
Skupaj obveznosti

Finančno
Ostalo
upravljanje nerazporejeno
297.590.048
175.508.080

Skupaj
banka

20.229.993
56.633.351

715.868.308
715.868.308

Finančno
Ostalo
upravljanje nerazporejeno

Skupaj
banka

365.880.174
207.356.020

49.033.957
66.130.372

837.439.201
837.439.201

Finančno
Ostalo
upravljanje nerazporejeno

Skupaj
banka

Celoten poslovni izid
Davek iz dobička
Drugi davki
Čisti poslovni izid
Skupina Nova KBM

10.729.413

2.233.042

Področje
poslovanja z
gospod. subjekti
9.872.620
2.426.732
Poslovna
mreža

Celoten poslovni izid
Davek iz dobička
Drugi davki
Dobiček manjšinskih delničarjev
Čisti poslovni izid
9.872.620

2.426.732

4.323.747

-10.377.029
-2.241.608
285.386
-12.333.251

6.909.173
-2.241.608
285.386
4.952.951

Finančno
Ostalo
upravljanje nerazporejeno

Skupaj
banka

4.323.747

5.448.950

5.448.950

-9.450.759
-2.500.790
352.453
-143.335
-11.742.431

8.297.543
-2.500.790
352.453
-143.335
6.005.871

V področju poslovne mreže banka prikazuje posle prebivalstva, samostojnih podjetnikov in gospodarskih
družb v podružnicah (podružnice vzhodne, zahodne in osrednje Slovenije spadajo namreč v področje poslovne
mreže). V področju poslovanja z gospodarskimi subjekti so prikazani posli, ki se izvajajo v omenjenem področju
(sektor naložb in sredstev, sektor poslovanja s tujino, služba factoringa). V področje finančnega upravljanja pa
banka uvršča sektor zakladništva in sektor mednarodnega poslovanja.
Med ostalo so vključena režijska stroškovna mesta, ki podpirajo poslovna področja.
V skupini je celoten znesek iz naslova poslovanja družb skupine, ki niso banke, vključen v postavko »ostalo
nerazporejeno«.
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Področje
poslovanja z
gospod. subjekti
10.729.413
2.233.042
Poslovna
mreža
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b) Po izkazu poslovnega izida
Nova KBM d.d.

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida
1 Prihodki in odhodki od obresti
a) Obresti po sektorizaciji
Nova KBM d.d.
Nefinančne družbe
Država
Banke
Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
Skupaj

Prihodki
10.811.207
6.005.632
3.675.215
1.099.587
9.148.923
327.419
47.214
31.115.197

2005

Odhodki
2.016.482
651.170
2.269.562
2.563.898
5.521.689
734.977
52.949
13.810.727

Prihodki
10.826.715
6.176.287
3.507.321
1.008.550
9.043.653
149.779
34.135
30.746.440

2004

Odhodki
2.216.328
646.105
2.718.106
2.162.990
6.283.240
377.013
67.250
14.471.032

Neto obrestni prihodki so se v letu 2005 v primerjavi z letom 2004 povečali za 1.029.062 tisoč tolarjev. V
primerjavi s preteklim letom so obresti nominalno porasle za 7 odstotkov.
Skupina Nova KBM
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Nefinančne družbe
Država
Banke
Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
Skupaj

Prihodki
12.851.229
7.185.317
5.377.539
484.718
10.762.348
327.570
47.798
37.036.519

2005

Odhodki
2.315.079
956.274
2.595.254
3.408.871
6.646.382
735.315
62.825
16.720.000

Prihodki
13.010.073
6.932.467
6.284.494
599.691
10.679.707
149.779
35.714
37.691.925

2004

Odhodki
2.618.400
1.036.839
3.065.548
3.166.174
7.793.800
379.626
80.038
18.140.425

b) Po vrstah obresti
Nova KBM d.d.
1. Redni
2. Zamudne obresti
3. Obrestim podobni
Skupaj

Prihodki
30.178.901
934.255
2.041
31.115.197

Skupina Nova KBM
1. Redni
2. Zamudne obresti
3. Obrestim podobni
Skupaj

Prihodki
35.898.920
1.082.668
54.931
37.036.519

2005

Odhodki
13.810.544
0
183
13.810.727

2005

Odhodki
16.705.789
819
13.392
16.720.000

Prihodki
29.936.293
732.859
77.288
30.746.440

Prihodki
36.531.855
947.424
212.646
37.691.925

2004

Odhodki
14.470.247
0
785
14.471.032

2004

Odhodki
18.117.474
4.076
18.875
18.140.425

Odhodki za obresti
Depoziti pri centralni banki
Krediti bank
Vloge bank
Depoziti drugih strank
Krediti drugih strank
Dolžniški vrednostni papirji
Obresti za druge dane obveznosti
Skupaj
Skupaj po ročnosti

