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Uvod 

Strokovnjaki so v več letih borzne zgodovine razvili različne modele vrednotenja in si na ta 
način skušali olajšati investicijsko odločanje. Uspešnost slednjega se namreč vedno kaže v 
donosnosti, ki pa je odvisna od tega, pri kateri ceni vlagatelj naložbe kupuje in pri kateri prodaja. 
Naloga različnih modelov vrednotenja je tako pripeljati do odgovora na vprašanje, ali je dana 
naložba v določenem trenutku zanimiva ali ne oz. ali je tržna cena na borzi ugodna za nakup ali 
pa je mogoče čas za prodajo. Kljub velikim prizadevanjem različnih avtorjev vsi taki in drugačni 
modeli v ozadju še vedno vsebujejo vrsto subjektivnih ocen in uporaba ene vrste vrednotenja s 
strani dveh različnih analitikov lahko pripelje do dveh povsem različnih ocen. Končni rezultat je 
tako običajno odvisen predvsem od poznavanja sektorja in podjetja, v katerem deluje. V 
nasprotnem primeru analiza lahko privede do napačnega zaključka, morebitnega investitorja pa 
izpostavi večjemu tveganju, kot bi ga ta želel z investiranjem v določeno podjetje sploh sprejeti. 

Cilj diplomske naloge je spoznati najbolj pogosto uporabljene modele vrednotenja banke in 
pregledati strukturo računovodskih izkazov banke. Metode in teoretične predpostavke prikažemo 
tudi na praktičnem primeru, kjer na podlagi javno dostopnih informacij in lastnih ocen razvoja 
slovenskega bančnega trga vrednotimo delnico Skupine Nove KBM. V sklepnem delu diplomske 
naloge pridemo tudi do ocene, ali je delnica pri danih predpostavkah zanimiva za nakup. 

Pri tem namen diplomske ni zgolj prikazati praktično uporabo modelov, pač pa podrobno 
prikazati in razdelati vse uporabljene predpostavke in ocene poslovanja, ki tako ali drugače 
vplivajo na izračunano vrednost delnice Skupine Nove KBM. Diplomska naloga tako tudi 
omogoča oceno vplivov prihodnjih poslovnih odločitev Skupine NKBM oz. da odgovor, kako 
bodo morebitne prihodnje poslovne poteze vplivale na vrednost bančne skupine. 

Delo je razdeljeno na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, opredelimo, kateri pristopi 
vrednotenja bank so najbolj razširjeni in na kaj moramo biti pozorni pri vrednotenju bank. V 
teoretičnem delu tudi spoznamo, kaj banke so in kako teoretično pristopiti k ocenjevanju 
poslovanja v prihodnosti. Namen tega dela je spoznati poslovanje bank, saj se slednje precej 
razlikuje od poslovanja nefinančnih podjetij, nepoznavanje dejavnosti in virov vrednosti bančnih 
podjetij pa lahko pripelje do nezavedanja tveganj, ki jim je delničar banke izpostavljen.  

Teoretičnemu delu sledi praktični primer vrednotenja banke. V tem delu najprej spoznamo 
bančno Skupino Novo KBM in okolje v katerem posluje. Na podlagi preteklega poslovanja, 
lastnih ocen in različnih strokovnih virov oblikujemo predpostavke prihodnjega poslovanja, na 
podlagi katerih kasneje izračunamo vrednost delnice Skupine NKBM. V procesu vrednotenja 
tudi argumentiramo, kako lahko posamezni dejavniki poslovanja vplivajo na vrednotenje, pri tem 
pa v določeni meri izpostavimo tudi posebnosti, ki so posledica finančne krize. 

