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POVZETEK  

Zaključna projektna naloga obravnava računovodske izkaze poslovne banke. Uvodni del 
zajema  teoretična izhodišča, ki so temelj analize. V empiričnem delu je uporabljena metoda 
primerjalne analize uspešnosti poslovanja banke z bančnim sektorjem na podlagi kazalnikov 
poslovanja. Slednji so ločeni, posebej za potrebe analize tveganja, donosnosti ter analize 
drugih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost poslovanja. Uporabljena je tudi 
metoda sinteze, ki zajema povezovanje ali razčlenjevanje javno dostopnih podatkov. 
Ugotovljeno je, da mora vsak uporabnik informacij pridobiti širšo sliko dogajanja 
gospodarstva in konkurence. Iz tega sledi, da banka kljub gospodarski krizi posluje uspešno, 
saj svoje cilje prilagaja trenutnim razmeram na trgu. 

Ključne besede: 

 

računovodski izkazi, kapital, primerjalna analiza, kazalniki poslovanja, 
tveganje, donosnost 

SUMMARY  

Final project work treats commercial bank accounting statements. Introduction includes 
theoretical elements as analysis basis, while empirical part is based on comparative analysis 
method treating bank performance in the bank sector ragarding performance indicators. They 
are separated, specifically for the risk analysis, return analysis and analysis of other indicators 
important for business performance and efficiency. Moreover, sinthesis method is also used 
including integration or analysis of public data availability. It has been found out that every 
information user must obtain a wider view as far as economy and competition events are 
concerned. From these points it follows that the bank, despite economy crisis, works 
sucessfully adjusting its goals to the situation on the market. 

Key words: accounting statements, capital, comparative analysis, performance indicators, risk, 
return 
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1 UVOD 

Negotovost na finančnih trgih, ki je posledica finančne krize, zahteva vse večjo pozornost 
udeležencev, posebno previdnost pri izbiranju poslovnih partnerjev in sklepanju poslov. Prav 
pri slednjem je potrebno pridobit čim več informacij glede poslovanja, vizije in vpogleda v to 
ali je naš poslovni partner zaupanja vreden. Te podatke lahko pridobimo, saj so po zakonu 
javni in tako tudi širše dostopni v letnih poročilih.  

Banka kot finančna institucija mora poslovati po načelih likvidnosti, varnosti in rentabilnosti. 
Informacije, ki jih pridobimo iz letnih poročil morajo biti zanesljive in primerljive, saj le tako 
lahko pridobimo podatke, ki so osnova odločitvam potencialnih lastnikov, varčevalcev ter 
drugih institucij, ki nadzirajo poslovanje bank in s tem pripomorejo k zagotavljanju finančne 
stabilnosti bančnega sistema (Dimovski in Gregorič 2000, 51). 

Banka je dolžna v skladu z Zakonom o bančništvu, ZGD-1, Zakonu o revidiranju ter 
Mednarodnih računovodskih standardih po koncu vsakega poslovnega leta sestaviti 
računovodske izkaze in pojasnila k računovodskim izkazom, konsolidirane računovodske 
izkaze in pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom ter poslovno poročilo, kar vse 
skupaj predstavlja letno poročilo banke, ki mora vsebovati podatke in pojasnila najmanj v 
obsegu, ki ga določajo omenjeni akti. 

Računovodske izkaze banka vključi v letno poročilo na predpisanih shemah, te pa so izkaz 
finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih 
tokov ter izkaz sprememb lastniškega kapitala in priloge s pojasnili k izkazom. Vsebina 
posameznih postavk ter način sestavljanja računovodskih izkazov sta določena na podlagi 
Mednarodnih računovodskih standardov ter Sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih 
bank in hranilnic (BS 2009a). 

Kot temo za diplomsko delo sem si izbrala primerjalno analizo računovodskih izkazov Nove 
Kreditne banke Maribor, d. d., (v nadaljevanju Nove KBM) in bančnega sektorja. 
Osredotočila sem se na analizo s pomočjo kazalnikov poslovanja. 

Namen in cilj diplomskega dela je proučiti uspešnost poslovanja Nove KBM v primerjavi z 
bančnim sektorjem, ter pokazati naraščajoči pomen informacij, ki jih lahko s tem pridobijo 
različne ciljne skupine. Iz analize je možno razbrati vzrok sprememb, ki se odraža v 
izračunanih kazalnikih poslovanja, in primerjavo z bančnim sektorjem. 

Primerjalna analiza računovodskih izkazov Nove KBM je opravljena ob predpostavki, da so 
podatki v njenih računovodskih izkazih in računovodskih izkazih bančnega sektorja resnični 
in točni. Revizorjevo poročilo je za banko dodatno zagotovilo, da je v računovodskih izkazih 
Nove KBM predstavljeno pošteno finančno stanje. Omejitev pri diplomskem delu predstavlja 
pridobivanje informacij, saj lahko razpolagam in analiziram le podatke, ki so javnega značaja 
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in ne predstavljajo poslovne skrivnosti tako za Novo KBM kot za bančni sektor. Podatki, 
objavljeni za bančni sektor niso prikazani v enakih shemah kot računovodski izkazi poslovne 
banke, ali pa sploh niso podani, zneski pa so zaokroženi. Za izračune bom v takem primeru 
uporabila podatke, ki po vsebini najbolj ustrezajo izračunu posameznega  kazalnika. Dodatno 
omejitev pri analizi predstavlja tudi obdobje le-te, saj je omejeno le na dve leti. Večletna 
primerjava bi nam namreč nudila boljši pregled nad celotnim poslovanjem družbe. 

Diplomsko delo je razdeljeno na pet smiselnih poglavij, temelji pa na obravnavi uspešnosti 
poslovanja Nove KBM, podprto s teoretičnimi pojasnili. Po kratkem uvodu, bom v drugem 
delu predstavila Novo KBM in bančni sektor. V nadaljevanju bom na kratko opisala vplive 
gospodarskega okolja, saj je za razumevanje izidov kazalnikov poslovanja potrebno poznati 
tudi širšo sliko gospodarskega dogajanja. 

V tretjem poglavju bom predstavila računovodske izkaze za poslovni leti 2008 in 2009, saj z 
njihovo pomočjo pridobi širok krog uporabnikov, tako zunanjih kot notranjih, koristne 
informacije o uspešnosti poslovanja družbe, o njenem finančnem položaju in spremembah 
finančnega položaja ter o gibanju kapitala družbe. Zakonodaja se je tudi v letu 2009 
spremenila, spremenili so se nazivi računovodskih izkazov, metodologija za izdelavo izkaza 
finančnega položaja ter metodologija za izračun finančnih kazalnikov. 

Glavnino diplomskega dela predstavlja četrto poglavje, tj. osrednje poglavje, ki zajema 
analizo poslovanja banke in bančnega sektorja. Analiza poteka na podlagi izbranih 
kazalnikov, med katerimi so kazalniki uspešnosti poslovanja, kazalniki tveganja in drugi. 

Delo zaključujem z sklepom, kot zadnjim delom, ki na kratko povzema moje ugotovitve. 
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2 NOVA KBM, BANČNI SEKTOR IN GOSPODARSKO OKOLJE 

Poznavanje organizacije, bančnega sektorja  ter širšega dogajanja v gospodarskem okolju je 
ključno za analizo in je med seboj povezano, zato jih bom v nadaljevanju na kratko 
predstavila.  

2.1 Nova KBM 

Nova KBM, ima sedež v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, in je organizirana kot delniška 
družba, ki jo vodi tričlanska uprava. Dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih 
poslov je banka pridobila 21. 12. 1999. Po bilančni vsoti, kreditih in depozitih je bila v letu 
2008 druga največja banka v Sloveniji, medtem ko je po številu bančnih enot največja banka 
v podravski in goriški regiji. Konec leta 2009 je zaposlovala 1456 delavcev (Nova KBM 
2010, 27-146). 

2.1.1 Kratko o zgodovini Nove KBM 

Prvi začetki delovanja Nove KBM segajo v leto 1862. Leta 1952 se ponovno ustanovi Mestna 
hranilnica Maribor s sedežem v Mariboru, leta 1955 pa Komunalna banka Maribor, ki se isto 
leto preimenuje v Okrajno Banko. Leta 1962 se obe banki združita in od leta 1965 
preimenujeta in poslujeta kot Kreditna Banka Maribor, ki dobi funkcijo komercialne 
investicijske banke. Leta 1972 banka pridobi najširše pooblastilo za opravljanje vseh bančnih 
poslov s tujino, kar ji omogoči vzpostavitev kontokorentnih in korespondenčnih odnosov z 
bankami po vsem svetu. Leta 1978 se združi z 22 drugimi bankami v Ljubljansko banko – 
združeno banko. Leta 1990 se pravno formalno uredi kot delniška družba in leta 1993 izstopi 
iz Ljubljanske banke – združene banke. Istega leta se začne sanacija. Z Ustavnim zakonom je 
bila leta 1994 ustanovljena Nova Kreditna banka Maribor, d. d., leta 1995 pa se ji pripoji 
Komercialna banka Nova Gorica. Naslednje leto, pa kot prva banka v Sloveniji, Nova KBM 
pridobi certifikat kakovosti za delo na področju poslovanja s prebivalstvom v skladu z 
mednarodnim standardom ISO 9001. Leta 1997 uspešno zaključi sanacijo in leta 2001 
prevzame od hranilno-kreditnih služb Goriška Brda, Žiri in Dobrovo terjatve in obveznosti ter 
pridobi večinski delež v LLT – Hranilnica in posojilnica Murska Sobota. Leta 2004 banka 
pridobi 55 % delež v Poštni banki Slovenije. Leto 2007 prinese s seboj začetek poslovanja v 
evrih, istega leta se izvede tudi prvi del privatizacije Nove KBM. Prične se trgovati z delnico 
Nove KBM, tako postane Nova KBM prva banka, katere delnice kotirajo na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev (Nova KBM 2010, 24). 
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2.1.2 Dejavnost Nove KBM 

Skladno z Zakonom o bančništvu ima banka dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje 
priznanih in dodatnih finančnih storitev, ki so večinoma navedene tudi v njenem statutu. Med 
najpomembnejšimi so: sprejemanje depozitov, dajanje kreditov, opravljanje plačilnega 
prometa, kreditnih kartic, izdajanje in upravljanje drugih plačilnih inštrumentov, izdajanje 
garancij in drugih jamstev, trgovanje za svoj račun ali za račun strank z instrumenti denarnega 
trga, s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, s standardiziranimi 
terminskimi pogodbami in opcijami, z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti, s 
prenosljivimi vrednostnimi papirji, oddajanje sefov, storitve upravljanja plačilnih sistemov po 
Zakonu o plačilnem prometu, kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih … 
Banka opravlja tudi pomožne bančne storitve, kot je na primer upravljanje z nepremičninami. 

