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SKUPINA NOVE KBM
Bilančna vsota: 4.830,4 mio €
Čista izguba: (648,4) mio €
Število zaposlenih: 1.856
ROAE: (203,43) %
ROAA: (11,83) %

BANČNIŠTVO
Število zaposlenih: 1.764
Delež sredstev: 94,2 %
ROAE: (166,8) %; ROAA: (14,2) %

Nova KBM d.d.
Bilančna vsota: 3.901,3 mio €
Čista izguba: (658,3) mio €
ROAE: (245,9) %; ROAA: (14,8) %

PBS d.d.
99,12% lastništvo
Bilančna vsota: 775,6 mio €
Čista izguba: (57,2) mio €
ROAE: (141,9) %; ROAA: (7,0) %

ADRIA Bank AG
1

50,54% lastništvo
Bilančna vsota: 136,3 mio €
Čista izguba: (16,5) mio €

UPRAVLJANJE SKLADOV IN
POKOJNINSKA
VARČEVANJA
Število zaposlenih: 52
Delež sredstev: 3,4 %
ROAE: 5,0 %; ROAA: 0,7 %

LIZING, NEPREMIČNINSKA DEJAVNOST IN OSTALO
Število zaposlenih: 40
Delež sredstev: 2,4 %
ROAE: neg. povprečni kapital; ROAA: (37,2) %

KBM Fineko d.o.o. – v
likvidaciji
100% lastništvo
Bilančna vsota: 30,3 mio €
Čisti dobiček: 0,8 mio €

KBM Leasing d.o.o.

KBM Infond d.o.o.
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72,73% lastništvo
Bilančna vsota: 13,8 mio €
Čisti dobiček: 1,5 mio €
Sredstva v upravljanju: 240,7 mio €
ROAE: 11,0 %; ROAA: 9,6 %

100% lastništvo
Bilančna vsota: 64,5 mio €
Čista izguba: (40,6) mio €
ROAE: neg. povprečni kapital
ROAA: (35,4) %

Gorica Leasing d.o.o.
100% lastništvo
Bilančna vsota: 36,2 mio €
Čista izguba: (24,0) mio €

Moja naložba d.d.*
45% lastništvo
Bilančna vsota: 110,0 mio €
Čista izguba: (387) tisoč €

ROAE: neg. povprečni kapital
ROAA: (40,7) %

ROAE: (5,6) %; ROAA: (0,3) %

KBM Leasing Hrvatska d.o.o.
100% lastništvo
Bilančna vsota: 27,7 mio €
Čista izguba: (6,8) mio €

ROAE: (62,5) %; ROAA: (9,9) %

ROAE: neg. povprečni kapital
ROAA: (18,8) %

KBM Banka AD
89,53% lastništvo
Bilančna vsota: 110,2 mio €
Čista izguba: (6,5) mio €

ROAE: 29,1 %; ROAA: 3,3 %

KBM Invest d.o.o.
100% lastništvo
Bilančna vsota: 18,3 mio €
Čista izguba: (16,4) mio €
ROAE: neg. povprečni kapital
ROAA: (49,1) %

M-PAY d.o.o.
50% lastništvo
Bilančna vsota: 209 tisoč €
Čisti dobiček: 11 tisoč €
ROAE: 6,9 %; ROAA: 6,9 %

MB Finance B.V.
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0,00% lastništvo

ROAE: (32,1) %; ROAA: (5,5) %
V organigramu sta kazalnika ROAE in ROAA prikazana pred obdavčitvijo.
* Pridružena družba.

1
Delež Skupine Nove KBM v osnovnem kapitalu in glasovalnih pravicah Adria Bank znaša 50,54 %, delež v vpisanem kapitalu pa 46,65 %. Le-ta sestoji iz osnovnega kapitala in participacijskih
deležev brez glasovalnih pravic, ki so v lasti manjšinskih lastnikov.
2
Delež Skupine Nove KBM v osnovnem kapitalu KBM Infonda znaša 72,00 %. Zaradi % lastnih poslovnih deležev znaša delež Skupine v kapitalu in glasovalnih pravicah družbe KBM Infond
72,73 %.
3

Podjetje MB Finance B.V. v skladu s pojasnilom strokovnega odbora za pojasnjevanje SOP 12 predstavlja podjetje za posebne namene, ki ga obvladuje Nova KBM. Nova KBM nima
glasovalnih pravic in deleža v kapitalu omenjene družbe.
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Pomembnejši podatki in kazalniki
poslovanja Skupine Nove KBM
2013

2012

31.12.

31.12.

Bilančna vsota

4.830.367

5.321.810

91

Vloge nebančnega sektorja

3.079.299

3.618.678

85

Krediti nebančnemu sektorju

2.259.645

3.397.900

67

597.830

253.204

236

1.1.–31.12.

1.1.–31.12.