101.618
599.547
8.551.077

0
736.341
13.132.234

127.999
262.324
8.938.653

0
140.305
12.505.599

689.343

7.229.146

1.261.224

7.431.019

73.835
2.056
10.015.420
21.099.777
31.115.197

73.698
5.619
10.663.898
20.082.542
30.746.440

0
2.028
17.957
1.620.138
239.374
11.038
6.833.709
2.107.353
22.317
331.788
150.273
2.474.569
24
159
7.265.682
6.545.045
13.810.727

9.272
0
1.542
966.706
646.795
12.474
7.786.689
2.815.314
50.311
218.214
196.520
1.766.410
33
752
8.691.162
5.779.870
14.471.032
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Prihodki iz obresti
Depoziti pri centralni banki
Vloge in krediti bankam
Krediti strankam, ki niso banke
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso
namenjeni trgovanju
Obresti iz drugih naslovov
Skupaj
Skupaj po ročnosti
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c) Prihodki in odhodki iz obresti glede na vrsto sredstev in obveznosti
Nova KBM d.d.
2005
2004
Kratkoročne
Dolgoročne Kratkoročne Dolgoročne

Skupina Nova KBM

Prihodki iz obresti
Depoziti pri centralni banki
Obresti od državnih obveznic in drugih vr.
papirjev
Vloge in krediti bankam
Krediti strankam, ki niso banke
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso
namenjeni trgovanju
Obresti iz drugih naslovov
Skupaj
Skupaj po ročnosti
Odhodki za obresti
Depoziti pri centralni banki
Krediti bank
Vloge bank
Depoziti drugih strank
Krediti drugih strank
Dolžniški vrednostni papirji
Obresti za druge dane obveznosti
Skupaj
Skupaj po ročnosti
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d) Čiste obresti in podobni prihodki
Nova KBM d.d.
Skupaj prihodki iz obresti in podobni prihodki
Skupaj odhodki za obresti in podobni odhodki
Čiste obresti in podobni prihodki
Povprečne obrestne mere po sredstvih v %
Povprečne obrestne mere po obveznostih v %

2005
2004
Kratkoročne
Dolgoročne Kratkoročne Dolgoročne
120.700

811.519

155.938

197.129

27.531

0

11.901

0

704.896
9.744.293

662.054
14.125.532

399.168
9.977.789

139.820
13.931.967

1.457.620

8.410.273

4.390.544

7.431.019

555.877
416.224
12.610.917
24.425.602
37.036.519

518.528
538.122
15.453.868
22.238.057
37.691.925

2.028
0
43.685
1.710.361
241.571
34.106
7.970.593
2.733.747
22.317
331.788
161.821
3.331.306
132.455
4.222
8.574.470
8.145.530
16.720.000

9.272
0
28.689
1.092.093
648.441
36.728
9.403.810
3.692.841
110.413
218.214
196.520
2.541.260
161.392
752
10.558.537
7.581.888
18.140.425

2005
31.115.197
13.810.727
17.304.470
5,0
2,2

2004
30.746.440
14.471.032
16.275.408
5,7
2,7

Povprečno dosežena obrestna mera za obveznosti je v Novi KBM za leto 2005 znašala 2,2 odstotka letno,
od tega za tolarje 2,7 odstotka in 1,6 odstotka za tuje valute (brez tečajnih razlik). Povprečna obrestna mera
za naložbe je dosegla 5,0 odstotka. Obrestni razmik kot razlika med povprečnimi tolarskimi aktivnimi in
pasivnimi obrestnimi merami nebančnega sektorja se je v letu dni zmanjšal s 5,1 odstotka na 4,8 odstotka.
Učinek podrejenega dolga do nefinančnih družb v obrestnih odhodkih je v letu 2005 znašal 377 tisoč tolarjev,
iz naslova izdanih podrejenih obveznic pa je banka plačala 674.765 tisoč tolarjev obresti (2.816.106 EUR).