2.1.3 Lastniška struktura 

Na dan 31. 12. 2009 je bila lastniška struktura Nove KBM sledeča: delež Republike Slovenije 
je znašal 41,5 odstotka, delež Slovenske odškodninske družbe 4,8 odstotka, delež Kapitalske 
družbe d. d. 4,8 odstotka, delež drugih finančnih organizacij 11,8 odstotka, delež nefinančnih 
družb 6,4 odstotka, delež tujih oseb 5,9 odstotka, delež bank 0,8 odstotka in mali delničarji 24 
odstotkov (Nova KBM 2010, 29). 

2.1.4 Poslovna politika in finančni načrt Nove KBM za leto 2010 

Uprava Nove KBM je skupaj z vodstvi odvisnih in pridruženih podjetij v letu 2008 oblikovala 
skupne strateške usmeritve in cilje, ki naj bi veljali vse do leta 2013. Čeprav je bila strategija 
sprejeta na ravni uprav družb in potrjena na seji nadzornega sveta leta 2008, je trenutno zaradi 
sprememb v okolju, predvsem zaradi finančne krize, v fazi prenove. Osnovne strateške 
usmeritve ostajajo enake, kar potrjuje pravilnost in predvsem trdnost poslanstva in vizije. 
Nova KBM je sodobna in varna banka z dolgoletno tradicijo, ki razume in spremlja poslovne 
partnerje, sledi razvojnim ciljem ter živi z okoljem. Njena ključna usmeritev še vedno ostaja 
poslovanje s prebivalstvom ter majhnimi in srednje velikimi podjetji. V želji, da bi nudila 
svojim komitentom čim bolj kakovosten ter širok spekter storitev, si banka prizadeva 
izkoristiti potenciale, ki jih daje Skupina Nove KBM. Glavni poudarek pri planiranju je dan 
napovedim Urada za makroekonomske analize, ker bodo njihova izhodišča usmerjala tudi 
ukrepe ekonomske politike (Nova KBM 2009a). 

2.2 Bančni sektor 

Bančni sektor v Republiki Sloveniji v letu 2008 predstavlja 19 bank in 3 hranilnice ter 3 
podružnice tujih bank in hranilnic iz držav evropskega gospodarskega prostora. V letu 2009 
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se je tako povečalo število kreditnih inštitucij za eno, saj je kot novoustanovljena banka 2. 
marca 2009 začela poslovati KD banka, d. d.. Bilančna vsota  bank je v letu 2009 znašala 51,4 
milijard evrov, medtem ko je bilančna vsota hranilnic v istem letu znašala 396,7 milijonov 
evrov. V bančnem sektorju je bilo v letu 2008 zaposlenih 12.046 oseb. Leta 2009, se število 
zaposlenih zmanjša za 0,92 odstotka na 11.935 zaposlenih (BS 2010, 63). 

2.2.1 Lastništvo bank 

Ob koncu leta 2009 je v Sloveniji delovalo osem hčerinskih bank in tri podružnice tujih. V 
popolni domači lasti je bila ena banka, devet bank pa je bilo le v večinski (BS 2010, 63). 

Delež tujcev, merjen po lastniškem kapitalu, se je lani, v primerjavi z letom 2008, znižal za 
1,6 odstotne točke in je znašal 36,6 odstotka, od tega je delež tujih oseb, ki imajo nad 50 
odstotkov kapitala v upravljanju 26,8 odstotka. Lastninski delež tujih oseb, merjen z bilančno 
vsoto, je ob koncu leta 2009 znašal 2,9 odstotka več kot delež tujih oseb, merjen z lastniškim 
kapitalom. Državno lastništvo, merjeno po lastniškem kapitalu, pa se je v letu 2009 povečalo 
za 2,8 odstotka (BS 2010, 63). 

2.2.2 Poslovanje bančnega sektorja 

Rast posojil nebančnemu sektorju se je v letu 2009 povečala za 0,6 odstotka. Stopnja rasti 
posojil gospodinjstvom v letu 2009 znaša 6,8 odstotka, predvsem na račun stanovanjskih 
posojil v drugi polovici leta 2009. V primerjavi z letom 2008 se je stopnja rasti zmanjšala za 
8,1 odstotne točke. Znižanje povpraševanja po posojilih je predvsem posledica gospodarske 
krize, ki se kaže v nižjih prejemkih gospodinjstev, večji brezposelnosti, zaostrovanju kreditnih 
standardov in višanju referenčne obrestne mere. Obveznosti do bank so se v letu 2009 znižale 
za 7,8 odstotka, obveznosti do tujih bank pa za 20 odstotkov. Slednje znižanje je predvsem 
posledica razdolževanja do tujih bank v višini 3,2 milijarde evrov. Vloge nebančnega sektorja 
so se v letu 2009 povečale za 14,3 odstotka, vloge gospodinjstev pa za 4,3 odstotka, vendar za 
4,9 odstotne točke manj kot leto prej. Bistveno so se povišale vloge države in sicer za 114,9 
odstotka. Neto obrestni prihodki so se v letu 2009 zmanjšali za 2,1 odstotka. Banke so to 
nadomestile z neto neobrestnimi prihodki, saj so se ti povišali za 18,4 odstotka. Stroški 
rezervacij so se povečali za 78,5 odstotka (BS 2010, 67-151). 

2.3 Gospodarsko okolje 

Poznavanje razmer v okolju, v katerem banka deluje, je ključnega pomena za razumevanje 
opravljene analize. Gospodarska kriza je namreč pomembno vplivala na vse segmente v 
gospodarstvu. 
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2.3.1 Inflacija 

Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) objavlja, da je konec leta 2009 
znašala letna inflacija 1,8 odstotka, povprečna letna inflacija, merjena s harmoniziranim 
indeksom cen življenjskih potrebščin v Sloveniji, pa 0,9 odstotka. Letna stopnja inflacije v 
državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je 
novembra 2009 v povprečju znašala 0,5 odstotka. Kljub občutnemu znižanju inflacije, so k 
skupni rasti cen v letu 2009 največ prispevale podražitve v skupinah: stanovanje, prevoz, 
alkoholne pijače in tobak ter raznovrstno blago in storitve. Skupno rast pa so najbolj znižale 
nižje cene v skupinah: obleka in obutev, hrana in brezalkoholne pijače ter komunikacije 
(SURS 2009). 

2.3.2 Bruto domači proizvod (BDP) 

BDP se je v letu 2009 po prvi oceni realno zmanjšal za 7,8 odstotka. To je prvo realno 
zmanjšanje letnega BDP-ja po letu 1992, po velikosti padca pa le malo manjše kot v letu 
1991, ko se je BDP realno zmanjšal za 8,9 odstotka. V tekočih cenah je BDP po prvi oceni v 
letu 2009 znašal 34.894 milijonov evrov, kar je 17.092 evrov na prebivalca. V primerjavi z 
letom 2008 je bil BDP nominalno manjši za 6,0 odstotka (SURS 2010). 

Vpliv gospodarske krize na zmanjšanje gospodarske aktivnosti je privedel do zmanjšanja 
bruto investicij, ter zmanjšanja potrošnje gospodinjstev. Tudi izdatki države za končno 
potrošnjo so se v zadnjem četrtletju leta 2009 realno zmanjšali, kar pa se je zgodilo prvič od 
leta 1992 do danes. Ravno tako sta se znižala uvoz in izvoz, kar je prispevalo k manjšemu 
padcu BDP-ja (SURS 2010). 

2.3.3 Brezposelnost 

Posledice slabih gospodarskih razmer se vedno bolj odražajo tudi na trgu dela. V zadnjem 
četrtletju leta 2009 je bilo 1.049 tisoč  aktivnega prebivalstva, medtem ko jih je bilo v istem 
obdobju lani 1.046. To pomeni, da se je število aktivnega prebivalstva leta 2009 v primerjavi 
z letom 2008 povečalo za 0,3 odstotka. V zadnjem četrtletju leta 2008 je bilo 1.001 tisoč 
delovno aktivnih prebivalcev, v zadnjem četrtletju leta 2009 pa 982 tisoč, kar pomeni 
zmanjšanje delovno aktivnega prebivalstva za 1,9 odstotka. V zadnjem četrtletju leta 2009 je 
bilo število brezposelnih v Sloveniji 67.000, medtem ko jih je bilo v istem obdobju lani 
45.000, kar pomeni povišanje brezposelnosti za 48,9 odstotka (SURS 2010b). 