Čiste obresti

78.752

105.844

74

Čiste opravnine (provizije)

59.407

58.800

101

Čisti dobički iz poslovanja z vrednostnimi papirji in tujimi valutami

56.935

24.058

237

(11.916)

23.079

Operativni stroški

(121.366)

(120.502)

101

Oslabitve in rezervacije

(673.364)

(309.466)

218

Izguba iz rednega in ustavljenega poslovanja

(611.552)

(218.187)

280

Čista izguba poslovnega obdobja

(648.386)

(205.697)

315

31.12.

31.12.

(3,34)

(5,25)

-

1,300

58,63

5,37

Kapitalska ustreznost (celotni kapital, v %)

19,18

9,17

Kapitalska ustreznost (temeljni kapital, v %)

19,10

8,17

Kapitalska ustreznost (čisti temeljni kapital, v %)

19,10

5,26

Donos na aktivo pred obdavčitvijo (v %)

(11,83)

(3,85)

Donos na kapital pred obdavčitvijo (v %)

(203,43)

(55,00)

2,35

2,12

66,26

56,90

Izkaz finančnega položaja (v tisoč €)

Celotni kapital
Izkaz poslovnega izida (v tisoč €)

Drugi prihodki/odhodki

Kazalniki
Čista izguba na delnico (v €)

4

Tečaj delnice (v €)
Knjigovodska vrednost delnice (v €)

5

Operativni stroški/povprečna aktiva (v %)
Stroški/prihodki (CIR, v %)

4

Indeks

Čisti dobiček/izguba na delnico je izračunan kot razmerje med čistim dobičkom/izgubo lastnikov obvladujoče banke, preračunanim na celo leto,
in tehtanim povprečnim številom delnic v obdobju. Konec leta 2013 je upoštevano 10 mio delnic KBMS.
5
Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan obračunskega obdobja je izračunana kot razmerje med kapitalom lastnikov obvladujoče banke in
številom delnic banke na zadnji dan obračunskega obdobja.
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Nagovor uprave
Spoštovani!
naših strank, s tem ko smo jim, skladno s
pravili bančnega poslovanja, pomagali
izpolnjevati finančne načrte in urejati
finančne zadeve.

V zadnjem mesecu leta 2013 se je
zaključilo obdobje Nove KBM kot delniške
družbe z največjim številom delničarjem v
državi. Od 18.12.2013 je Republika
Slovenija edini lastnik in delničar Nove
KBM. Potem ko so bili 12. decembra 2013
objavljeni rezultati obremenitvenih testov,
ki so jih v več slovenskih bankah izvajali
neodvisni ocenjevalci, je namreč sledila
državna dokapitalizacija banke v višini
870 milijonov evrov ter razlastitev
imetnikov delnic, hibridnih obveznic in
obveznic z lastnostmi inovativnega
instrumenta. Podlaga za odpis delnic in
navedenih obveznic banke so izredni
ukrepi, ki jih je banki izrekel regulator
slovenskega bančnega sistema, Banka
Slovenije, na podlagi zadnje novele
Zakona o bančništvu.

V sedanji upravi, ki je prevzela vodenje
banke v letu 2012, skupaj s sodelavci z
vso skrbnostjo preučujemo pretekle
poslovne odločitve. Naš glavni cilj je
preoblikovati banko v uspešnejšo finančno
institucijo
z
visokim
izkazovanjem
pozitivnih, etičnih vrednot, s čimer bo
upravičila zaupanje svojih strank in
lastnikov. Želimo, da se izkaže morebitna
odgovornost za neustrezne odločitve v
preteklosti, ki so dodatno prispevale k
visokemu deležu slabih kreditov. V zvezi z
ugotovljenimi nepravilnostmi pri sklepanju
posameznih poslov v preteklosti ali celo
kaznivimi
ravnanji
smo
že
vložili
odškodninske
tožbe,
v
primeru
identificiranega suma kaznivega dejanja
pa ustrezne ovadbe ter konstruktivno in
dejavno sodelujemo z vsemi pristojnimi
institucijami. Tudi v prihodnje bomo storili
vse za zaščito interesov banke in naših
strank.

V Novi KBM razumemo veliko razočaranje
imetnikov delnic in hibridnih obveznic ter
obveznic z lastnostmi inovativnega
instrumenta naše banke, ki so z ukrepi
Banke Slovenije in dokapitalizacijo države
ostali brez tega premoženja. Predvsem
leta 2007 so se mnogi odločili za vlaganje
v delnice, ker so zaupali v dobro
poslovanje banke, zdaj pa so prepričani,
da banka ni izpolnila njihovih pričakovanj.
Pri tem želimo pojasniti, da sta redno
bančno poslovanje in vlaganje v
vrednostne papirje banke dva različna
posla,
ki
temeljita
na
različnih
predpostavkah glede tveganja, ki ga
prevzemajo stranke. Prepričani smo, da
smo pri rednem bančnem poslovanju – pri
depozitih, kreditih in drugih poslih – v
celoti ali v veliki meri upravičili zaupanje