1. Metode določanja vrednosti 

Damodaran (2006, str. 2) vrednotenje opredeljuje kot srce financ. V podjetniških financah se 
uporablja za optimizacijo investiranja, financiranja dejavnosti in izplačevanja dividend, pri 
upravljanju naložb pa za odkrivanje prave, notranje oz. poštene vrednosti naložb. 
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Računovodski standardi za vrednotenje naložb v izkazih kot notranjo ali pošteno vrednost 
uporabljajo kar tržno ceno (Mirza et al., 2008, str. 108). Pri tem seveda predpostavljajo, da so 
investitorji enako informirani in imajo popolne informacije, s tem pa je poštena vrednost enaka 
ceni, pri kateri je z določenim premoženjem mogoče opraviti transakcijo med dvema strankama. 
Kljub temu da organizirani trg omogoča tak pristop k določanju vrednosti, pa neravnovesje med 
ponudbo in povpraševanjem pogosto pripelje do situacije, ko tržna cena lahko odstopa od 
notranje vrednosti premoženja. To pomeni, da je tržna cena premoženja lahko višja ali nižja od 
vrednosti pričakovanih denarnih tokov, ki jih bo to premoženje ustvarjalo v prihodnosti 
(Damodaran, 2002, str. 1–2).  

Da v procesu investiranja za naložbo ne odštejemo več, kot bodo znašali prihodnji denarni 
tokovi, svoje investicijske odločitve podkrepimo z vrednotenjem. Bistvo uspešnega investiranja 
in upravljanja s premoženjem tako ne leži samo v razumevanju, kaj vrednost je, temveč tudi v 
tem kaj je vir te vrednosti (Damodaran, 2002, str. 1–2). 

V osnovi poznamo tri načine vrednotenja. Prva metoda določanja vrednosti je diskontiranje 
denarnih tokov oz. izračunavanje sedanje vrednosti prihodnjih denarnih tokov. Drugi način je 
primerjalno oz. relativno vrednotenje. Pri tej metodi proučevano naložbeno priložnost s pomočjo 
različnih kazalnikov, ki so vezani na ceno, primerjamo s primerljivimi podjetji. Tretji način 
vrednotenja pa je vrednotenje s pomočjo metode določanja vrednosti opcij (Damodaran, 2002, 
str. 16). 

1.1. Modeli vrednotenja z diskontiranjem denarnih tokov 

V modelih vrednotenja z diskontiranjem denarnih tokov vrednost naložb ugotavljamo na podlagi 
pričakovanih denarnih tokov tega premoženja v prihodnosti. Slednje diskontiramo na neto 
sedanjo vrednost z obrestno mero, ki odraža tudi stopnjo tveganja denarnih tokov te naložbe 
(Damodaran, 2006, str. 4). 

Analitiki v sklopu vrednotenja uporabljajo različne pristope vrednotenja z diskontiranjem 
denarnih tokov. Damodaran (2006, str. 76) ugotavlja, da se je zaradi pomembnosti vrednotenja 
skozi zgodovino razvilo nešteto različnih pristopov. Pri tem tudi ugotavlja, da so različni tuji 
avtorji tako ali drugače vplivali na razvoj modelov vrednotenja z diskontiranjem denarnih tokov, 
ki so ga v nadaljevanju prilagajali oz. optimizirali tudi drugi strokovnjaki. 

Zaradi množice različnih pristopov bomo v teoretičnem delu diplomske naloge predstavili zgolj 
modele, ki so jih pri praktičnem vrednotenje bank uporabili avtorji del, ki so bila osnova 
diplomske naloge. Damodaran v svojih knjigah oz. člankih (v delih, ki sem jih imel na 
razpolago) banke vrednoti na tri načine: z dividendno diskontno metodo (2005b, str. 19), z 
diskontiranjem denarnih tokov do lastnikov (2005b, str. 17) in metodo presežnega donosa (2002, 
str. 593). Model diskontiranjem denarnih tokov do lastnikov uporablja tudi Copeland (Copeland 
et al., 2001, str. 436), medtem ko se Antill (2008, str. 294) poslužuje metode presežnega donosa. 
Na drugi strani pa Frost (2004, str. 325) v svoji knjigi, ki je povsem posvečena analiziranju bank, 
uporabi precej bolj klasično, dividendno diskontno metodo. 
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1.1.1. Dividendna diskontna metoda 

Pri dividendni diskontni metodi predpostavljamo, da je edini denarni tok, ki ga investitor prejme, 
dividenda (Damodaran, 2002, str. 322). Vrednost delnice je tako povsem odvisna od vrednosti 
dividend, ki jih vlagatelj pridobi v času držanja naložbe. Pri tem seveda moramo upoštevati, da 
ima delnica tudi po preteku naložbe neko določeno vrednost, ki jo vlagatelj pridobi s prodajo 
delnice (Stowe et al., 2002, str. 57). V enačbi (1) lahko vidimo primer vrednotenja naložbe, ki jo 
investitor namerava po dveh letih prodati. Današnja vrednost delnice (V0) je enaka seštevku 
pričakovanih dividend v obdobju 1 (D1) in obdobju 2 (D2) ter pričakovano ceno v obdobju 2 
(P2). Vsi denarni tokovi so pri tem diskontirani z zahtevano donosnostjo na lastniški kapital (ke). 