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2009 znašala 1.438,96 EUR in je bila za 3,4 % višja 
od povprečne mesečne bruto plače za leto 2008. Povprečna mesečna neto plača za leto 2009 
je znašala 930,00 EUR. Realno se je povprečna mesečna bruto in neto plača za leto 2009 
glede na leto 2008 zvišala za 2,5 % (SURS 2010a). 
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3 RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA POSLOVNO LETO 

Pomembnost računovodskih izkazov se kaže že v tem, da so podrobno zakonsko določeni, saj 
brez njih ne bi bilo mogoče pridobiti dovolj informacij glede poslovanja posameznih družb, 
predvsem velikih kapitalskih družb. Predpisana je oblika v kateri se poroča, kar omogoča 
preglednost in primerljivost ter s tem lažjo analizo in kontrolo pravilnosti poslovanja. Določa 
se vrednotenje posameznih postavk ter omogoča javno dostopnost informacij o preteklih 
dogodkih. Slednja je pomembna, saj se lahko tako poleg notranjih uporabnikov seznanijo z 
njimi tudi zunanji, ki bi sicer imeli težave, in bi bili brez teh informacij prikrajšani za vpogled 
v uspešnost preteklega poslovanja organizacije in verodostojnosti podatkov, ki bi jih lahko 
pridobili. 

V skladu z 11. členom Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic morajo 
banke predložiti računovodske izkaze za poslovno leto na predpisanih shemah Banki 
Slovenije najkasneje v dveh mesecih po koncu poslovnega leta, ki je enak koncu koledarskega 
leta. Banka predloži izkaz finančnega položaja in izkaz poslovnega izida na dolgih shemah. 

Banke morajo tudi za vsako poslovno leto v okviru letnega poročila izdelati računovodsko 
poročilo, katerega sestavni deli so računovodski izkazi, in sicer izkaz finančnega položaja in 
izkaz poslovnega izida na kratkih shemah, izkaz vseobsegajočega donosa ter izkaz denarnih 
tokov, izkaz sprememb lastniškega kapitala in priloge s pojasnili k izkazom (BS 2009). Poleg 
tega izdelajo tudi konsolidirano računovodsko poročilo družb, ki so vključene v 
konsolidacijo, to pa je sestavljeno iz konsolidiranega izkaza finančnega položaja, 
konsolidiranega izkaza poslovnega izida na kratkih shemah, konsolidiranega izkaza 
vseobsegajočega donosa, konsolidiranega izkaza denarnih tokov, konsolidiranega izkaza 
sprememb lastniškega kapitala in prilog s pojasnili h konsolidiranim izkazom (BS 2009a).  

3.1 Izkaz finančnega položaja 

Melavc in Milost (2003, 137) navajata, da je »[Predračunski ali obračunski izkaz finančnega 
položaja]  temeljno računovodsko poročilo o predračunanem ali uresničenem obsegu in 
sestavi sredstev in obveznosti do virov sredstev določenega poslovnega sistema za določen 
trenutek […] Izkazuje na eni strani premoženjsko podobo z izkazovanjem sredstev, na drugi 
pa lastniško podobo z izkazovanjem obveznosti do virov sredstev.« 

Po obliki se lahko sestavi kot dvostranski pregled, v katerem se na levi strani nahajajo 
sredstva (aktiva), na desni pa obveznosti (pasiva), ali kot izkaz, v katerem so sredstva 
prikazana pred obveznostmi.  
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3.1.1 Izkaz finančnega položaja Nove KBM 

Bilančna vsota banke je konec leta 2009 znašala 4.789.377 tisoč evrov in je v primerjavi z 
letom 2008 porasla za 4,9 odstotka oziroma za 224.621 tisoč evrov (Nova KBM 2010, 48) 
Glede na vsakoletno planiranje poslovne politike in finančnega načrta Nove KBM in Skupine 
Nove KBM, je bila načrtovana rast bilančne vsote za leto 2009 v primerjavi z letom 2008 v 
višini 6 odstotkov. Rast bilančne vsote je bila tako za 1,1 odstotne točke nižja od planirane. 
Sprememba bilančne vsote je grafično prikazana v prilogi 2, medtem ko je gibanje 
posameznih postavk sredstev in obveznosti sredstev prikazano v izkazu finančnega položaja 
(priloga 3). 

Na spremembe na aktivni strani izkaza finančnega položaja leta 2009 v primerjavi z letom 
2008 so vplivale predvsem: 
− znižanje finančnih sredstev namenjenih trgovanju v višini 35.250 tisoč evrov oziroma 

67,8 odstotka, 
− povečanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega 

izida v višini 24.736 tisoč evrov, 
− povečanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo za 14,6 odstotka, 
− povečanje danih kreditov tako bankam kot tudi kreditov strankam, ki niso banke in sicer 

skupno za 2,1 odstotka, 
− finančna sredstva v posesti ob zapadlosti, ki so se povišala za 34.026 tisoč evrov oziroma 

za 377,3 odstotka, 
− zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev za 4,1 odstotka, 
− povečanje dolgoročnih naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih 

družb za 32,9 odstotka, 
− terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, ki so se zmanjšale za 20,3 odstotka, 
− povečanje postavke druga sredstva za 13.033 tisoč evrov oziroma 146,8 odstotka, 

predvsem zaradi povečanja terjatev za dane predujme iz naslova nepremičnin. 

Glede na plan, naj bi se krediti nefinančnim družbam povečali za približno 6 odstotkov, 
dejansko pa so se povečali le za 1,6 odstotka, to pa je za 4,4 odstotne točke manj od 
planiranega, kar je še vedno odraz vliva gospodarskih razmer. 

Spremembe na pasivni strani so se odražale predvsem zaradi: 
− povečanja finančnih obveznosti do centralne banke v višini 9.925 tisoč evrov, oziroma 

7,07 odstotka, 
− zmanjšanja finančnih sredstev namenjenih trgovanju za 4.525 tisoč oziroma 79,6 

odstotka,  
− finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti, ki so se povečale za 4,6 odstotka, 

od tega so se povečale skoraj vse postavke, razen dolžniških vrednostnih papirjev (manjši 
za 18,7 odstotka) in podrejenih obveznosti (manjše za 12,1 odstotka), 
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− povečanja finančnih obveznosti, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo priznanja v višini 
4.658 tisoč evrov, 

− zmanjšanja rezervacij za 15,6 odstotka, 
− povečanje obveznosti davka od dohodkov pravnih oseb iz naslova vrednotenja 

vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo za 977 tisoč evrov oziroma 162,3 
odstotka, 

− zmanjšanja drugih obveznosti v višini 1.976 tisoč evrov oziroma 7,3 odstotka. 

Osnovni kapital banke se ni bistveno povečal, kapitalske rezerve so ostale nespremenjene, 
rezerve iz dobička pa so se povečale za 9.262 tisoč evrov oziroma za 3,6 odstotka. Zadržan 
dobiček vključno s čistim dobičkom poslovnega leta pa se je zmanjšal za 2.331 tisoč evrov 
oziroma 44,7 odstotka. 

3.1.2 Izkaz finančnega položaja bančnega sektorja 

Bilančna vsota denarnih finančnih institucij, brez Centralne banke, je v letu 2009 dosegla 
51.824 milijona evrov, kar je za 8,1 odstotka več kot leto prej. Sprememba bilančne vsote je 
grafično prikazana v prilogi 2, medtem ko je gibanje posameznih postavk sredstev in 
obveznosti do virov sredstev prikazano v izkazu finančnega položaja (priloga 4).  

Na aktivni strani je posledica sprememb bilančne vsote predvsem zaradi: 
− povečanja posojil bankam _ 

− posojila nebančnemu sektorju so se povečala le za 0,6 odstotka, vendar je opazna razlika 
glede ročnosti posojil, in sicer v tem, da so se kratkoročna posojila zmanjšala za 15 
odstotkov, medtem ko so se dolgoročna posojila povečala za 10,1 odstotka, 

ta so se v primerjavi z letom 2008 povečala za 41,2 odstotka, 

− povečanje obsega vrednostnih papirjev v bilanci stanja, ki je porasla v primerjavi z letom 
2008 za 20,5 odstotka, kjer pa se je bistveno bolj povišala naložba v postavki kratkoročna 
finančna sredstva/vrednostni papirji, 

− kapitalske naložbe so se v primerjavi z letom 2008 povišale za 11 odstotkov. 

Na pasivni strani pa se spremembe v izkazu finančnega položaja odražajo predvsem v: 
− zmanjšanju obveznosti do bank, predvsem tujih, za 20 odstotkov v primerjavi z letom 

2008, 
− vloge nebančnega sektorja so se povečale za 14,3 odstotke, vloge v domači valuti pa za 

14,8 odstotka, medtem ko so se vloge v tuji valuti zmanjšale za 7,2 odstotka. Glede na 
ročnost se je najbolj povišala postavka dolgoročnih vlog, za kar 116,8 odstotka. Najbolj 
so se povečale vloge države, za 114,9 odstotka, vloge gospodinjstev pa le za 4,3 odstotka. 
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3.2 Izkaz poslovnega izida in vseobsegajočega donosa 

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz. V njem je resnično in pošteno 
prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja (Slovenski 
računovodski standard 25). V prvem delu prikazuje uresničene podatke obračunskega 
obdobja, v drugem pa uresničene podatke enakega predhodnega obračunskega obdobja. 
Razliko med prikazanimi prihodki in odhodki obračunskega obdobja predstavlja poslovni 
izid, torej dobiček ali pa izgubo. 

Pri poročanju za leto 2009 morajo podjetja, ki uporabljajo MSRP in so zavezana reviziji, 
sestaviti tudi izkaz vseobsegajočega donosa. Izkaz vsebuje postavke prihodkov in odhodkov, 
ki niso pripoznane v poslovnem izidu, vplivajo pa na višino lastniškega kapitala. 