Skupina Nova KBM

2005
37.036.519
16.720.000
20.316.519

Skupaj prihodki iz obresti in podobni prihodki
Skupaj odhodki za obresti in podobni odhodki
Čiste obresti in podobni prihodki

2004
37.691.925
18.140.425
19.551.500

Povprečne obrestne mere za skupino niso izračunane, saj izračun zaradi raznolikosti poslovanja družb,
vključenih v skupino, ne bi odražal realnega stanja.

Skupina Nova KBM
2005
2004

1.076.012

1.606.223

1.563.115

1.136.181

49.698
194.049
832.265

74.369
0
1.531.854

111.598
45.169
1.406.348

0
0
1.136.181

137.818

23.102

339.118

124.862

19.173
116.908
1.737

1.748
18.979
2.375

19.173
116.908
203.037

1.748
120.739
2.375

659.736

448.307

784.334

621.228

242.314
400.891
16.531
1.873.566

155.740
0
292.567
2.077.632

261.506
500.029
22.799
2.686.567

181.483
135.607
304.138
1.882.271

Med prihodki iz naložb v kapital v skupini izkazuje banka izplačane dividende v višini 783.087 tisoč
tolarjev.
Med prihodki iz naložbenja v kapital strank v skupini je vključen tudi realiziran dobiček pri prodaji odvisne
družbe Fininvest, ki znaša 144.737 tisoč tolarjev. Od tega zneska se znesek v višini 47.568 tisoč tolarjev
nanaša na dobičke iz preteklih let, ki so bili knjiženi v poslovnih knjigah banke na prevrednotovalnem
popravku kapitala. Med prihodki iz naložbenja v kapital drugih, pridruženih strank so pravtako vključene
izplačane dividende ter dosežen dobiček pri prodaji družbe Iskra Avtoelektrika Avtodeli, Bovec v višini
110.834 tisoč tolarjev, od tega zneska odpade na prenos iz prevrednotovalnega popravka kapitala med prihodke
iz naslova preteklih dobičkov znesek v višini 29.258 tisoč tolarjev.
Banka je v letu 2005 ustvarila iz naslova obresti od obveznic tujih izdajateljev za 400.891 tisoč tolarjev
prihodkov.
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Prihodki iz dolgoročnih naložb v kapital
strank v skupini
- banke
- nefinančne družbe
- druge finančne organizacije
Prihodki iz dolgoročnih naložb v kapital
drugih strank
- banke
- nefinančne družbe
- druge finančne organizacije
Prihodki in dividende od VP in drugih
naložb, namenjenih trgovanju
- prihodki iz delnic
- prihodki iz obveznic
- drugi vrednostni papirji
Skupaj

Nova KBM d.d.
2005
2004
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2 Prihodki iz naložbenja v kapital

3 Čiste opravnine
a) Opravnine po sektorjih
Prejete opravnine
Nefinančne družbe
Država
Banke
Druge finančne organizacije
Gospodinjstva
Tuje osebe
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
Dane opravnine
Čiste opravnine
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b) Po vrstah opravnin
Prejete opravnine
Od danih jamstev
Od storitev, opravljenih v skupini
Od plačilnega prometa v državi
Od plačilnega prometa v tujini
Od posredniških in komisijskih poslov
Od menjalnih poslov
Od poslov z vrednostnimi papirji za stranke
Od kreditnih poslov
Od opravljanja administrativnih storitev
Od shranjevanja stvari in vrednosti
Ostalo
Dane opravnine
Za bančne storitve v državi
Za bančne storitve v tujini
Za opravljanje menjalniških poslov
Za opravljanje posredniških in komisijskih
poslov
Za opravljanje borznih poslov
Za opravljanje plačilnega prometa
Za opravljanje storitev odvisnim družbam
Za druge storitve
Čiste opravnine

Nova KBM d.d.
2005
2004
8.603.912
8.183.735
4.213.964
3.405.732
17.453
23.030
291.641
230.657
78.505
80.221
3.853.217
4.332.149
47.936
21.984
101.196
89.962
1.103.549
793.268
7.500.363
7.390.467

Skupina Nova KBM
2005
2004
11.263.085
10.532.345
5.563.353
5.596.699
261.209
43.356
568.676
182.368
87.173
66.542
4.622.834
4.528.511
53.333
21.984
106.507
92.885
2.382.521
2.083.784
8.880.564
8.448.561