 
(1) 

Ker je cena v končnem obdobju ob vsaki transakciji naložbe določena z vrednostjo prihodnjih 
dividend, lahko tudi rečemo, da je vrednost naložbe (V0) enaka sedanji vrednosti vseh prihodnjih 
dividend, ki jih bo neka delnica v prihodnosti prinesla. Iz tega izhaja, da enačbo (1) lahko 
zapišemo tudi kot enačbo (2). 

 

(2) 

Obseg poslovanja podjetij običajno ne ostaja na enaki ravni, pač pa se v primeru uspešne 
investicijske politike povečuje. Skladno s tem procesom se povečujejo tudi dividende. Pri 
dividendni diskontni metodi zato običajno omenjamo tudi Gordonov model konstantne rasti. 
Slednji predpostavlja, da dividende enakomerno rastejo v prihodnost (Damodaran, 2002, str. 
323). Iz enačbe (3) je razvidno, da vrednost delnice lahko zapišemo kot funkcijo dividende v 
naslednjem letu, zahtevane donosnosti na lastniški kapital in stopnje rasti dividende v 
neskončnost. 

 
(3) 

Gordonov model rasti je uporaben v primeru, ko vrednotimo zrelo podjetje, ki ima stabilno rast 
in obenem izplačuje dividende (Stowe et al., 2002, str. 71). Ker se pri analiziranju različnih 
podjetij pogosto znajdemo nekje med obdobjem hitre rasti in v končni fazi neko konstantno 
rastjo, v praksi obstajajo različne večstopenjske izpeljave modela diskontiranih denarnih tokov.  

1.1.2. Diskontiranje prostih denarnih tokov do lastnikov 

V zadnjem času precej podjetij zadržuje denarni tok, ki bi bil v normalnih razmerah namenjen 
delničarjem, pri tem pa se na bilanci stanja izoblikuje precejšen delež denarnih sredstev 
(Damodaran, 2006, str. 14). Zato smo postavljeni pred dilemo, kako vrednotiti podjetja, katerih 
dejanska dividendna politika zaostaja za zmožnostjo potencialnih izplačil delničarjem. S tega 
vidika se lahko postavimo v okoliščine, ko vlagatelj prevzame kontrolo nad podjetjem, katerega 
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dividendna politika se običajno precej spremni, izplačila dividend pa se maksimizirajo (Stowe et 
al., 2002, str. 114). 

Za vrednotenje večine podjetij zato uporabljamo razširjeni model diskontiranih denarnih tokov 
pri čemer vrednotimo prosti denarni tok do podjetja (angl. Free Cash Flow to Equity) ali prosti 
denarni tok do lastnikov (angl. Free Cash Flow to Firm). Za razliko od dividend prosti denarni 
tokovi niso del javnih objav podjetij, vendar pa jih lahko izračunamo iz ostalih podatkov, ki jih 
podjetja objavljajo v svojih poročilih (Stowe et al., 2002, str. 114). 

Glede na podjetje, ki ga analiziramo, izberemo primerno metodo: diskontiranje prostih denarnih 
tokov do podjetja (v nadaljevanju FCFF) ali do lastnikov (v nadaljevanju FCFE). Če je struktura 
financiranja podjetja relativno stabilna, potem je uporaba FCFE bolj enostavna kot FCFF. 
Slednji model je bolj primeren za vrednotenje podjetij, ki imajo negativen denarni tok do 
lastnikov, in v primerih, ko podjetje spreminja strukturo financiranja (Stowe et al., 2002, str. 
116). V tem pogledu je FCFE primeren tudi za vrednotenje bank. 