3.2.1 Izkaz poslovnega izida Nove KBM 

Prihodki iz naslova obresti so se znižali za 18,1 odstotka, odhodki za obresti pa za 28,9 
odstotka. K realiziranim prihodkom in odhodkom iz naslova obresti so največ prispevale 
obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo ter obresti iz danih kreditov in vlog. 
Čiste obresti so se tako zmanjšale za 3 odstotke v primerjavi z letom 2008. Prihodki iz 
naslova dividend so se zmanjšali za 4.852 tisoč evrov, čiste opravnine pa so se povečale za 
6.237 tisoč evrov. Banka je iz naslova postavke Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in 
obveznostih namenjenih trgovanju v letu 2009 realizirala dobiček v višini 3.367 tisoč evrov. 
Čisti dobički iz tečajnih razlik so se zmanjšali, zmanjšale so se tako pozitivne kot negativne 
tečajne razlike. Administrativni stroški so se zmanjšali za 1,5 odstotka, ravno tako so beležili 
zmanjšanje rezervacij, oslabitve pa so se povečale za 15.455 tisoč evrov. Dobiček iz rednega 
poslovanja se je zmanjšal za 4.235 tisoč evrov, čisti dobiček iz rednega poslovanja pa za 
4.103 tisoč evrov. Izkaz poslovnega izida je prikazan v prilogi 5, izkaz vseobsegajočega 
donosa pa v prilogi 6. 

3.2.2 Izkaz poslovnega izida bančnega sistema 

Neto obrestni prihodki so se v letu 2009 zmanjšali za 2,1 odstotka v primerjavi z letom prej. 
Zmanjšali so se tako obrestni prihodki kot tudi odhodki. Neto neobrestni prihodki so se 
povečali za 18,4 odstotka.  

Bruto dohodek se je tako povečal za 4,2 odstotka. V primerjavi z enakim obdobjem lani je bil 
večji za 9,3 odstotne točke. Skupni neto dohodek je znašal 655 milijonov evrov, kar pa je za 
12,2 odstotka več kot leto poprej. 

Skupni operativni stroški so se znižali za 1,9 odstotka, medtem ko so se sami stroški dela 
povečali za 0,3 odstotka. Neto rezervacije so se povečale na 496 milijonov evrov, kar je za kar
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78,5 odstotka več kot leta 2008. Vsi stroški skupaj so narasli na 1.257 milijonov evrov 
oziroma so se zvišali za 19,3 odstotka. 

Poslovni izid pred obdavčitvijo se je tako znižal na 160 milijonov evrov, poslovni izid po 
obdavčitvi pa na 121 milijonov evrov, kar je za 51,1 odstotka manj kot leto prej. Izkaz 
poslovnega izida je prikazan v prilogi 7 tega dela. 

3.3 Izkaz denarnih tokov 

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno 
prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto, ali 
medletna obdobja za katere se sestavlja (Slovenski računovodski standard 26, 1). 

Po obliki je lahko prikazan kot stopenjski izkaz ali kot bilanca. S podatki iz izkaza denarnih 
tokov lahko uporabnik pridobi informacije o sami plačilni sposobnosti, oziroma lahko banke, 
pridobijo podatke o likvidnosti le-teh. 

Finančni izid (prebitek prejemkov ali izdatkov) se v knjigovodskih razvidih in računovodskih 
izkazih ugotavlja s primerjanjem ustreznih pripoznanih prejemkov in izdatkov ali pa ustreznih 
pritokov in odtokov. Presežek prejemkov nad izdatki je prebitek prejemkov, presežek 
izdatkov nad prejemki prebitek izdatkov, presežek pritokov nad odtoki prebitek pritokov in 
presežek odtokov nad pritoki prebitek odtokov (Slovenski računovodski standard 19, 2). 

3.3.1 Izkaz denarnih tokov Nove KBM 

Izkaz denarnih tokov, ki je, kot kaže priloga 8 tega dela, sestavljen kot stopenjski izkaz, 
razdeljen na: 
− denarne tokove pri poslovanju,  
− denarne tokove pri naložbenju, 
− denarne tokove pri in financiranju, 
− učinke spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike, 
− čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov, 
− denarna sredstva in njihove ustreznike na začetku obdobja, 
− denarna sredstva in  njihove ustreznike na koncu obdobja. 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja so se povečali za 27.563 tisoč evrov, 
oziroma za 12,6 odstotka. 
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3.3.2 Izkaz denarnih tokov bančnega sektorja 

Izkaz denarnih tokov bančnega sektorja ni podan, zato analiza tega računovodskega poročila 
ni možna. 

3.4 Izkaz sprememb lastniškega kapitala 

Izkaz sprememb lastniškega kapitala je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in 
pošteno prikazane spremembe sestavin kapitala za poslovno leto ali medletna obdobja za 
katera se sestavlja (Slovenski računovodski standard 27, 1). 

Po obliki je lahko sestavljen iz ločenih razpredelnic, ki vsaka zase pojasnjuje spremembe v 
kapitalu, lahko pa ima obliko sestavljene razpredelnice, v kateri so navedene posamezne 
spremembe sestavin kapitala. 

3.4.1 Izkaz sprememb lastniškega kapitala Nove KBM 

Osnovni kapital banke se v primerjavi z letom 2008 ni spremenil, ravno tako so ostale 
nespremenjene kapitalske rezerve. Rezerve iz dobička so se povišale za 9.262 tisoč evrov, 
zadržani dobiček pa se je znižal zaradi izplačila (obračuna) dividend ter razporeditve dobička 
v rezerve iz dobička. Na skupni kapital je vplival tudi vseobsegajoči donos poslovnega leta po 
obdavčitvi, in sicer 27.107 tisoč kot presežek iz prevrednotenja ter čisti dobiček poslovnega 
leta po obdavčitvi. Bilančni dobiček banke v letu 2009 je tako znašal 2.885 tisoč evrov. Izkaz 
sprememb lastniškega kapitala Nove KBM je prikazan v prilogi 9. 

3.4.2 Izkaz sprememb lastniškega kapitala bančnega sektorja 

Izkaz sprememb lastniškega kapitala bančnega sektorja ni podan. Poročilo o finančni 
stabilnosti zajema podatke o temeljnem kapitalu bančnega sektorja, ki je ob koncu leta 2009 
znašal 4.116 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2008 se je ta povečal za 7,3 odstotka, 
predvsem zaradi povečanja osnovnega kapitala ter postavke rezerv in zadržanih dobičkov. 
Delež osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv, v primerjavi s temeljnem kapitalom, je v letu 
2009 znašal 51,5 odstotka, medtem ko je delež za rezerve, zadržane in revidirane dobičke 
znašal 47,1 odstotka temeljnega kapitala. Spremembe v kapitalu so povzete iz priloge 10. 
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4 PRIMERJALNA ANALIZA POSLOVANJA BANKE Z BANČNIM SEKTORJEM 
S KAZALNIKI POSLOVANJA 

Z analizo izkaza finančnega položaja in poslovnega izida pridobijo zunanji in notranji 
uporabniki dodatne informacije o premoženju, naložbah, financiranju in kapitalu. Kazalniki so 
izraženi kot razmerja med izbranimi postavkami računovodskih izkazov, izraženi so lahko kot 
indeks, koeficient ali kot delež oziroma stopnja udeležbe (Fišer 2010, 84). Daljše časovno 
obdobje obravnavamo in analiziramo, bolj točne in s tem tudi bolj zanesljive informacije 
dobimo. 

Na ceno delnic vpliva tako donosnost kot tudi mera tveganja, ki ji je banka izpostavljena. To 
kaže na tesno povezanost obojih, torej na eni strani naj bi bilo tveganje čim nižje, na drugi pa 
maksimalen donos. Uspešnost poslovanja bank torej merimo glede na doseženo donosnost 
(kazalniki donosnosti) in glede na tveganost poslovanja (kazalniki tveganja) (Dimovski in 
Gregorič 2000, 69-70). To prikazuje tudi model donosnosti in tveganja kapitala prikazan v 
sliki 1. 

 

 

Slika 1: Model donosnosti in tveganja za banko 

Vir: Kobe 1997, 12 

Z analizo s pomočjo kazalnikov bom v nadaljevanju poskusila oceniti v kolikšni meri banka v 
primerjavi z bančnim sektorjem dosega donosnost in koliko je njena izpostavljenost k 
tveganju. Na podlagi teh podatkov bom poskusila ugotoviti na katerih področjih dosega banka 
določene prednosti oziroma kje so vidne slabosti.  

Glede na to, da za bančni sektor vsi računovodski izkazi niso podani, se bom v takem primeru 
osredotočila le na izračun in primerjavo kazalnikov Nove KBM, oziroma bom za analizo 
uporabila podatke, ki po vsebini najbolj ustrezajo izračunom. 

Cena delnice 

Donosnost Tveganje 

- donos lastniškega kapitala _ ROE  
- donosnost sredstev _ ROA 
- bančna obrestna marža 

- likvidnostno 
- kreditno 
- obrestno 
- kapitalsko 
- drugo 
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4.1 Kazalniki donosnosti 

4.1.1 Donos lastniškega kapitala (ROE) 

Eden najpomembnejših kazalnikov za merjenje uspešnosti bank in bančnega sistema je donos 
lastniškega kapitala (return on equity _

Preglednica 1: Kazalnik donosnosti lastniškega kapitala Nove KBM in bančnega 
sektorja v letih 2008 in 2009 

 ROE). S tem kazalnikom merimo donos z vidika 
lastnikov kapitala banke. Vrednost ROE računamo kot razmerje med čistim dobičkom in 
povprečno knjižno vrednostjo lastniškega kapitala. Banka lahko s to vrednostjo primerja in 
analizira uspešnost poslovanja s predhodnimi leti, lahko pa jo primerja s povprečno 
vrednostjo ROE celotnega bančnega sektorja. Dobljena vrednost nam pove ali je banka 
učinkovito uporabila vložen kapital. ROE je prikazan v preglednici 1. 

 Nova KBM Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Čisti dobiček (v mio EUR) 16,25 12,15 247,7 121,3 
2. Povprečni lastniški kapital (v mio  EUR) 314,94 350,87        3.058,0 3.192,0 

3. ROE v % = 100*
.2
.1.3 =   5,2 3,5 8,1 3,8 

Vir: Nova KBM 2010, 141-142; BS 2010, 153-154 

Donos na kapital po obdavčitvi se je v Novi KBM v letu 2009 zmanjšal. Ravno tako se je 
donosnost kapitala zmanjšala v bančnem sektorju. Glede na spremembo vrednosti ROE, ki je 
beležila padec v primerjavi z letom 2008, lahko sklepamo, da je posledica znižanja vrednosti 
na strani dobička v največji meri posledica povečanja stroškov oslabitev in rezervacij ter 
zmanjšanja prihodkov iz naslova obresti. 