Nova KBM d.d.
2005
2004
8.603.912
8.183.735
528.238
546.021
38.557
45.617
2.232.434
1.986.385
955.423
986.973
19.627
27.009
702
1.011
11.465
0
1.234.811
1.308.847
3.577.378
3.276.646
5.277
5.226
0
0
1.103.549
793.268
481.177
360.287
397.611
298.414
574
2.037

Skupina Nova KBM
2005
2004
11.263.085
10.532.345
581.055
589.803
0
0
3.654.148
3.199.589
984.995
1.012.423
19.627
27.009
702
1.011
10.718
167.779
1.464.542
1.541.479
4.488.999
3.941.537
5.277
5.226
53.022
46.489
2.382.521
2.083.784
1.371.417
1.290.379
407.230
313.376
142.583
108.549

20

85

20

85

24.824
138.950
0
60.393
7.500.363

11.688
59.537
0
61.220
7.390.467

30.648
184.337
0
246.286
8.880.564

48.495
107.955
0
214.945
8.448.561

Med prejetimi opravninami predstavljajo največji delež prihodki za administrativne storitve banke, največji
delež prihodkov imajo storitve kartičnega poslovanja in poslovnega bankaneta. Opravnine iz naslova storitev
plačilnega prometa v državi pa predstavljajo več kot četrino vseh prihodkov od opravnin.

Odhodki pri nakupu in prodaji tujih valut in
plemenitih kovin
Finančni odhodki za negativne tečajne
razlike
Drugi finančni odhodki
Čisti poslovni izid
(dobiček ali izguba)

Skupina Nova KBM
2005
2004
37.145.464
23.154.788

2.081.484

352.317

2.117.968

709.033

297.574

26.468

297.835

256.026

0

50.130

0

162.038

1.026.424

1.564.489

1.260.697

1.759.803

33.307.896

20.264.737

33.318.768

20.244.514

0
35.336.372

0
20.857.147

150.196
35.502.580

23.374
21.145.174

83.003

7.579

105.450

8.450

1.416.024

76.038

1.552.213

313.852

0

103

0

103

499.105

567.181

501.431

566.175

33.338.240

20.206.246

33.343.486

20.256.584

0

0

0

10

1.377.006

1.400.994

1.642.884

2.009.614

Med prevrednotovalnimi finančnimi odhodki izkazuje banka udeležbo na izgubi pridružene družbe Moja
naložba v ustreznem deležu, glede na svoj kapitalski delež, v znesku 11.596 tisoč tolarjev in odhodke iz naslova
vrednotenja kapitalskega deleža v Steklarni Rogaška v znesku 600.000 tisoč tolarjev. Banka je namreč del
svojih terjatev konvertirala v kapitalsko naložbo, ko je pristopila k sanaciji Steklarne. Z analizo poslovanja
družbe je banka ocenila, da je primerno kapitalsko naložbo oslabiti do vrednosti nič.

Nova Kreditna banka Maribor d.d. / Letno poročilo 2005

Prihodki iz finančnih poslov
Prihodki iz prodaje VP in drugih naložb,
namenjenih trgovanju
Prevrednotovalni finančni prihodki iz VP in
drugih naložb, namenjenih trgovanju
Prihodki pri trgovanju z izvedenimi
finančnimi instrumenti
Prihodki pri nakupu in prodaji tujih valut in
plemenitih kovin
Finančni prihodki iz pozitivnih tečajnih
razlik
Drugi finančni prihodki
Odhodki za finančne posle
Odhodki pri trgovanju z VP in drugimi
naložbami, namenjenimi trgovanju
Prevrednotovalni finančni odhodki od VP in
drugih naložb, namenjenih trgovanju
Odhodki pri trgovanju z izvedenimi
finančnimi instrumenti

Nova KBM d.d.
2005
2004
36.713.378
22.258.141
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4 Čisti poslovni izid iz finančnih poslov