Poslovanje banke v zadnjem četrtletju
Uresničevanje poslovnih usmeritev in
ukrepov se izkazuje tudi v rezultatih
poslovanja v zadnjem četrtletju. Od
1.10.2013 je Nova KBM učinkoviteje in
varčneje organizirana. Na ravni Skupine
Nove KBM dosegamo visoko stopnjo
optimizacije stroškov. Skupna ocenjena
vrednost 247 ukrepov racionalizacije, ki
intenzivno poteka od jeseni 2012, je
12,4 milijona evrov. Tudi v zadnjem
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kratkem časovnem roku lahko zagotovila
le Republika Slovenija.

četrtletju lanskega leta je banka sprejela
vrsto ukrepov, ki so izboljšali kreditni
proces in opozorilni sistem ter posledično
izboljšali obvladovanje kreditnega in
operativnega tveganja. Konec decembra
2013 je bil izpeljan pravni prenos slabih
terjatev na Družbo za upravljanje terjatev
bank (DUTB), fizični prenosi terjatev pa
bodo potekali postopoma, v 5 tranšah,
predvidoma do konca aprila 2014.

Slovenija je v zvezi s sanacijo bank
zavezana pravilom, ki veljajo za državne
pomoči v Evropski uniji. Ta pravila
določajo, da lahko država v okviru
sanacije dokapitalizira banko šele, ko
identificirano izgubo banke najprej v celoti
pokrijejo obstoječi lastniki kapitala, to se
pravi delničarji ter imetniki podrejenih
instrumentov. Po skrbnem tehtanju
različnih možnosti je država morala
sprejeti ukrepe, ki so bili nujno potrebni in
so usmerjeni v zagotovitev pogojev za
dolgoročno uspešno poslovanje bank in
ohranitev stabilnosti finančnega sistema.
Nova KBM je sistemsko pomembna banka
in je bila glede na ugotovljen položaj v
banki in s tem povezana tveganja za
stabilnost finančnega sistema upravičena
do državne pomoči in dokapitalizacije s
strani
Republike
Slovenije.
Prejeta
državna
pomoč
banki
omogoča
dolgoročno uspešno in varno poslovanje,
hkrati pa mora banka upravičiti prejeto
pomoč in izpolniti dane zaveze v skladu s
predpisi o državnih pomočeh in predpisi o
bančnem poslovanju.

Skupina je pod pritiskom gospodarskih
razmer in pregleda kvalitete kreditnega
portfelja v letu 2013 dodatno oblikovala
rezervacije in oslabitve ter posledično
izkazala izgubo iz rednega poslovanja
pred davki v višini 611,6 milijona €. Z
dokapitalizacijo v decembru 2013 je
Skupina pridobila potreben kapital.
Kapitalska ustreznost Skupine Nove KBM
na celotni kapital je bila na dan 31.12.2013
enaka 19,18 %.
Sveži kapital je zaveza za odločno
izpolnjevanje načrta prestrukturiranja
banke in Skupine.
Odločitve regulatorja finančnega sistema,
Banke Slovenije, glede dokapitalizacije
Nove KBM je treba razumeti v luči
zagotavljanja prihodnosti Novi KBM.
Rezultati obremenitvenih testov so namreč
pokazali, da bi v primeru najbolj
neugodnega
scenarija
poslabšanja
gospodarskih razmer banka imela velik
kapitalski primanjkljaj. Hkrati so rezultati
neodvisnega pregleda kvalitete kreditnega
portfelja banke pokazali, da bo banka ob
koncu poslovnega leta zaradi stalnega
naraščanja števila neplačnikov morala
oblikovati dodatne rezervacije in oslabitve
ter bo ob koncu poslovnega leta
izkazovala znatno izgubo. Na osnovi
pregledov ocenjeno (predvideno) izgubo,
kot tudi dodatne kapitalske zahteve, ki
izhajajo iz stresnih testov, je banka pokrila
z novo dokapitalizacijo, ki jo je v tako

Evropska komisija je decembra 2013
potrdila tudi načrt prestrukturiranja. Načrt
je morala banka pripraviti skladno s pravili
Evropske
komisije,
ker
je
z
dokapitalizacijama v 2012 in 2013 prejela
državno pomoč. Načrt je usklajen z
napovedjo, da bo Republika Slovenija
Novo KBM prodala najkasneje do konca
leta 2016. Ob uresničitvi prodaje zaveze iz
načrta
prestrukturiranja
prenehajo,
uresničevanje strateškega programa ali
priprava novega pa bo odločitev novega
lastnika. Glavna cilja prestrukturiranja sta
ponovno uspešno poslovanje Nove KBM
in ponovna vzpostavitev dobičkonosnosti.
Načrt vsebuje 16 krovnih zavez, ki jih
morata do konca 2017 izpolniti banka in