4.1.2 Donosnost sredstev (ROA) 

Kazalnik donosnosti sredstev (return on assets – ROA) je kazalnik učinkovitosti banke (Fišer 
2010, 87). Izraža donosnost vseh bančnih storitev, tako finančnih kot realnih. Delež kapitala v 
bančni bilančni vsoti je bistveno nižji kot pri ostalih nefinančnih podjetjih. Če bi banka želela 
temu kapitalu zagotoviti približno enako donosnost kot ostala podjetja, bi bila posledično 
donosnost celotnih sredstev bistveno nižja (Dimovski in Gregorič 2000, 71). 

ROA je količnik izražen kot razmerje med čistim dobičkom in povprečno bilančno vsoto, 
izračun kazalnika pa je prikazan v preglednici 2. 
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Preglednica 2:  Kazalnik donosnosti sredstev Nove KBM in bančnega sektorja v letih 
2008 in 2009 

 Nova KBM Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Čisti dobiček (v mio EUR) 16,25 12,15 247,7 121,3 
2. Povprečna bilančna vsota (v mio  EUR) 4.391,77 4.677,07 44.985,5 49.527,5 

3. ROA v % = 100*
.2
.1.3 =  0,37 0,26 0,55 0,25 

Vir: Nova KBM 2010, 141-142; BS 2010, 151-153  

Iz izračuna kazalnikov donosnosti sredstev je razvidno, da se je donosnost sredstev zmanjšala 
tako v Novi KBM kot v bančnem sektorju.  

4.1.3 Bančna obrestna marža 

Obrestno maržo izračunamo kot razliko med obrestnimi prihodki in odhodki glede na 
povprečno obrestno aktivo. Pove nam koliko je banka učinkovita pri opravljanju svoje 
primarne funkcije, to je sprejemanju vlog in dajanju posojil (Dimovski in Gregorič 2000, 71). 

Obrestna marža je prikazana v preglednici 3. 

Preglednica 3: Bančna obrestna marža Nove KBM in bančnega sektorja v letih 2008 in 
2009 

 Nova KBM Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Obrestni prihodki (v mio EUR) 262,89 215,24 2.615,0 2.086,0 
2. Obrestni odhodki (v mio EUR) 153,58 109,23 1.671,0 1.162,0 
3. Povprečna obrest. aktiva (v mio EUR) 4.391,77 4.677,07 44.985,5 49.527,5 

4. Bančna obrestna marža v % = 100*
.3

.2.1.4 −
=  2,49 2,27 2,1 1,86 

Vir: Nova KBM 2010, 141-142; Banka Slovenije 2010, 151-153 

Iz izračunov je razvidno, da se je obrestna marža znižala, in sicer v Novi KBM za 0,22 
odstotne točke, v bančnem sektorju pa za 0,24 odstotne točke. Vzrok padanja bančne obrestne 
marže je predvsem v zmanjšanju obrestnih prihodkov, ti pa so se zmanjšali predvsem zaradi 
slabše posojilne aktivnosti bank. Gledano s stališča tveganja pomeni izkazan rezultat, 
naravnanost bank k manj tveganim naložbam v času negotovih gospodarskih razmer. Banke, 
med katerimi je tudi Nova KBM stremijo k temu, da zmanjšan prihodek iz naslova obresti 
nadomestijo z neobrestnimi prihodki. 
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4.1.4 Kazalnik stroškovne učinkovitosti 

Izračunamo ga lahko kot razmerje med stroški dela, amortizacijo in materialom z neto 
obrestnimi in neobrestnimi prihodki. Lahko pa je količnik med stroški in bilančno vsoto. 
Prikazan je v preglednici 4. 

Preglednica 4: Kazalnik stroškovne učinkovitosti Nove KBM in bančnega sektorja v 
letih 2008 in 2009 

 Nova KBM Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Stroški (v mio EUR) 87,31 86,06 776 762 
2. Neto obrestni prihodki  (v mio  EUR) 109,31 106,01 945 925 
3. Neto neobrestni prihodki (v mio EUR) 26,49 50,29 416 492 

4. Stroškovna učinkovitost v % = 100*
.3.2

.1.4
+

=  64,29 55,06 57,01 53,78 

Vir: Nova KBM 2010, 141; Banka Slovenije 2010, 153 

Za izračun neto neobrestnih prihodkov Nove KBM sem upoštevala postavke iz poslovnega 
izida, ki so navedene v navodilu za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic. 

Iz gornjih izračunov je možno sklepati, da se je stroškovna učinkovitost izboljšala, saj so se 
poleg skupnega povečanja prihodkov, stroški še dodatno znižali. 

4.2 Kazalniki tveganja 

Zakon o bančništvu v 108. členu navaja, da upravljanje s tveganji obsega ugotavljanje, 
merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o 
tveganjih, ki jim banka je, ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju.  

V zakonu so definirana tveganja, ki jim je banka najbolj izpostavljena. Ta pa so: 

− likvidnostno tveganje, 
− kreditno tveganje, 
− tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev, 
− tržno tveganje (pozicijsko tveganje, tveganje poravnave in kreditno tveganje nasprotne 

stranke, tveganje preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti na podlagi trgovanja, 
valutno tveganje in tveganje spremembe cen blaga), 

− operativno tveganje, 
− kapitalska ustreznost banke. 

Za obdobje do marca 2011 banke predvidevajo, da naj bi bilo tveganje makroekonomskega 
okolja najmočnejše doslej. Prvi razlog za to naj bi bilo kreditno tveganje in tveganje 
kreditnega cikla, vključno s slabšanjem bonitete posojilojemalcev, relativno visoko 
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zadolženostjo ter slabšanjem kakovosti zavarovanj. Drugi razlog so spremembe na 
nepremičninskem trgu, tretji pa nizka gospodarska rast oziroma gospodarske razmere v 
Evropi (BS 2010, 81). 

4.2.1 Likvidnostno tveganje 

Likvidnostno tveganje je tveganje, da banka v določenem trenutku zaradi nepričakovanih 
nihanj v povpraševanju po posojilih in zahtev imetnikov po svojih sredstvih, ne bo sposobna 
pravočasno izpolniti vseh svojih obveznosti (Dimovski in Gregorič 2000, 117). 

ZBan-1 opredeljuje, da morajo banke poslovati tako, da so v vsakem trenutku sposobne 
pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti, torej da so likvidne, ter da so trajno sposobne 
izpolniti vse svoje obveznosti. Primerno temu morajo zagotoviti ustrezno likvidnostno 
pozicijo oziroma potrebo banke po likvidnih sredstvih, ki je izražena kot razmerje med 
dejanskimi in potencialnimi viri likvidnosti ter dejansko in potencialno porabo likvidnostnih 
sredstev v istem obdobju. 

Količnik likvidnosti 

Banka mora dnevno izračunavati likvidnostno pozicijo. To lahko naredi z izračunom 
količnika likvidnosti za pretekli delovni dan (Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje 
ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic 2007). Računa ga kot razmerje med vsoto 
finančnih sredstev v domači in tuji valuti ter prav tako vsoto virov sredstev v domači in tuji 
valuti, glede na preostalo zapadlost. Prikazan je v preglednici 5. 

Preglednica 5: Količnik likvidnosti Nove KBM in bančnega sektorja za leti 2008 in 2009 

 Nova KBM Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 
1. razred zapadlost do 30 dni 1,309 1,263 1,24 1,33 
2. razred  zapadlost do 180 dni 1,129 1,045 1,14 1,17 

Vir: Nova KBM 2010, 159; Banka Slovenije 2010, 154 

Količnik likvidnosti prvega razreda se je ob koncu leta 2009 v Novi KBM zmanjšal, medtem 
ko se je v bančnem sektorju povečal. Kljub temu še vedno presega predpisan količnik, ki 
mora biti najmanj ena, količnik drugega razreda pa je informativne narave. 

Nova KBM upravlja z likvidnostnim tveganjem v skladu z dokumentom Politika upravljanja 
likvidnostnega tveganja v Skupini Nove KBM. Politika navaja postopke za ugotavljanje, 
merjenje, obvladovanje in spremljanje likvidnostnega tveganja. Poleg tega banka v 
dokumentu Načrt neprekinjenega poslovanja za upravljanje likvidnostnega tveganja v Novi 
KBM vključuje ustrezne ukrepe za zgodnje ugotavljanje kriznih razmer in za ponovno 
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vzpostavitev normalnega likvidnostnega položaja banke. Banka, ponavadi četrtletno izvaja 
tudi stres teste, ki kažejo vpliv morebitnih negativnih dogodkov na likvidnost in s tem pokaže 
možne scenarije in potencialne rešitve (Nova KBM 2010, 158-159). Banka je svojo likvidnost 
v letu 2009 zagotavljala z ustrezno likvidnostno rezervo v obliki državnih vrednostnih 
papirjev, z upravljanjem valutne pozicije ter upravljanjem potrfelja dolžniških vrednostnih 
papirjev bančne knjige. 

Banka Slovenije pa v letnem poročilu navaja, da je povprečni količnik likvidnosti prvega 
razreda bančnega sektorja znašal v letu 2009 1,46, medtem ko je v letu 2008 znašal 1,25. 
Povprečna likvidnost bančnega sektorja se je tako v letu 2009 povečala. Najbolj je k temu 
pripomogla izdaja obveznic Slovenske izvozne in razvojne banke (v nadaljevanju SID banke) 
in zakladnih menic RS, ter depoziti SID banke in države pri bankah. Pri izračunu količnika 
likvidnosti prvega razreda je v letu 2009 prišlo do opazne spremembe pri strukturi naložb, ki 
so se kazale v zmanjšanju deleža kratkoročnih posojil in povečanju deleža tujih vrednostnih 
papirjev. 