4 a) Prevrednotovalni finančni prihodki in odhodki iz vrednostnih papirjev in drugih
naložb, namenjenih trgovanju
Nova KBM d.d.
Skupina Nova KBM
2005
2004
2005
2004
Prevrednotovalni finančni prihodki iz
vrednostnih papirjev in drugih naložb,
297.574
26.468
297.835
256.026
namenjenih trgovanju
- iz dolžniških vrednostnih papirjev, ki niso
namenjeni trgovanju
- vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo
- vrednostni papirji v posesti do zapadlosti
- iz vrednostnih papirjev, namenjenih
trgovanju
- iz naložb v kapital drugih strank
- iz naložb v kapital strank v skupini
- iz drugih naslovov
Prevrednotovalni finančni odhodki iz
vrednostnih papirjev in drugih naložb,
namenjenih trgovanju
- iz dolžniških vrednostnih papirjev, ki niso
namenjeni trgovanju
- vrednostni papirji, razpoložljivi za prodajo
- vrednostni papirji v posesti do zapadlosti
- iz vrednostnih papirjev, namenjenih
trgovanju
- iz naložb v kapital drugih strank
- iz naložb v kapital strank v skupini
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Čisti poslovni izid iz prevrednotenja
vrednostnih papirjev in drugih naložb,
namenjenih trgovanju

136.012

25.543

136.012

25.543

136.012
0

25.543
0

136.012
0

25.543
0

161.559

925

161.820

925

0
3
0

0
0
0

0
3
0

228.252
0
1.306

1.416.024

76.038

1.552.213

313.852

399.426

25.995

399.426

25.995

398.586
840

25.645
350

398.586
840

25.645
350

281.270

16.860

306.085

139.566

55.811
679.517

0
33.183

166.653
680.049

116.030
32.261

-1.118.450

-49.570

-1.254.378

-57.826

5 Drugi poslovni prihodki
Prihodki za nebančne storitve
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Drugi poslovni prihodki
Skupaj

Nova KBM d.d.
2005
2004
0
0
74.428
132.015
2.125.081
1.025.826
2.199.509
1.157.841

Skupina Nova KBM
2005
2004
1.685.488
2.065.785
76.133
157.858
2.706.832
1.537.803
4.468.453
3.761.446

Med drugimi poslovnimi prihodki izkazuje banka prihodke iz saldacij vlog, odpisov po tarifi banke, od
najemnin za poslovne prostore, POS-terminale, stanovanj, od koriščenja rekreacijskih objektov.Največji delež
med drugimi poslovnimi prihodki pa pripada prihodkom od stroškov odplačevanja kreditov prebivalstvu in
samostojnim podjetnikom ter iz naslova odobrenih limitov, in sicer skupno v višini 1.315.950 tisoč tolarjev.
Med druge poslovne prihodke so knjižene tudi saldirane vloge prebivalstva in nerezidentov, ki niso imeli
prometa na svojih računih več kakor 5 let in sicer v znesku 653.860 tisoč tolarjev.
V skupini odražajo prihodki za nebančne storitve znesek prihodkov iz naslova dejavnosti družb skupine, ki
niso banke.

Skupina Nova KBM
2005
2004
8.712.605
8.517.214
610.215
600.913
739.907
721.700
550.156
536.696
1.166.408
1.201.583
286.865
280.780
271.789
285.399
86.512
76.322
39.176
148.521

311.556

253.807

482.066

410.561

9.442.472

9.341.993

11.779.291

11.578.106

Stroški delavcev po pogodbah o zaposlitvi za dodatno pokojninsko zavarovanje znašajo v letu 2005 226.229
tisoč tolarjev. V letu 2004 je banka namenila za te namene 223.244 tisoč tolarjev.
Stroški delavcev po pogodbah o zaposlitvi za dodatno pokojninsko zavarovanje v skupini znašajo v letu 2005
260.354 tisoč tolarjev, medtem ko je v letu 2004 skupina namenila za te namene 257.133 tisoč tolarjev.
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Bruto plače
Dajatve za socialno zavarovanje
Dajatve za pokojninsko zavarovanje
Druge dajatve, odvisne od bruto plač
Drugi stroški dela
- nadomestilo za prevoz na delo
- nadomestilo za prehrano med delom
- nagrade zaposlenim
- odpravnine in dokup delovne dobe
- drugi stroški delavcev po pogodbah o
zaposlitvi
Skupaj

Nova KBM d.d.
2005
2004
7.066.951
6.953.021
479.612
470.046
585.458
573.784
424.892
417.260
885.559
927.882
219.997
218.701
228.561
241.331
86.269
66.589
39.176
147.454
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6 Stroški dela

7 Stroški materiala in storitev
Stroški materiala
- stroški materiala
- stroški energije
- stroški strokovne literature
- drugi stroški
Stroški storitev
- odhodki za nepremičnine, vzete v poslovni najem
- storitve drugih
- stroški za službena potovanja
- stroški vzdrževanja osnovnih sredstev
- stroški reklame
- reprezentanca
- svetovalne, revizijske, računovodske in
druge storitve
- šolnine, štipendije in drugi stroški za
izobraževanje
- stroški zavarovanja
- drugi upravni stroški
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Skupaj stroški materiala in storitev