6

Zaupanje si je banka stoletje in pol gradila
s kakovostnimi bančnimi storitvami in
profesionalnim odnosom do strank. Ne
vodstvu banke ne ostalim zaposlenim ni
vseeno, kako banka posluje in kakšno je
zaupanje vanjo. V zadnjem letu in pol smo
v banki izvedli številne ukrepe za
izboljšanje poslovanja in preoblikovanje
celotne Skupine Nove KBM, ki že kažejo
tudi rezultate. Vse to počnemo s ciljem in
odločenostjo,
da
postanemo
trajno
uspešna finančna institucija.

njena lastnica Republika Slovenija. Med
pomembnejšimi zavezami so znižanje
deleža slabih terjatev v portfelju, postopno
krčenje
bilančne
vsote,
zniževanje
stroškov in racionalizacija, vključno z
optimizacijo poslovne mreže, izboljšanje
korporativnega upravljanja, izboljšanje
modela tveganj in kreditnega sistema,
osredotočenje Skupine Nove KBM na
osnovne,
bančne
dejavnosti
ter
dezinvestiranje oz. prodaja nestrateškega
premoženja. Skladno z zadnjima dvema
zavezama je Nova KBM že v letu 2012
prodala
Zavarovalnico
Maribor.
V
decembru
2013
je
Nova
KBM
dokapitalizirala PBS, kjer je zdaj
99,1-odstotna lastnica, ter od Republike
Srbije odkupila delnice KBM Banke in tako
postala njena 89,53-odstotna lastnica.
Predvidene so tudi spremembe na
področju lizinga, med drugim je možna
pripojitev dejavnosti v Novo KBM, ki je v
zvezi s tem že pridobila licenco Banke
Slovenije.

Nova KBM je že danes dobra, varna in
likvidna banka, ima kakovostne storitve,
strokovnjake z znanjem in izkušnjami.
Trdno smo odločeni vzpostaviti takšen
način delovanja, da se negativne izkušnje
iz preteklosti ne bodo več ponovile.
Nova KBM je spet, kot že večkrat v svoji
zgodovini, v prelomnem obdobju. Odslej
ima ponovno le enega delničarja,
Republiko Slovenijo. Prizadevali si bomo,
da bomo odnos z našimi strankami, med
katerimi ste tudi takšne, ki ste bile do
18.12.2013
delničarji
naše
banke,
ohranjali in ga krepili, predvsem s
kakovostnimi in strokovnimi bančnimi
storitvami ter medsebojnim spoštovanjem.

Prihodnost Nove KBM in Skupine Nove
KBM
Nova KBM ima več kot 150-letno tradicijo
in je v tem obdobju uspešno premostila
številne izzive.

Maribor, februar 2014
Uprava Nove KBM d.d.

Igor Žibrik
član uprave

Aleš Hauc
predsednik uprave
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Predstavitev Skupine Nove KBM in
Nove KBM d.d.
Nova KBM je obvladujoča banka v Skupini Nove KBM (v nadaljevanju: Skupina). Skupino
sestavlja poleg obvladujoče še 11 odvisnih družb in pridružena družba. Imena družb in
lastniški deleži so predstavljeni v tabeli v nadaljevanju.
Nova KBM je komercialna banka s tradicijo, usmerjena v standardne posle poslovanja s
prebivalstvom in podjetji. Sedež ima v Ulici Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, Slovenija.
Banka je zavezana k pripravi skupinskih računovodskih izkazov.
Sestava Skupine Nove KBM s pridruženo družbo na dan 31.12.2013
DRUŽBA

RAZMERJE

Delež v glasovalnih pravicah %

Nova KBM d.d.

obvladujoča banka

Poštna banka Slovenije d.d.

odvisna banka

99,12

Adria Bank AG

odvisna banka

50,54 6

KBM Banka AD

odvisna banka

89,53

KBM Fineko d.o.o. – v likvidaciji

odvisna družba

100,00

KBM Infond d.o.o.

odvisna družba

72,73 7

KBM Leasing d.o.o.

odvisna družba

100,00

KBM Invest d.o.o.

odvisna družba

100,00

Gorica Leasing d.o.o.

odvisna družba

100,00

M-PAY d.o.o.

odvisna družba

50,00

KBM Leasing Hrvatska d.o.o.

odvisna družba

100,00

MB Finance B.V.

odvisna družba

00,00 8

Moja naložba d.d.

pridružena družba

45,00

Decembra 2013 je bila izvršena prodajna opcija Republike Srbije o prodaji 12,89% deleža v
KBM Banki po izvršilni ceni 5.641 tisoč €. Delež obvladujoče banke v kapitalu in glasovalnih
pravicah KBM Banke po stanju 31.12.2013 se je povečal na 89,53 %.
Decembra 2013 je obvladujoča banka dokapitalizirala PBS v višini 42.474 tisoč €. Delež
obvladujoče banke v kapitalu PBS se je s tem povečal s 55,00 % na 99,12 %.