Stopnja likvidnosti 

Stopnja likvidnosti nam pove ali je banka v vsakem trenutku sposobna izpolniti  svoje 
obveznosti. Prikažemo jo kot razmerje med likvidnimi naložbami in bilančno vsoto. Med 
likvidne naložbe uvrščamo vse naložbe, ki jih banka lahko kratkoročno spremeni v denar, in 
sicer: denar, državne obveznice in druge vrednostne papirje za reeskont pri centralni banki, 
vloge na vpogled v tujini in tuji valuti, tekoče račune bank v državi in tuji valuti, kratkoročne 
obveznice in tržne vrednostne papirje (Dimovski in Gregorič 2000, 73-115). 

Stopnja likvidnosti je prikazana v preglednici 6. 

Preglednica 6: Stopnja likvidnosti Nove KBM in bančnega sektorja v letih 2008 in 2009 

 Nova KBM Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Likvidne naložbe (v mio EUR) 899,30 990,08 8.336 10.001 
2. Bilančna vsota (v mio EUR) 4.564,76 4.789,38 47.628 51.427 

3. Stopnja likvidnosti = 100*
.2
.1.3 =  19,70 20,67 17,50 19,45 

Vir: Nova KBM 2010, 142; Banka Slovenije 2010, 151 

Pri izračunu stopnje likvidnosti sem upoštevala podatke iz izkaza finančnega položaja. 
Podatki za leto 2008 so okvirni in niso primerljivi z letom 2009 zaradi spremembe 
metodologije za izdelavo izkaza finančnega položaja (BS 2009). 



Primerjalna analiza poslovanja banke z bančnim sektorjem s kazalniki poslovanja 
 

 19 

Povečanje stopnje likvidnosti v obeh primerih pomeni, da so banke bile v letu 2009 še bolj 
pripravljene poravnavati svoje obveznosti v primeru nepredvidenih odtokov, kar je odraz  
povečanja likvidnejših bančnih naložb. 

Delež posojil v bilančni vsoti 

Posojila spadajo večinoma med nelikvidne naložbe, saj jih banka praviloma ne more prodati 
drugim bankam, vračilo obresti in glavnice iz tega naslova pa sta  razpršena skozi vse leto 
(Dimovski in Gregorič 2000, 73). Računa se kot razmerje med posojili in bilančno vsoto, 
njegov izračun pa je prikazan v preglednici 7. 

Preglednica 7: Delež posojil v bilančni vsoti Nove KBM in bančnega sektorja v letih 
2008 in 2009 

 Nova KBM Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Posojila (v mio EUR) 3.489,58 3.562,81 37.561 39.438 
2. Bilančna vsota ( v mio EUR) 4.564,77 4.789,38 47.628 51.427 

3. Delež posojil v bilančni vsoti (v %) = 100*
.2
.1.3 =  76,45 74,39 78,86 76,79 

Vir: Nova KBM 2010, 142; Banka Slovenije 2010, 151 

Kljub povečanju posojil za 2,1 odstotka, se je delež posojil v bilančni vsoti zmanjšal za 2,69 
odstotka, kar še vedno kaže na vplive poslabšanih gospodarskih razmer. 

Tudi glede na izračune v preglednici 7 lahko sklepamo, da se je delež posojil v bančnem 
sektorju nasploh zmanjšal, predvsem zaradi zmanjšane kreditne aktivnosti bank, ki je 
posledica gospodarskih razmer. Na nizko kreditno rast so vplivali zaostreni kreditni standardi, 
pogoji za odobritev kreditov, povečal se je tudi zahtevan obseg in kakovost zavarovanj. 

4.2.2 Kreditno tveganje 

Kreditno tveganje je tveganje dolžnika, da ne bo izpolnil oziroma poravnal svojih obveznosti 
do banke v določenem roku in pod točno določenimi pogoji. Da banka omeji tako tveganje, 
mora spremljati boniteto potencialnega posojilojemalca. 

V primeru, da dolžnik ne poravna svojih obveznosti do banke, ima banka premoženjsko 
izgubo, ki ima pomembne učinke diskontiranja denarnih tokov na dan neplačila, poleg tega 
ima banka še dodatno stroške v zvezi z izterjavo dolga. Kreditno tveganje lahko banke 
dodatno omejijo z zavarovanji, naj si bodo ta stvarna ali osebna zavarovanja. 
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Kreditna izpostavljenost banke 

Banka pri omejevanju izpostavljenosti upošteva ZBan-1, ki navaja, da izpostavljenost banke 
do posamezne stranke, ali z njo povezane osebe, ne sme presegati 25 odstotkov kapitala le-te. 
V primeru, da se izpostavljenost banke do posamezne osebe poveča tako, da doseže oziroma 
preseže 10, 15 ali 20 odstotkov njenega kapitala, je potrebno soglasje nadzornega sveta, saj se 
šteje kot velika izpostavljenost, in ne sme presegati 800 odstotkov njenega kapitala. Soglasje 
nadzornega sveta je potrebno tudi v primeru, če banka sklepa pravni posel s posamezno 
osebo, ki ima položaj osebe v posebnem razmerju z banko in katerega vrednost presega 
22.000 evrov, vsota tovrstnih izpostavljenosti pa ne sme presegati 200 odstotkov njenega 
kapitala. 

Vsota velikih izpostavljenosti je v Novi KBM na dan 31. 12. 2009 znašala 202,3 odstotka 
regulatornega kapitala banke (Nova KBM 2010, 155). Poročilo o finančni stabilnosti pa 
navaja, da se je vsota velikih izpostavljenosti za bančni sektor zmanjšala s 169 odstotkov na 
159 odstotkov kapitala bank. Ob kocu leta 2009 sta imeli samo dve banki vsoto velikih 
izpostavljenosti nad 300 odstotkov kapitala, to pomeni, da je Nova KBM  relativno dobra pri 
omejevanju izpostavljenosti velikim tveganjem glede na tržni delež, ki ga obvladuje. 

Delež slabih posojil 

Med slaba posojila spadajo vsa slaba posojila, pri katerih se obresti oziroma glavnica ne 
poravnavajo redno ali se sploh ne poravnavajo, ter dvomljiva posojila in posojila, ki so bila 
odpisana zaradi izgub (Dimovski in Gregorič 2000, 74). 

Izračuna se kot razmerje med slabimi posojili in bilančno vsoto. 

Posojila, glede na posamezne bonitetne razrede, sem izračunala s pomočjo objavljenih 
deležev posojil, v primerjavi z objavljenimi podatki o znesku bruto posojil, ki so razvidni iz 
priloge 1. V Novi KBM znašajo bruto posojila v letu 2009 3.769.251 tisoč evrov, v letu 2008 
pa 3.650.968 tisoč evrov, kar pomeni 3,24 odstotno rast posojil v opazovanem obdobju. Za 
bančni sektor sem upoštevala podatek o razvrščenih terjatvah, objavljenih v Poročilu o 
finančni stabilnosti, te pa so v letu 2008 znašale 47.129 milijona evrov, v letu 2009 pa 49.757 
milijona evrov, kar pomeni 5,58 odstotno rast terjatev. Ti izračuni so prikazani v omenjeni 
prilogi in so osnova za nadaljnji izračun deleža slabih posojil, ki je prikazan v preglednici 8. 
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Preglednica 8: Delež slabih posojil v Novi KBM in bančnem sektorju v letih 2008 in 
2009 

 Nova KBM Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Slaba posojila (v mio EUR) 222,35 683,37 1.319,61 2.388,34 
2. Bilančna vsota ( v mio EUR) 4.564,76 4.789,38 47.628,00 51.427,00 

3. Delež slabih posojil v bilančni vsoti = 100*
.2
.1.3 =  4,87 14,26 2,77 4,64 

Vir: Nova KBM 2010, 142-156; Banka Slovenije 2010, 93-151 

Delež slabih posojil v Novi KBM se je v letu 2009 povečal predvsem zaradi razporeditev v C 
in D razred, manjše povečanje je pri razporeditvi v E razred. Med slaba posojila sem uvrstila 
podatke o kreditih uvrščenih v C, D in E razred. Banka v praksi obravnava slabe naložbe, 
torej slaba posojila v ožjem in širšem smislu. V ožjem smislu obravnava banka skupaj 
posojila bonitetnega razreda D in E, s katerimi upravljata Služba prestrukturiranja in izterjave 
rizičnih naložb in Pravna pisarna. V širšem smislu pa banka tema dvema skupinama prišteva 
še razred C. Komitente tega bonitetnega razreda pa obravnavajo v komercialnih službah 
banke. 

Povečani delež slabih posojil se ravno tako kaže v bančnem sektorju. Po poročilu o finančni 
stabilnost so banke prerazporedile 1,9 odstotka razvrščenih terjatev iz najmanj tveganih 
terjatev v skupini A in B, v bolj tvegane. Najbolj se je povečal delež terjatev v skupni C, 
katerih del bo verjetno ob nespremenjenih ali slabših gospodarskih razmerah prerazporejen v 
skupine s slabšo oceno tveganj, in sicer v skupino D ali E. 

4.2.3 Tržna tveganja 

Tržna tveganja predstavljajo tveganje zaradi spremembe cen finančnih inštrumentov, 
sprememb v tečajih valut, izgub zaradi sprememb v ceni blaga ali storitev … 

Obrestno tveganje 

Obrestno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi spremembe v donosih terjatev in 
stroških obveznosti oziroma spremembe obrestnih mer, glede na ročnost ponovne določitve 
obrestne mere in načina obrestovanja. 