Model diskontiranja denarnih tokov do lastnikov se bistveno ne razlikuje od dividendno 
diskontnega modela. Damodaran (2006, str. 20) zato razliko med obema modeloma vrednotenja 
po eni strani vidi zgolj v tem, da pri DCFE-modelu ne uporabimo dejanskih dividend, marveč 
potencialne dividende. 

Medtem ko je gibanje prihodnjih dividend pogosto razkrito s strani podjetij, pa je resnični 
potencial izplačevanja dividend prepuščen ocenam analitikov. V enačbi (4) lahko vidimo, da 
prosti denarni tok do lastnikov dejansko predstavlja denarni tok, ki ostane lastnikom, potem ko 
podjetje opravi investicije in poravna tekoče obveznosti do dolžnikov (Damodaran, 2006, str. 
20). 

Prosti denarni tok do lastnikov (FCFE) = Čisti dobiček – Investicijski izdatki – Depreciacija – 
Sprememba obratnih nedenarnih sredstev + Novi dolg – Odplačan dolg 

(4) 

Pri tem je zelo pomembno razumevanje čistega dobička, saj moramo upoštevati zgolj dobiček, ki 
je namenjen lastnikom navadnih delnic. Čistemu dobičku tako moramo vedno odšteti znesek 
dividend izplačan lastnikom prednostnih delnic (Damodaran, 2002, str. 27). V mnogih primerih 
podjetja v izkazih konsolidirajo tudi podjetja, v katerih imajo svoj lastniški delež tudi tretje 
osebe. V izkazu uspeha se zato pojavi postavka dobiček manjšinskih lastnikov. Copeland (2001, 
str. 180) svetuje, da se znesek obravnava kot neke vrste strošek financiranja, v denarnem toku pa 
kot denarni izdatek podjetja. Ta del dobička se tako ne vključuje v prosti denarni tok do 
lastnikov. 

Zgornjo enačbo (4) lahko še dodatno poenostavimo, če predvidevamo, da se podjetje investicije 
in obratna sredstva vedno financira z enakim deležem dolga. V tem primeru lahko neto 
spremembo dolga izključimo iz izračuna (Damodaran, 2002, str. 352). 

Ker se poslovanje bank razlikuje od običajnih podjetij, pri oceni denarnih tokov bančnega 
podjetja moramo upoštevati določene prilagoditve. Pri izračunu FCFE (glej Tabelo 1 na 
naslednji strani) tako dobiček razdelimo v tri segmente. Celotni dobiček banke je običajno 
sestavljen iz neto obrestnih prihodkov, arbitražnih prihodkov (kupovanje terjatev po nižji ceni in 
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nato prodajanje enako tveganih terjatev po višji ceni) in opravnin. Za vsakega od teh prihodkov 
moramo upoštevati spremembo vira financiranja (Damodaran, 2005a, str. 14). 

Tabela 1: Vrsta prihodka banke in s tem povezane investicije 

Vrsta prihodka Neto investicija 
Neto obrestni prihodki Neto krediti – Skupni depoziti 
Arbitražni prihodki Investicije v finančne naložbe – Ustrezne finančne obveznosti 
Opravnine Stroški usposabljanja zaposlenih 

Vir: Damodaran, 2005a, str. 15. 

Prvi dve vrsti neto investicij lahko najdemo v bilanci stanja, spremembe neto vrednosti med 
posameznimi leti pa obravnavamo kot investiranje, ki ga mora banka izvajati za širjenje svojega 
poslovanja. Čeprav bi se stroški izobraževanja zaposlenih po teoriji morali kapitalizirati, pa le 
redka podjetja objavljajo podatke, ki ta pristop omogočajo (Damodaran, 2005a, str. 15). 

Dobljeni prosti denarni tok do lastnikov v nadaljevanju diskontiramo. Če predpostavljamo, da bo 
podjetje v prihodnosti raslo po stabilni stopnji, pri tem uporabimo Gordonov model konstantne 
rasti, ki je omenjen pri dividendni diskontni metodi. 