6
Delež Skupine v osnovnem kapitalu in glasovalnih pravicah Adria Banke znaša 50,54 %, delež v vpisanem kapitalu pa 46,65 %. Le-ta sestoji iz
osnovnega kapitala in participacijskih deležev brez glasovalnih pravic, ki so v lasti manjšinskih lastnikov.
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Delež Skupine v osnovnem kapitalu KBM Infonda znaša 72,00 %. Zaradi % lastnih poslovnih deležev znaša delež Skupine v kapitalu in
glasovalnih pravicah družbe KBM Infond 72,73 %.

8
Podjetje MB Finance B.V. v skladu s pojasnilom strokovnega odbora za pojasnjevanje SOP 12 predstavlja podjetje za posebne namene, ki ga
obvladuje Nova KBM. Nova KBM nima glasovalnih pravic in deleža v kapitalu omenjene družbe.
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Pomembnejši podatki o poslovanju posameznih družb v Skupini v letu 2013
DRUŽBA
Nova KBM d.d.

1.201

(658.270)

3.901.295

(259,20)

(15,62)

239

(57.164)

775.642

(142,20)

(7,05)

Adria Bank AG

34

(16.471)

136.335

(63,70)

(10,11)

KBM Banka AD

290

(6.491)

110.208

(29,49)

(5,07)

1

755

30.306

22,17

2,51

37

1.458

13.776

10,91

9,51

64.491

-

9

(39,08)

-

9

(50,94)

-

9

(40,66)

Poštna banka Slovenije d.d.

KBM Fineko d.o.o. – v likvidaciji
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.
KBM Leasing Hrvatska d.o.o.
Moja naložba d.d.
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ROAE pred
ROAA pred
Čisti poslovni
Bilančna vsota
davki
davki
izid
31.12.2013
1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2013
31.12.2013 1.1.–31.12.2013
(v %)
(v %)

Število
zaposlenih

10
9

(40.584)
(16.446)

18.347

12

(24.031)

36.214

0

11

209

5,41

5,39

9

(18,76)

(5,64)

(0,33)

8

(6.818)

27.740

15

(387)

110.024

Vrednost kazalnika ni izračunana zaradi negativnega povprečnega kapitala v obdobju.
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-

Lastniška struktura in podatki o delnici
Republika Slovenija je po dokapitalizaciji Nove KBM v decembru 2013 na dan 31.12.2013
edini lastnik 10.000.000 navadnih kosovnih delnic Nove KBM. Spremembe v lastniški
strukturi v letu 2013 prikazuje spodnji graf.
Lastniška struktura Nove KBM glede na sektorje

država
51,1

30.9.2013

30.6.2013

31.12.2012

konverzija
hibridnega
posojila
100 mio €
država

gospodinjstva

država
86,1

(v %)

konverzija
obresti od
hibridnega
posojila

druge finančne organizacije

država
94,1

tuje osebe

31.12.2013

država
100,0

dokapitalizacija
870 mio €

nefinančne družbe

banke

V pričakovanju objave rezultatov skrbnega pregleda portfelja bank je Ljubljanska borza
2. decembra 2013 ocenila, da niso zagotovljeni vsi pogoji za pošteno, urejeno in učinkovito
trgovanje z bančnimi delnicami in podrejenimi bančnimi obveznicami. Borza je v skladu z
zakonom in svojimi pristojnostmi z navedenim dnem ustavila tudi trgovanje z delnico KBMR.
Banka Slovenije je 12. decembra 2013 razkrila Poročilo o skrbnem pregledu bančnega
sistema in ukrepih. Na podlagi soglasja Evropske komisije za ukrepe državne pomoči za pet
slovenskih bank, med katerimi je bila tudi Nova KBM, je država 18. decembra 2013
dokapitalizirala banko v višini 870 mio €, potem ko so na podlagi izdanega izrednega ukrepa
Banke Slovenije v celoti prenehale vse kvalificirane obveznosti banke, ki so predstavljale
osnovni kapital banke in obveznosti banke do imetnikov finančnih instrumentov. Evropska
komisija je odobrila načrt prestrukturiranja Nove KBM s ciljem zagotavljanja dolgoročne
finančne stabilnosti banke in posledično slovenskega bančnega sistema.