Banka spremlja postavke iz izkaza finančnega položaja in zunajbilančne postavke, ki se 
obrestujejo glede na datum naslednje spremembe obrestne mere. Analizira jih ločeno za 
ključne valute evro, ameriški dolar, švicarski frank v referenčni obrestni meri  in po temeljni 
obrestni meri (TOM). Analizo obrestnega tveganja vključuje banka v mesečna poročila po 
likvidnostnem in tržnem tveganju, kar mesečno obravnava odbor ALCO. Izračun obrestnega 
tveganja je prikazan v preglednici 9. 
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Preglednica 9: Obrestno tveganje v Novi KBM in bančnem sektorju v letih 2008 in 2009 

 Nova KBM  Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Obrestno občutljiva aktiva (v mio EUR) 4.406,78 4.617,85 45.440 49.368 
2. Obrestno občutljiva pasiva ( v mio EUR) 4.209,18 4.397,42 42.426 46.168 

3. Obrestno tveganje = 
.2
.1.3 =  1,05 1,05 1,07 1,07 

Vir: Nova KBM 2009, 276; Nova KBM 2010, 162; Banka Slovenije 2010, 110 

Glede na to, da je izračunani kazalnik v obeh primerih večji od ena, pomeni, da bi 
nepričakovano zvišanje obrestnih mer povečalo dobiček banke, znižanje pa znižalo (Dimovski 
in Gregorič 2000, 74-75). 

4.2.4 Kapitalsko tveganje 

Kapitalsko tveganje predstavlja tveganje, da banka ne bo razpolagala z ustreznim kapitalom 
za kritje morebitnih izgub v primeru nastanka neugodnih poslovnih dogodkov. Zagotoviti 
mora zakonsko predpisan obseg kapitala, ki omogoča varno in zaupanja vredno poslovanje.  

Dimovski in Gregorič (2000, 75) navajata, da »med kapital štejemo navaden delniški kapital, 
vplačani presežek kapitala, zadržane dobičke, rezerve, prednostne delnice in subordinirane 
terjatve«. 

Enostavni kazalnik kapitala 

Kazalnik izračunamo kot razmerje med celotnim kapitalom in bilančno vsoto. Je eden 
najstarejših kazalnikov kapitalske ustreznosti oziroma kapitalnega tveganja, njegova slabost 
pa je v tem, da zanemarja tveganje naložb. Prikazan je v preglednici 10. 

Preglednica 10: Enostavni kazalnik kapitala Nove KBM in bančnega sektorja v letih 
2008 in 2009 

 Nova KBM  Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Celotni kapital (v mio EUR) 333,85 367,89 3.996 4.295 
2. Bilančna vsota ( v mio EUR) 4.564,76 4.789,38 47.628 51.427 

3. Enostavni kazalnik kapitala = 
.2
.1.3 =  7,31 7,68 8,39 8,35 

Vir: Nova KBM 2010, 142; Banka Slovenije 2010, 151 

Nova KBM je v letu 2009 povečala delež kapitala v bilančni vsoti za 5,1 odstotka, medtem ko 
se je delež kapitala v bančnem sektorju zmanjšal za 0,5 odstotka.  
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Kazalnik kapitalske ustreznosti po Baselskem sporazumu 

Baselski sporazum iz leta 1988 določa dve vrsti delitev kapitala, in sicer temeljni kapital in 
dodatni kapital. Med temeljni kapital uvršča lastniški kapital, rezerve in  zadržani dobiček. V 
dodatni kapital pa vključuje prednostne delnice z omejeno dobo trajanja, rezervacije, 
subordinirane terjatve in druge dolgoročne obveznosti. Izračun po osnovnem  Baselskem 
sporazumu temelji na primerjavi s tveganju prilagojeno aktivo. Posamezne postavke iz tega 
naslova pa so utežene glede na stopnjo tveganja z ustrezno utežjo, ki pomeni izpostavljenost 
posamezne postavke in s tem tudi potreben kapital za kritje tveganja. Z uvedbo Basla II kot 
tristebrnega načina ugotavljanja kapitalske ustreznosti, naj bi se odpravila večina 
pomanjkljivosti prvega Baselskega sporazuma. Nov sporazum naj bi ugotavljal kapitalsko 
ustreznost ne le kvantitativno, ampak tudi kvalitativno in z javnimi razkritji informacij bank, 
ki dajejo bolj transparentno obliko o samem poslovanju. S tem naj bi doprinesel k boljši 
informiranosti udeležencev. 

ZBan-1 navaja, da mora količnik kapitalske ustreznosti znašati najmanj 8 odstotkov. 

S prvim Baselskim sporazumom se je kapitalska ustreznost merila kot razmerje med 
kapitalom in tveganju prilagojeno aktivo. Z uvedbo novega Baselskega sporazuma pa se 
koeficient kapitalske ustreznosti meri kot razmerje med kapitalom in seštevkom vrednosti 
kreditnega tveganja, operativnega tveganja in tržnega tveganja. Kazalnik kapitalske 
ustreznosti je prikazan v preglednici 11. 

Preglednica 11: Kazalnik kapitalske ustreznosti Nove KBM in bančnega sektorja v letih 
2008 in 2009 

 Nova KBM Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Kapitalska ustreznost (celotni kapital) 11,26 10,59 11,7 11,6 
2. Kapitalska ustreznost (temeljni kapital) 7,71 7,85 9,2 9,3 

Vir: Nova KBM 2010, 166; Banka Slovenije 2010, 114 

V Novi KBM so se v letu 2009 povišale zahteve za tveganju prilagojene aktive na 302.024 
tisoč evrov, povišala se je tudi zahteva za operativno tveganje na 21.921 tisoč evrov, 
kapitalske zahteve za tržna tveganja pa so se zmanjšale na 596 tisoč evrov. Banka je v letu 
2009 izpolnjevala kriterij za doseganje minimalne pokritosti tveganj s kapitalom, ki je 
predpisana v višini 8 odstotkov. 

Kapitalska ustreznost v bančnem sektorju se ni bistveno spremenila. Banka Slovenije v 
poročilu o finančni stabilnosti navaja, da so se kapitalske zahteve v letu 2009 povečale na 3,2 
milijarde evrov. Večina zahtev se nanaša na kreditno tveganje, ki je ob koncu leta 2009 
znašalo 2.944,2 milijona evrov, kapitalske zahteve za tržna tveganja so se povečale za 10 
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odstotkov, medtem ko so kapitalske zahteve za operativna tveganja v letu 2009 za 8,2 
odstotka višje in so tako ob koncu leta narasle na 178 milijonov evrov. 

4.2.5 Drugi kazalniki 

Da bi pridobili celotno sliko uspešnosti poslovanja, moramo dodatno upoštevati tudi 
kazalnike produktivnosti, ki odsevajo učinkovitost izkoriščanja človeških virov v banki. 
Merimo jo z različnimi kazalniki. Jaz se bom osredotočila le na tri kazalnike, prikazane v 
nadaljevanju. 

Bilančna vsota na zaposlenega 

Bilančno vsoto na zaposlenega računamo kot razmerje med bilančno vsoto in skupnim 
številom zaposlenih v določenem obdobju. Izračun kazalnika je prikazan v preglednici 12. 

Preglednica 12:  Bilančna vsota na zaposlenega v Novi KBM in bančnem sektorju v letih 
2008 in 2009 

 Nova KBM Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Bilančna vsota ( v mio EUR) 4.564,76 4.789,38 47.628 51.427 
2. Število zaposlenih 1.505 1.456 12.046 11.935 

3. Bilančna vsota na zaposlenega = 
.2
.1.3 =  3,03 3,28 3,95 4,31 

Vir: Nova KBM 2010, 13-142;  Banka Slovenije 2010, 63 

Glede na to, da se je bilančna vsota povečala tako v Novi KBM kot v bančnem sektorju, 
število zaposlenih pa se še vedno niža, se je bilančna vsota na zaposlenega v 2009 povečala. 

Operativni stroški na zaposlenega 

Vsaka organizacija, tudi banka, stremi k racionalizaciji poslovanja in s tem k zmanjšanju 
stroškov. Kazalnik nam omogoča primerjavo operativnih stroškov s številom zaposlenih. 
Operativni stroški vključujejo administrativne stroške in amortizacijo. Kazalnik je prikazan v 
preglednici 13. 
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Preglednica 13: Operativni stroški na zaposlenega v Novi KBM in bančnem sektorju v 
letih 2008 in 2009 

 Nova KBM Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Operativni stroški ( v mio EUR) 87,31 86,06 776 762 
2. Število zaposlenih 1.505 1.456 12.046 11.935 

3. Operativni stroški na zaposlenega =
.2
.1.3 =  0,058 0,059 0,064 0,063 

Vir: Nova KBM 2010, 13-141; Banka Slovenije 2010, 63-153  

Kljub temu, da so se v Novi KBM skupni operativni stroški zmanjšali, kazalnik kaže na to, da 
se je število zaposlenih zmanjšalo za več kot so se zmanjšali le-ti. Posledično so operativni 
stroški na zaposlenega v letu 2009 nekoliko višji, medtem ko se v bančnem sektorju na 
zaposlenega nižajo. 

Dobiček na zaposlenega 

Dobiček na zaposlenega izraža razmerje med čistim dobičkom in številom zaposlenih. Večji 
kot je izračunani kazalnik, boljša je uspešnost banke. Kazalnik je prikazan v preglednici 14. 

Preglednica 14:  Dobiček na zaposlenega v Novi KBM in bančnem sektorju v letih 2008 
in 2009 

 Nova KBM Bančni sektor 
 2008 2009 2008 2009 

1. Čisti dobiček ( v mio EUR) 16,25 12,15 247,7 121,3 
2. Število zaposlenih 1.505 1.456 12.046 11.935 

3. Čisti dobiček na zaposlenega = 
.2
.1.3 =  0,011 0,008 0,021 0,010 

Vir: Nova KBM 2010, 13-141; Banka Slovenije 2010, 63-153 

Izračun kaže na to, da se je dobiček na zaposlenega zmanjšal tako v Novi KBM kot v 
bančnem sektorju. V Novi KBM se je dobiček zmanjšal bistveno manj kot v bančnem 
sektorju, kar pomeni, da je banka v primerjavi z celotnim bančnim sektorjem poslovala 
bistveno bolj uspešno. 