1.1.3. Metoda presežnih donosov 

Damodaran (2006, str. 22–23) v pregledu razvoja različnih modelov vrednotenja ugotavlja, da so 
se nekateri avtorji, kot so Ohlason, Feltham, Penman in Sougiannis s svojimi pristopi k 
vrednotenju pomaknili od izračunavanja sedanje vrednosti na podlagi dividend k vrednotenju 
prihodnjih dobičkov. Dejansko so ti modeli bolj kot v vrednotenje dobičkov usmerjeni v 
ugotavljanje ustvarjanja kapitala oz. knjigovodske vrednosti. Kljub temu mnogi članki kažejo, da 
rezultati vrednotenja z metodo presežnih donosov povsem konvergirajo k rezultatom, dobljenim 
z modelom FCFE, ob enakih predpostavkah pa metoda presežnih donosov vrne povsem enak 
rezultat kot dividendna diskontna metoda (Damodaran, 2006, str. 41). 

V preteklosti so različni avtorji razvili množico različnih modelov vrednotenja presežnih 
donosov, najbolj razširjen pa je model ekonomske dodane vrednosti (angl. Economic Value 
Added, v nadaljevanju EVA). Pri slednjem vrednost naložbe računamo na podlagi donosov, ki 
jih bo naložba ustvarjala v prihodnosti, potem ko temu odštejemo stroške kapitala (enačba (5)) 
(Damodaran, 2006, str. 38). Pri vrednotenju delniških naložb kot donos na investiran kapital 
uporabljamo čisti dobiček lastnikov podjetja, namesto stroškov kapitala pa zahtevan donos na 
lastniški kapital (Damodaran, 2006, str. 38). 

(5)

V procesu vrednotenja dejansko uporabljamo nekoliko razširjen model neto sedanje vrednosti, saj
dobljen presežen donos (EVA) v nadaljevanju (enačba (6) na naslednji strani) diskontiramo z 
zahtevano donosnostjo na lastniški kapital (ke) v obdobju življenjskega cikla naložbe (n)
(Damodaran, 2006, str. 38). Kot lahko vidimo v enačbi (6), pa vrednost podjetja ni odvisna samo od 
neto sedanje vrednosti EVA, ampak tudi od vrednosti že investiranega kapitala. Pomembno je 
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poudariti, da na vrednost podjetja vplivajo tako pričakovani presežni donosi že investiranih sredstev
kot tudi donosi vseh prihodnjih investicij v sredstva. 

 
(6)

Pri uporabi modela EVA se srečamo tudi z dilemo, kako določiti vrednost že investiranega 
kapitala, saj trenutna knjigovodska vrednost odraža vrsto preteklih računovodskih odločitev 
(metodo depreciacije in amortizacije sredstev, vrednotenje zalog in tudi obravnavanje 
prevzemov). Določitev vrednosti investiranega lastniškega kapitala zato zahteva določene 
prilagoditve, katerih obseg je odvisen tudi od starosti podjetja – starejše je podjetje, več je 
prilagoditev (Damodaran, 2006, str. 39). 

Kljub tem dvomom Damodaran (2002, str. 581) ugotavlja, da se pri vrednotenju bank bistveno 
bolj lahko zanesemo na to, da je vrednost investiranega lastniškega kapitala enaka knjigovodski 
vrednosti, ki jo podjetje podaja v svojih izkazih. Za razliko od nefinančnih podjetij banke večino 
svojih naložb tržno vrednotijo, depreciacija in amortizacija pa zaradi nizkih investicij v 
opredmetena sredstva predstavljata zelo majhen vpliv. 

1.1.4. Stroški kapitala 

Strošek kapitala je stopnja donosa, ki jo investitor zahteva za svoj vložek lastniškega kapitala. To 
je tudi ena ključnih komponent, ki jo potrebujemo v vsakem modelu vrednotenja z 
diskontiranjem denarnih tokov. Zahtevan donos bomo v naši analizi izračunavali po CAPM-
modelu (enačba (7)), za katerega moramo uporabiti primerno netvegano stopnjo donosa, tržno 
premijo za tveganje in beto (Damodaran, 2002, str. 205). 