Nova KBM d.d.
2005
2004
709.790
602.183
342.823
288.653
236.482
193.287
51.425
45.036
79.060
75.207
6.133.849
5.741.091
524.116
449.010
2.892.317
2.605.096
61.485
58.204
1.187.903
1.408.123
844.991
705.648
78.068
62.565

Skupina Nova KBM
2005
2004
1.146.808
870.410
727.849
516.039
247.391
203.326
63.945
61.333
107.623
89.712
7.623.470
7.384.113
737.821
694.285
3.383.256
3.249.609
82.943
85.600
1.443.598
1.677.267
1.132.179
916.087
97.893
93.037

245.424

249.498

292.082

284.987

136.765

100.617

165.955

129.178

154.585
8.195

91.623
10.707

170.442
117.301

115.874
138.189

6.843.639

6.343.274

8.770.278

8.254.523

8 Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
Nova KBM d.d.
Skupina Nova KBM
2005
2004
2005
2004
Opredmetena osnovna sredstva
1.149.477
1.789.539
1.536.323
2.231.483
Neopredmetena osnovna sredstva
480.017
791.084
582.461
994.584
Prevrednotovalni poslovni odhodki
23.991
23.615
53.156
72.765
Skupaj
1.653.485
2.604.238
2.171.940
3.298.832
Banka je v letu 2005 znižala amortizacijske stopnje pri določenih vrstah osnovnih sredstev. Amortizacijske
stopnje so prikazane v uvodnem delu pojasnil k računovodskim izkazom med računovodskimi usmeritvami.
Nižje amortizacijske stopnje pomenijo nižje odhodke v višini 818.787 tisoč tolarjev, in sicer iz naslova
amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev 366.526 tisoč tolarjev in iz naslova neopredmetenih dolgoročnih
sredstev 452.261 tisoč tolarjev.
Nižje amortizacijske stopnje za dolgoročne naložbe v naložbene nepremičnine pomenijo postavko med drugimi
poslovnimi odhodki, in sicer za 2.319 tisoč tolarjev.
Znižanje amortizacijskih stopenj pri določenih vrstah osnovnih sredstev se odraža tudi v skupini v nižjih
odhodkih iz tega naslova.

9 Drugi poslovni odhodki
Davki in druge dajatve
Članarine in podobno
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki
Skupaj

Nova KBM d.d.
2005
2004
216.847
128.358
36.373
32.898
15.156
5.798
298.118
43.798
566.494
210.852

Skupina Nova KBM
2005
2004
220.939
130.474
65.516
71.342
15.156
52.496
840.897
856.949
1.142.508
1.111.261

Največjo postavko med davki in dajatvami predstavlja znesek davčnega odtegljaja v višini 120.221 tisoč tolarjev,
ki ga je plačala banka državi iz naslova kreditov najetih v tujini in za nabave neopredmetenih dolgoročnih
sredstev (programska oprema) v skladu z 68. čl. ZDDPO-1.
Med postavko davki in druge dajatve predstavlja prispevek za stavbno zemljišče kar 39,4 odstotka in sicer znaša
85.531 tisoč tolarjev. V to postavko je zajet tudi znesek plačanega davka na dodano vrednost za obdavčljive
storitve, ki jih banka ne zaračunava nekaterim komitentom in znaša za leto 2005 5.332 tisoč tolarjev.
Med drugimi odhodki so večji zneski stroški licenčnin v višini 94.017 tisoč tolarjev, stroški plačila zavarovalnih
premij za ponudbo kredit na mestu v višini 111.038 tisoč tolarjev, odhodki iz naslova odpisa investicij v pripravi
v znesku 81.507 tisoč tolarjev.
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Skupina prikazuje med drugimi poslovnimi odhodki predvsem odhodke iz naslova poslovanja družb v skupini,
ki niso banke. Glavnino teh odhodkov predstavljajo stroški prodanega blaga v višini 66,5 odstotkov.