4.2.6 Celostna ocena 

Uspešnost poslovanja ni mogoče oceniti le z izračunom enega oziroma parih kazalnikov. 
Potrebno je upoštevati tako kazalnike uspešnosti, kazalnike tveganja in druge kazalnike, ter 
tako pridobljene rezultate primerjati s konkurenco oziroma z bančnim sektorjem kot sem to 
storila v nalogi. Iz rezultatov lahko odkrijemo prednosti, ki jih banka ima v primerjavi s 
posameznim konkurentom ali v bančnem sektorju nasploh. 
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Pri interpretiranju rezultatov posameznih kazalnikov pa moramo biti pozorni na način 
izračuna, saj se le ti lahko izračunavajo na osnovi različnih načel in se v času lahko 
spreminjajo. 

Značilnosti analize uspešnosti poslovanja bank se razlikujejo med seboj glede na to ali je 
analiza namenjena zunanjim investitorjem in varčevalcem ali vodstvu banke. Analize so 
različne tudi v primerih, ko ugotavljamo sedanje stanje, oziroma stanje bližnje preteklosti ali 
za napovedovanje prihodnosti (Dimovski in Gregorič 2000, 78). 
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5 SKLEP 

Merjenje poslovne uspešnosti in tveganj v bančništvu je ključnega pomena, saj so pridobljene 
informacije osnova za obvladovanje in pravočasno ukrepanje v primeru nepredvidenih 
okoliščin, ki se v že tako težkih gospodarskih razmerah lahko še hitreje pojavijo. Je osnova za 
prenovo strategij, učenje in spreminjanje organizacije kot take glede na pretekle rezultate, v 
smislu nenehnega izboljševanja, tako v širitvi ponudbe, kot tudi izboljšanju in naložbah v 
človeški kapital, delovnih postopkov in informacijskih sistemov. 

Ena izmed možnosti, ki sem jo tudi sama izbrala, je analiza uspešnosti poslovanja banke na 
podlagi izračunov s pomočjo kazalnikov. Ta analiza odgovarja na vprašanje, kako je banka 
poslovala glede na načrtovane rezultate iz poslovne politike in finančnega načrta. Osnova za 
takšno merjenje so računovodski izkazi, objavljeni v letnih poročilih Nove KBM in Poročilih 
o finančni stabilnosti Banke Slovenije, ki so v diplomskem delu tudi glavni vir podatkov in 
glavno izhodišče za analizo poslovanja.   

Banka kot finančna institucija mora poslovati po načelu likvidnosti, donosnosti in 
rentabilnosti. Svoje obveznosti mora oblikovati tako, da privablja sredstva varčevalcev. To 
stori s pestro ponudbo produktov iz naslova varčevanj, svoje terjatve pa oblikuje v obliki, ki 
ustreza kreditojemalcem. Pri tem pa mora paziti, da je v vsakem trenutku sposobna pokriti 
potrebe svojih komitentov, kar zagotavlja njena likvidnost, ob čim manjši izpostavljenosti k 
tveganju. 

Na podlagi računovodskih izkazov, in sicer izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega 
izida, izkaza denarnih tokov in izkaza gibanja kapitala, sem na kratko analizirala spremembo 
postavk iz teh izkazov, iz katerih je razvidno, da se je bilančna vsota v Novi KBM povečala 
za 4,95 odstotka, medtem ko se je v bančnem sektorju povečala za 7,98 odstotka. Obrestni 
prihodki so se zmanjšali tako v Novi KBM kot v bančnem sektorju, medtem ko so se 
neobrestni prihodki povišali. Kapital Nove KBM se je v letu 2009 povečal za 10,2 odstotka, 
temeljni kapital bančnega sektorja pa se je povečal za 7,3 odstotka. 

Kazalniki donosnosti so pokazali, da tako Nova KBM kot bančni sektor izkazujeta nižjo 
donosnost, kar je na eni strani posledica zmanjšanja obrestnih prihodkov, na drugi pa 
povečanja stroškov oslabitev in rezervacij. 

Glede na zaostrene gospodarske razmere kazalniki tveganja še dodatno pridobivajo na 
pomenu. Ti izkazujejo, da se je likvidnost Nove  KBM v letu 2009, glede na likvidnostne 
razrede, zmanjšala za 0,68 odstotne točke, medtem ko se je likvidnost merjena po stopnji 
likvidnosti povečala za 0,97 odstotne točke. Ne glede na vrsto izračuna likvidnosti, pa se je 
likvidnost v bančnem sektorju povečala. Delež posojil se je znižal tako v Novi KBM kot v 
bančnem sektorju, kar je posledica vpliva gospodarske krize, ki se je v preteklem letu 
odražala v višji brezposelnosti, in posledično manjši plačilni sposobnosti, zaostrovanju 
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kreditnih pogojev in potrebi po dodatnem in kakovostnejšem zavarovanju kreditnih poslov. 
Delež slabih posojil se je povečal tako v Novi KBM kot v bančnem sektorju, kar je posledica 
prerazporeditve terjatev iz višjih bonitetnih razredov v nižje. Obrestno tveganje se skoraj ni 
spremenilo, kazalniki kapitala pa prikazujejo, da se je delež kapitala v bilančni vsoti v Novi 
KBM povečal, medtem kot se je v bančnem sektorju zmanjšal. 

Glede na dodatne izračune, s pomočjo drugih kazalnikov, sem prišla do ugotovitve, da se je 
bilančna vsota na zaposlenega v obeh obravnavanih primerih povečala, operativni stroški na 
zaposlenega v Novi KBM so se v letu 2009 prav tako povečali, medtem ko so se v bančnem 
sektorju zmanjšali. Čisti dobiček na zaposlenega se je v Novi KBM sicer zmanjšal, ampak 
bistveno manj kot v bančnem sektorju, kar kaže na učinkovitejše izkoriščanje človeških virov 
v Novi KBM. 

Vodstvo Nove KBM ocenjuje, da bo banka tudi v prihodnosti dosegala višjo učinkovitost, 
kljub zaostrenim pogojem, ki so posledica gospodarske krize. To lahko doseže z 
inovativnostjo na področju ponudbe svojih storitev, ki bodo tako postale bolj privlačne v 
primerjavi s ponudbo konkurence. S tem bi se banki še dodatno povečal tržni delež, ki že 
danes zasega odlično drugo mesto.  

Predstavljeni izračuni prikazujejo, da je Nova KBM kljub finančni krizi v letu 2009 poslovala 
uspešno. Spremembe ostalih kazalnikov, v smislu zmanjšanja, se odražajo večinoma tudi v 
bančnem sektorju, iz česar lahko sklepamo, da se ne pojavlja problem poslovanja v Novi 
KBM, ampak da je posledica slabših rezultatov izračuna kazalnikov le posledica sprememb v 
gospodarstvu, ki so nastale zaradi finančne krize.  
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Priloga 1 

 

Delež posojil v Novi KBM in v bančnem sektorju v letih 2008 in 2009, glede na vrsto 
oziroma bonitetni razred 

 Nova KBM Bančni sektor 
 

Vrsta Krediti  
(v %) 

Krediti (v 
tisoč EUR) 

Krediti   (v 
%) 

Krediti (v 
tisoč EUR) 

Krediti  
(v %) 

Krediti (v 
mio EUR) 

Krediti  
(v %) 

Krediti (v 
mio EUR) 

 2008 2009 2008 2009 
A 69,23 2.527.565 59,02 2.224.612 74,4 35.063,98 70,7 35.178,20 
B 24,68 901.058 22,85 861.274 22,7 10.698,28 24,5 12.190,47 
C 3,77 137.642 11,85 446.656 1,0 471,29 2,6 1293,68 
D 0,59 21.541 3,42 128.908 1,0 471,29 1,4 696,60 
E 1,73 63.162 2,86 107.801 0,8 377,03 0,8 398,06 

Vir: Nova KBM 2010, 142-156; Banka Slovenije 2010, 93-151 





Priloga 2 

 

Gibanje bilančne vsote Nove KBM in bančnega sektorja 
 

Gibanje bilančne vsote Nove KBM 
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Vir: Nova KBM 2010, 142 
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Vir: Banka Slovenije 2010, 151 





Priloga 3 

 

Izkaz finančnega položaja Nove KBM 

 
Vir: Nova KBM 2010, 142 

 





Priloga 4 

 

Izkaz finančnega položaja bančnega sektorja 

 
Vir: Banka Slovenije 2010, 151 





Priloga 5 

 

Izkaz poslovnega izida Nove KBM 

 
Vir: Nova KBM 2010, 141 

 





Priloga 6 

 

Izkaz vseobsegajočega donosa Nove KBM 

 
Vir: Nova KBM 2010, 141 





Priloga 7 

 

Izkaz poslovnega izida bančnega sektorja 

 
Vir: Banka Slovenije 2010, 153 

 





Priloga 8 

 

Izkaz denarnih tokov Nove KBM 

 
Vir: Nova KBM 2010, 143 





Priloga 9 

 

Izkaz gibanja kapitala Nove KBM  

 
Vir: Nova KBM 2010, 144 





Priloga 10 

 

Regulatorni kapital in njegove sestavine, stanje in prirast v mio EUR, medletna rast v 
odstotkih za bančni sektor za leti 2008 in 2009 

 
  2008 2009 
  Stanje Stanje Prirast Rast 
Regulatorni kapital 4.475 4.616 141 3,1% 
Temeljni kapital 3.835 4.116 282 7,3% 
Dodatni kapital I 1.277 1.239 -38 -3,0% 
odbitne postavke 636 739 103 16,2% 
Temeljni kapital za izračun kapitalske 
ustreznosti 3.501 3.722 220 6,3% 
Dodatni kapital I za izračun kapitalske 
ustreznosti 974 894 -80 -8,2% 
Dodatni kapital II 0 0 0   

Vir: Banka Slovenije 2010, 117 
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