 
(7)

Netvegana obrestna mera je stopnja donosa, ki jo investitor pričakuje pri vlaganju v najvarnejšo 
naložbo. V tem primeru za to naložbo ne sme obstajati možnost neplačila obveznosti, obenem pa 
mora biti čim manj dvomov okoli ponovnega investiranja denarnih tokov, ki iz te naložbe 
izhajajo. Da zadostimo obema kriterijema, izbiramo med državnimi obveznicami razvitih držav, 
pri tem pa upoštevamo, da se mora valuta, v kateri je izdana obveznica, ujemati z valuto, ki smo 
jo uporabili pri napovedovanju poslovanja analiziranega podjetja. Z vidika reinvestiranja bi bilo 
idealno uporabiti t. i. brezkuponsko obveznico, vendar zaradi ročnosti (slednja mora biti kar se 
da primerljiva z obdobjem poslovanja, ki ga napovedujemo) običajno uporabimo 10, 30 ali več 
letno kuponsko obveznico (Damodaran, 2002, str. 155). Kljub temu da je po teoriji najbolj 
primerna čim daljša ročnost obveznice, pa je zaradi nekaterih dodatnih dejavnikov bolj primerno 
uporabiti 10-letno obveznico. Cena slednje je manj občutljiva na nenadne spremembe inflacije, 
zato je beta pri tej obveznici nižja, kot npr. pri 30 letni. Obenem so 10-letne obveznice tudi bolj 
likvidne, likvidnostna premija vgrajena v ceno pa tako nižja (Copeland et al., 2001, str. 216). 

Tržna premija za tveganje je dodaten donos, ki investitorja prepriča, da se iz netvegane naložbe 
premakne v naložbe s povprečnim tveganjem. Damodaran (2002, str. 158–179) za oceno premije 
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za tveganje predlaga uporabo napovedi, ki jih objavljajo nekatere investicijske banke, lahko jo 
izračunamo sami iz historičnih podatkov (povprečnemu donosu naložb odštejemo povprečni 
donos netveganih naložb), lahko pa jo določimo s pomočjo ocene tveganja poslovanja v 
posamezni državi (dolgoročni premiji za tveganje razvitih držav prištejemo premijo, ki velja za 
državo, v kateri podjetje posluje). 

Beta pri naložbi pojasnjuje, koliko je naložba izpostavljena sistematičnemu tveganju oz. 
tveganju, povezanim s celotnim trgom. Za podjetja, ki kotirajo na borzi, običajno uporabimo že 
izračunane vrednosti, ki jih dobimo iz različnih internetnih virov. Dobljeno vrednost moramo 
primerjati tudi s povprečno beto industrije. V primeru, da so pridobljene bete v razponu večjem 
od 0,2 ali pa bete od povprečne bete industrije odstopajo za več kot 0,3, potem običajno 
uporabimo povprečje, ki velja za industrijo analiziranega podjetja. Ker imajo na to beto 
posamezne napake precej manjši vpliv, je tudi stabilnejša (Copeland et al., 2001, str. 224). 

Pri vrednotenju običajnih podjetjih uporabljamo sektorsko beto brez finančnega vzvoda, ki jo 
nato ustrezno prilagodimo glede na zadolženost, ki jo ima vrednoteno podjetje. Pri finančnih 
podjetjih ta korak preskočimo, saj je struktura virov financiranja z vidika zadolženosti pri bankah 
precej bolj homogena in običajno vse banke poslujejo na meji, ki jo določa regulator, po drugi 
strani pa je pri finančnem podjetju težko oceniti dolg. Pri določenih virih financiranja se namreč 
zastavlja vprašanje, ali spadajo pod dolg ali ne (npr. depoziti na vpogled). Pri izračunu stroškov 
kapitala zato uporabljamo povprečno sektorsko beto, ki jo z vidika financiranja ne prilagajamo 
podjetju, ki ga vrednotimo (Damodaran, 2002, str. 582). 

1.2. Primerjalno vrednotenje 

Primerjalno vrednotenje je pristop pri katerem vrednost naložbe določamo tako, da pogledamo, 
kako trg vrednoti premoženje, ki je po lastnostih podobno naložbi, ki jo vrednotimo 
(Damodaran, 2006, str. 59). Ker je vrednost delnice funkcija vrednosti lastniškega kapitala in 
števila delnic na trgu, neposredna primerjava cen delnic različnih podjetij ni pravilna 
(Damodaran, 2006, str. 59). V procesu primerjalnega vrednotenja zato vedno uporabljamo 
standardizirane vrednosti. 