Podatki o delnici KBMS
Osnovni kapital banke je na dan 31.12.2013 znašal 150.000.000,00 € in je bil razdeljen na
10.000.000 navadnih kosovnih delnic z oznako KBMS. Delnice niso uvrščene na organizirani
trg kapitala. Nova KBM ima samo en razred delnic, ki so v vseh pogledih enakovredne in
prosto prenosljive. Vsaka navadna delnica imetniku prinaša glas na skupščini delničarjev
banke. Imetniki navadnih delnic imajo pravice v skladu z relevantno zakonodajo Republike
Slovenije.
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Poslovni izid Skupine Nove KBM
Skupina je v 2013 realizirala dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in
oslabitvami v višini 61.812 tisoč €. Zaradi vpliva visokih oslabitev in rezervacij je Skupina za
poslovno leto 2013 izkazala čisto izgubo v višini 648.386 tisoč €. Dosežen nivo oblikovanih
rezervacij in oslabitev je poleg vpliva gospodarskih razmer tudi posledica zahtev na osnovi
pregleda kvalitete kreditnega portfelja, ki so ga decembra 2013 opravili neodvisni zunanji
ocenjevalci.
V letu 2013 so z izgubo poslovale vse banke v Skupini, lizinške družbe, KBM Invest ter
pridružena družba Moja naložba.
V primerjavi z letom 2012 je imela Skupina v 2013 za 28.603 tisoč € manj prihodkov,
predvsem zaradi nižjih čistih obresti. Nižje obresti so zabeležile predvsem banke v Skupini,
kjer se kaže vpliv spremenjene
Prihodki Skupine Nove KBM (v tisoč €)
strukture in obsega poslovanja
ter visokih oslabitev obresti.
2012
105.844
58.800
47.137
2013

78.752
0

59.407

50.000
obresti

100.000
opravnine

45.019
150.000

200.000

250.000

ostali neobrestni prihodki

Administrativni stroški z amortizacijo so v letu 2013 znašali 121.366 tisoč € in so glede na
2012 bili višji za 0,7 %. Skupina je znižala stroške dela ter materiala, medtem ko so stroški
storitev porasli predvsem zaradi izrednih stroškov prestrukturiranja, stroškov skrbnega
pregleda ter storitev pri prodaji Zavarovalnice Maribor v 2012. Kazalnik stroškovne
učinkovitosti (CIR) Skupine je v letu 2013 znašal 66,26 %, obvladujoče banke pa 57,20 %.
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Finančni položaj Skupine Nove KBM
Bilančna vsota Skupine je 31.12.2013 znašala 4.830,4 mio € in se je glede na konec leta
2012 znižala za 491,4 mio €, kar je v skladu z zavezami prestrukturiranja. Največje znižanje
bilančne vsote je zabeležila Nova KBM.

Bilančna vsota v mio €

6.000

Gibanje bilančne vsote Skupine po četrtletjih
od IV.2007 do IV.2013

8
6
4

5.800

2

5.600

0

5.400

-2

5.200

-4

5.000

-6

4.800

-8

4.600

-10

4.400

-12

Bilančna vsota Skupine

Četrtletna rast v %

6.200

Četrtletna rast bilančne vsote

Stanje neto kreditov strankam, ki niso banke, se je v letu 2013 znižalo za 1.138,3 mio €,
predvsem zaradi dodatno oblikovanih popravkov vrednosti kreditov in prenosa slabih terjatev
obvladujoče banke na DUTB.
Stanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, je bilo na dan 31.12.2013 enako
1.466,9 mio € oziroma za 877,5 mio € višje kot 31.12.2012. V povečanje tega stanja so
vključene obveznice v višini 389,9 mio €, ki jih je Nova KBM prejela na osnovi prenosa slabih
terjatev na DUTB, ter obveznice (RS62, RS67 in RS69) v skupni višini 250 mio €, ki
predstavljajo del dokapitalizacije Nove KBM, izvedene s strani Republike Slovenije.
Poleg obveznic je Republika Slovenija izvedla dokapitalizacijo Nove KBM še z denarnim
vplačilom (v višini 258 mio €) ter s konverzijo depozita Ministrstva za finance v kapital
(v višini 361 mio €). Posledično se je stanje vlog strank, ki niso banke v 2013 znižalo za
539,4 mio € in je bilo konec leta 2013 enako 3.079,3 mio €. Znižanje se poleg depozita
države nanaša še na depozite prebivalstva in drugih finančnih organizacij obvladujoče
banke, medtem ko so se vloge nefinančnih družb povečale.
Krediti bank v Skupini so se glede na začetek leta zmanjšali za 161,1 mio €. Največje
znižanje beleži Nova KBM, in sicer zaradi predčasnega vračila dolgoročnega posojila ter
rednega zapadanja virov.
Stanje podrejenih obveznosti se je v 2013 zmanjšalo na podlagi izrednega ukrepa o
prenehanju vseh kvalificiranih obveznosti Nove KBM zaradi pokrivanja njene izgube.
Kapital Skupine se je konec leta 2013 povečal predvsem pri obvladujoči banki, in sicer
zaradi vplačila kapitala s strani države v skupni vrednosti 870 mio €, po prenehanju vseh
kvalificiranih obveznosti obvladujoče banke. Zaradi čiste izgube poslovnega leta je bilo stanje
kapitala Skupine konec 2013 enako 597,8 mio €.
Kapitalska ustreznost Skupine na temeljni kapital je na dan 31.12.2013 znašala 19,10 %.
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Računovodski izkazi Skupine Nove
KBM
Skupinski izkaz poslovnega izida – Skupina Nove KBM
v tisoč €
1.1.–
31.12.2013