10 Odpisi in popravki vrednosti terjatev ter prihodki iz odpisanih terjatev in popravkov vrednosti
Nova KBM d.d.
2005
2004
Prihodki iz
Prihodki iz
Popravki
ukinjenih
Popravki
ukinjenih
Odpisi
Odpisi
vrednosti
popr. vrednosti
popr.
vrednosti
vrednosti
Krediti bankam
17
0
2.716
728
0
2.671
Krediti ostalim strankam
16.406.737
115.393 14.356.689 16.761.985
170.087 13.468.993
Obresti
2.019
0
634
0
Ostalo
599.789
39.261
428.784
469.376
7.895
305.363
Skupaj
17.006.543
156.673 14.788.189 17.232.089
178.616 13.777.027
Skupina Nova KBM
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Krediti bankam
Krediti ostalim strankam
Obresti
Vrednostni papirji
Ostalo
Skupaj

2005
Popravki
vrednosti

Odpisi

17
18.228.425
0
0
828.796
19.057.238

0
187.488
11.351
0
107.461
306.300

Prihodki iz
ukinjenih
popr.
vrednosti
2.716
15.489.824
0
0
540.416
16.032.956

2004
Popravki
vrednosti

Odpisi

728
18.394.116
0
0
713.788
19.108.632

0
352.795
1.885
1.088
26.810
382.578

Prihodki iz
ukinjenih
popr.
vrednosti
7.423
14.571.481
0
0
419.326
14.998.230

11 Izgube iz danih kreditov in terjatev, zmanjšane za poplačila
Nova KBM d.d.
2005
Odhodki
Prihodki
Banke
17
2.716
Druga sredstva
599.789
428.784
Krediti strankam, ki niso banke
16.406.737
14.356.689
Zunajbilančne postavke
6.847.321
6.607.739
Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred
2.157.588
499.970
možnimi izgubami
Odpisi terjatev
156.673
145.268
Skupaj
26.168.125
22.041.166
Skupaj
-4.126.959

Odhodki
728
469.376
16.761.985
8.025.531

2004

Prihodki
2.671
305.363
13.468.993
8.972.893

1.568.472

305.005

178.616
28.142
27.004.708
23.083.067
-3.921.641

Banka je v letu 2005 v breme dohodka odpisala za 1.454.670 tisoč tolarjev terjatev iz naslova neizterljivih
kreditov, obresti in provizij po takih kreditih iz naslova poslovanja s transakcijskimi računi in iz drugih dolžniško
upniških razmerij. Na račun stečajnih postopkov, prisilnih poravnav in izbrisov iz sodnega registra je banka
odpisala znesek 382.533 tisoč tolarjev. Iz naslova neizterljivih terjatev iz kreditiranja fizičnih oseb je banka
odpisala 426.454 tisoč tolarjev in terjatve odplačno odstopila v izterjavo. Le 10,8 odstotkov vseh odpisov, kar
znaša 156.673 tisoč tolarjev, je bilo odpisanih direktno preko izkaza poslovnega izida. Ali povedano drugače,
banka je odpisovala v največji meri tiste terjatve, za katere je oblikovala posebne rezervacije v skladu s predpisi
Banke Slovenije o razvrščanju bilančnih postavk in zunajbilančnih obveznosti že v preteklih letih, tako da
odpisi ne bremenijo le dohodka tekočega leta.

2.329.173

Prihodki
2.716
523.916
15.489.824
7.035.979

Odhodki
728
713.088
18.394.116
8.433.018

587.650

1.659.425

1.892
20.318
306.300
154.185
28.937.077
23.814.588
-5.122.489

2004

Prihodki
7.423
419.326
14.571.481
9.152.417
383.970

61.124
58.106
382.578
38.515
29.644.077
24.631.238
-5.012.839
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Banke
Druga sredstva
Krediti strankam, ki niso banke
Zunajbilančne postavke
Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred
možnimi izgubami
Druge rezervacije
Odpisi terjatev
Skupaj
Skupaj

Odhodki
17
828.796
18.228.425
7.242.474

2005
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Skupina Nova KBM

12 Čisti znesek rezervacij za splošna bančna tveganja
Nova KBM d.d.
2005
2004
Čisti znesek rezervacij za splošna bančna
750.000
0
tveganja
Skupaj
750.000
0
13 Izredni dobiček/izguba
Izredni prihodki
Prihodki od prejetih odškodnin, nagrad in
podobno
Drugi izredni prihodki
Izredni odhodki
Odhodki za kazni, penale in podobno
Drugi izredni odhodki
Obračunan DDV za neposlovne namene
IZREDNI DOBIČEK/IZGUBA