VSEBINA
1

Prihodki iz obresti
Odhodki za obresti
Čiste obresti
Prihodki iz dividend
Prihodki iz opravnin (provizij)
Odhodki za opravnine (provizije)
Čiste opravnine (provizije)
Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso
merjeni po pošteni vrednosti skozi IPI
Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih
trgovanju
Dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po
pošteni vrednosti skozi IPI
Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik
Čisti dobički iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih
sredstev v posesti za prodajo
Drugi čisti poslovni dobički/izgube

1.1.–
31.12.2012

Indeks

2

3

4=2/3

181.151

227.856

79,5

(102.399)

(122.012)

83,9

78.752

105.844

74,4

1.387

2.572

53,9

92.451

94.185

98,2

(33.044)

(35.385)

93,4

59.407

58.800

101,0

57.306

25.972

220,6

2.532

(5.306)

-

(1.229)

2.656

-

(1.674)

736

-

595

15

-

(12.822)

2.451

-

(104.912)

(104.059)

100,8

Amortizacija

(16.454)

(16.443)

100,1

Rezervacije

(37.679)

(9.072)

415,3

(635.685)

(300.394)

211,6

(174)

144

-

(902)

(3.553)

25,4

(611.552)

(239.637)

255,2

Administrativni stroški

Oslabitve
Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj
obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi
Čiste izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z
njimi povezanimi obveznostmi
IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja
ČISTA IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA
Čisti dobički po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja

(36.834)

12.490

-

(648.386)

(227.147)

285,4

0

21.450

-

ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA

(648.386)

(205.697)

315,2

a) Lastnikov obvladujoče banke

(612.150)

(205.589)

297,8

(36.236)

(108)

-

b) Manjšinskih lastnikov
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Skupinski izkaz finančnega položaja – Skupina Nove KBM
v tisoč €
VSEBINA

31.12.2013

1

Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz
poslovnega izida
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Krediti
- krediti bankam
- krediti strankam, ki niso banke
- druga finančna sredstva
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno
poslovanje
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Neopredmetena sredstva
Dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupaj
obvladovanih družb, obračunane po kapitalski metodi
Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb
- terjatve za davek
- odložene terjatve za davek
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
Finančne obveznosti do centralne banke
Finančne obveznosti, namenjene trgovanju
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
- vloge bank
- vloge strank, ki niso banke
- krediti bank
- krediti strank, ki niso banke
- dolžniški vrednostni papirji
- podrejene obveznosti
- druge finančne obveznosti
Rezervacije
Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb
- obveznosti za davek
- odložene obveznosti za davek
Druge obveznosti
SKUPAJ OBVEZNOSTI
KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE
Kapital manjšinskih lastnikov
SKUPAJ KAPITAL
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL
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31.12.2012

Indeks

2

3

4=2/3

435.478
1.786

223.882
1.572

194,5
113,6

24.586
1.466.864
2.407.329
129.674
2.259.645
18.010
280.153

34.563
589.413
3.633.260
162.408
3.397.900
72.952
500.108

71,1
248,9
66,3
79,8
66,5
24,7
56

7.868
73.677
38.426
32.894

2.282
86.765
53.317
37.485

344,8
84,9
72,1
87,8

2.957
3.233
960
2.273
55.116
4.830.367
482.891
1.422
3.649.953
60.271
3.074.748
414.883
4.551
60.973
1.250
33.277
83.205
686
88
598
14.380
4.232.537
586.320
11.510
597.830
4.830.367

3.090
41.317
2.424
38.893
114.756
5.321.810
485.149
1.658
4.528.517
107.077
3.612.206
576.004
6.472
88.592
98.069
40.097
46.630
0
0
0
6.652
5.068.606
210.167
43.037
253.204
5.321.810

95,7
7,8
39,6
5,8
48
90,8
99,5
85,8
80,6
56,3
85,1
72
70,3
68,8
1,3
83
178,4
216,2
83,5
279
26,7
236,1
90,8

Računovodski izkazi Nove KBM d.d.
Izkaz poslovnega izida – Nova KBM d.d.
v tisoč €
1.1.–
31.12.2013

VSEBINA
1

Prihodki iz obresti
Odhodki za obresti
Čiste obresti
Prihodki iz dividend
Prihodki iz opravnin (provizij)
Odhodki za opravnine (provizije)
Čiste opravnine (provizije)
Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso
merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti,
namenjenih trgovanju
Dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih
po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida
Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik
Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez
nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo
Druge čiste poslovne izgube
Administrativni stroški
Amortizacija
Rezervacije
Oslabitve
Čisti dobički iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z
njimi povezanimi obveznostmi
IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja
ČISTA IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA
Čisti dobički po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja
ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA
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1.1.–
31.12.2012

Indeks

2

3

4=2/3

145.977
(85.279)
60.698
1.811
46.299
(4.424)
41.875

177.026
(105.290)
71.736
3.364
46.365
(4.630)
41.735

82,5
81,0
84,6
53,8
99,9
95,6
100,3

56.253

24.550

229,1

1.062

(8.630)

-

(1.229)

2.633

-

(1.343)

716

-

136

(26)

-

(14.649)
(71.134)
(11.788)
(35.964)
(650.622)

(1.067)
(70.157)
(11.986)
(9.947)
(295.038)

1372,9
101,4
98,3
361,6
220,5

367

397

92,4

(624.527)
(33.743)
(658.270)
0
(658.270)

(251.720)
11.080
(240.640)
37.385
(203.255)

248,1
273,5
0,0
323,9

Izkaz finančnega položaja – Nova KBM d.d.
v tisoč €
VSEBINA

31.12.2013

1

Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz
poslovnega izida
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Krediti
– krediti bankam
– krediti strankam, ki niso banke
– druga finančna sredstva
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno
poslovanje
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Neopredmetena sredstva
Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj
obvladovanih družb
Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb
– terjatve za davek
– odložene terjatve za davek
Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA
Finančne obveznosti do centralne banke
Finančne obveznosti, namenjene trgovanju
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
– vloge bank
– vloge strank, ki niso banke
– krediti bank
– krediti strank, ki niso banke
– dolžniški vrednostni papirji
– podrejene obveznosti
– druge finančne obveznosti
Rezervacije
Druge obveznosti
SKUPAJ OBVEZNOSTI
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Presežek iz prevrednotenja
Rezerve iz dobička
Zadržana izguba (vključno s čisto izgubo poslovnega leta)
SKUPAJ KAPITAL
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL
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31.12.2012

Indeks

2

3

4=2/3

334.830
612

151.124
1.178

221,6
52,0

24.586

34.043

72,2

1.210.799
1.985.880
152.218
1.822.378
11.284
192.437

417.102
3.127.450
169.382
2.891.136
66.932
397.130

290,3
63,5
89,9
63,0
16,9
48,5

780

310

251,6

58.010
2.339
18.329

62.004
1.660
23.381

93,6
140,9
78,4

57.725

55.980

103,1

960
2
958
14.008
3.901.295
426.002
976
2.868.474
51.982
2.359.553
357.910
4.549
69.284
0
25.196
76.516
11.978
3.383.946
150.000
358.802
8.547
0
0
517.349
3.901.295

35.100
4
35.096
32.106
4.338.568
423.646
3.412
3.674.360
53.880
2.910.847
501.368
6.368
88.591
88.190
25.116
41.033
3.548
4.145.999
40.814
165.775
(2.092)
275.044
(286.972)
192.569
4.338.568

2,7
50,0
2,7
43,6
89,9
100,6
28,6
78,1
96,5
81,1
71,4
71,4
78,2
0,0
100,3
186,5
337,6
81,6
367,5
216,4
0,0
0,0
268,7
89,9

Finančni koledar Nove KBM d.d. do
konca leta 2014
Objave bodo na voljo v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze
SEOnet (www.ljse.si) ter na spletnih straneh banke (www.nkbm.si).
Predvideni datum objave
oziroma dogodka

Vrsta objave ali dogodka
Revidirano letno poročilo Nove KBM d.d. in
Skupine Nove KBM

Ponedeljek,
31. marec 2014

Izjava o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških
družb

Ponedeljek,
31. marec 2014
Ponedeljek,
28. april 2014

Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d.
za obdobje januar–marec 2014
Sklic 26. redne skupščine delničarjev Nove KBM d.d.

Petek,
9. maj 2014

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in
Nove KBM za obdobje januar–marec 2014

Petek,
30. maj 2014

26. redna skupščina delničarjev Nove KBM d.d.

Torek,
10. junij 2014

Sklepi 26. redne skupščine delničarjev Nove KBM d.d.

Sreda,
11. junij 2014
Četrtek,
31. julij 2014

Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d.
za obdobje januar–junij 2014
Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in
Nove KBM za obdobje januar–junij 2014

Petek,
29. avgust 2014
Četrtek,
30. oktober 2014

Prva informacija o rezultatih Nove KBM d.d.
za obdobje januar–september 2014
Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in
Nove KBM za obdobje januar–september 2014

Petek,
28. november 2014

Poslovni načrt Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM
za leto 2015

Ponedeljek,
22. december 2014

Navedeni so predvideni datumi objav in dogodkov. Dejanski datumi lahko odstopajo od
zgoraj navedenih. Morebitne spremembe datumov bodo objavljene na spletni strani
Nove KBM d.d.
Nova KBM d.d., februar 2014
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