Nova KBM d.d.
2005
2004
60.689
107.840

Skupina Nova KBM
2005
2004
750.000

60.000

750.000

60.000

Skupina Nova KBM
2005
2004
66.669
110.064

13.114

17.121

18.520

17.491

47.575
23.381
4.097
19.226
58
37.308

90.719
24.706
15.456
9.181
69
83.134

48.149
27.607
4.112
23.437
58
39.062

92.573
50.642
26.519
24.054
69
59.422

Med drugimi izrednimi prihodki izkazuje banka vračilo preplačila prispevka za stavbno zemljišče, med
izrednimi odhodki pa se večje postavke nanašajo na zamudne obresti iz naslova plačila davka na dodano
vrednost, zamudne obresti zaradi nepravočasno plačanih faktur, zaradi nastalih stroškov pri predčasnem
odstopu od pogodbe in drugih izrednih odhodkov, ki nastanejo pri poslovanju.
Čisti dobiček na delnico
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Čisti dobiček (v tisočih)
Število navadnih delnic (v tisočih)
Čisti dobiček na delnico (izražen v tolarjih na delnico)

2005
4.952.951
2.920
1.696

2004
2.981.739
2.920
1.021

14 Davek od dohodka
Davek od dohodka za leto 2005 je banka obračunala v skladu z novim Zakonom o davku od dohodka pravnih
oseb v višini 25 odstotkov od ugotovljene davčne osnove.
Obveznost za davek od dohodka za leto 2005 znaša 2.241.608 tisoč tolarjev. V tem letu je banka plačala
akontacije v višini 1.289.890 tisoč tolarjev. Tako izkazuje banka ob koncu leta obveznost do države za premalo
plačan davek v višini 951.718 tisoč tolarjev.
Skupina je obračunala obveznost iz naslova davka od dohodka za leto 2005 v višini 2.500.790 tisoč tolarjev.

15 Odloženi davki
Za leto 2005 je banka izračunala in izkazala terjatve za odložene davke v višini 25 odstotkov od stanja
dolgoročnih rezervacij za tožbe na dan 31.12.2005 in od zneska rezervacij za bodoče izgube pri izplačilu
sredstev občanov, oblikovanih v letu 2005.
Znesek terjatve za odložene davke znaša 285.386 tisoč tolarjev.
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij za bodoče izgube iz naslova tožb proti banki, ki jih je banka oblikovala
v letu 2005 in prej, so davčno nepriznan odhodek, po starem zakonu o davku od dobička in po novem
ZDDPO-1. Zato je banka plačala na te odhodke davek v višini 25 odstotkov.
Pravtako je banka oblikovala dolgoročne rezervacije za bodoče izgube iz naslova neizplačanih vlog prebivalstva,
ki jih je prenesla med prihodke po sklepu uprave banke.
Za oboje je banka ugotovila začasne razlike in izkazala terjatve za odložene davke v višini 25 odstotkov. Banka
ugotavlja, da obstaja verjetnost, da bodo začasne razlike odpravljene v predvidljivi prihodnosti in da bo v
prihodnje na razpolago obdavčljiv dobiček, s katerim bo možno izrabiti začasne razlike.

16 Čisti poslovni izid
Banka v izkazu poslovnega izida izkazuje čisti dobiček v višini 4.952.951 tisoč tolarjev.
Uprava banke in nadzorni svet pa sta odločila, da iz čistega dobička poslovnega leta namenita skladno s
statutom banke za zakonske rezerve 247.648 tisoč tolarjev, za statutarne rezerve 2.352.652 tisoč tolarjev in za
druge rezerve 1.157.432 tisoč tolarjev. Tako znaša ostanek čistega dobička 1.195.219 tisoč tolarjev.
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Znesek terjatev iz naslova odloženih davkov v skupini znaša 352.453 tisoč tolarjev in se nanaša na vrednotenje
dolgoročnih finančnih naložb v VP in kapital, terjatev, dolžniških vrednostnih papirjev, namenjenih trgovanju,
in na posebne rezervacije za druga znana tveganja (NSVS in že navedene) ter dolgoročne rezervacije za
stroške.

Nova Kreditna banka Maribor d.d. / Letno poročilo 2005

Terjatve za odloženi davek so dolgoročne terjatve do države. Odloženi davek se izkazuje v izkazu poslovnega
izida za leto 2005 kot zmanjšanje davkov in v bistvu povečuje čisti poslovni izid.