Damodaran (2001, str. 240–241) standardizirane vrednosti deli v štiri skupine. V prvo skupino 
spadajo večkratniki dobička, ki nam povejo, koliko mora vlagatelj plačati za eno enoto dobička. 
V to skupino večkratnikov spada še vrsto drugih kazalcev, med katerimi so tudi razmerja pri 
katerih tržno kapitalizacijo prilagojeno za neto dolg delimo z dobičkom iz poslovanja (v 
nadaljevanju EV/EBIT) oz. z dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (v nadaljevanju 
EV/EBITDA). V drugo skupino spadajo večkratniki knjigovodske vrednosti kapitala in sredstev. 
Med temi je najbolj znano razmerje med ceno na delnico in knjigovodsko vrednostjo kapitala na 
delnico (v nadaljevanju P/B). Tretja skupina obsega multiplikatorje prihodkov, kjer ceno delnice 
delimo s prodajo na delnico (v nadaljevanju P/S), lahko pa uporabimo tudi razmerje med tržno 
kapitalizacijo, prilagojeno za neto dolg, in prodajo (v nadaljevanju EV/S). V četrto skupino 
Damodaran (2001, str. 241) uvršča večkratnike, ki jih uporabljamo izključno v posameznem 
sektorju. Pri tem ceno delnice standardiziramo s kliki na spletno stran, z obiski na stran ipd. 
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1.2.1. Vrste primerjalnega vrednotenja 

Primerjalno vrednotenje običajno izvedemo tako, da vrednoteno podjetje primerjamo s skupino 
podjetij, ki so po naši oceni najbolj primerljiva. Pri tem se moramo zavedati, da enaka dejavnost 
izbranih podjetij ne pomeni nujno primerljivosti. Podjetja so namreč kljub na videz podobnemu 
poslovnemu modelu lahko izpostavljena različnim stopnjam tveganja in imajo tudi zelo različen 
potencial rasti (Damodaran, 2001, str. 238). Tako na primer nižje razmerje med ceno podjetja in 
dobičkom kaže na primerjalno bolj tvegan način poslovanja, višje razmerje pa je lahko odraz 
primerjalno hitrejše rasti. Nezadostno razumevanje načina poslovanja podjetij lahko pripelje do 
napačnih investicijskih odločitev (Damodaran, 2002, str. 20). 

Eden od možnih pristopov je tudi medpanožna primerjava oz. uporaba povprečja večkratnikov 
celotne panoge. Pri tem predpostavljamo, da so podjetja znotraj panoge primerljiva podjetju, ki 
ga vrednotimo, in da trg v povprečju odraža pravilne cene teh podjetij. Na ta način se največ 
uporabljajo razmerja med ceno in dobičkom, ceno in kapitalom ter ceno in knjigovodsko 
vrednostjo. Obstaja še vrsta drugih kazalcev, v vseh primerih pa nam primerjava pokaže 
precenjenost oz. podcenjenost delnice glede na podjetja v celotni panogi. Odstopanja od 
povprečja so lahko pokazatelj, da trg v določenem trenutku nepravilno vrednoti določeno 
podjetje in da bo racionalnost investitorjev sčasoma pripeljala do izravnave znotraj panoge 
(Damodaran, 2002, str. 18). S tega stališča je primerjalno vrednotenje ustrezen pripomoček za 
izbor naložb pri upravljanju sektorskih skladov. Upravljavcev v tem primeru ne zanima vrednost 
sektorja na trgu, temveč je pomembna zgolj podcenjenost ali precenjenost posamezne delnice v 
sektorju (Damodaran, 2001, str. 239). 

Pri vrednotenju podjetja si lahko pomagamo z medčasovno primerjavo. Trenutna razmerja 
primerjamo z razmerji, pri katerih je podjetje kotiralo v preteklosti. Pri tem predpostavljamo, da 
se osnove podjetja niso spremenile oz. da ima podjetje v določenem trenutku še vedno enak 
potencial rasti in posluje ob enakem tveganju kot v preteklosti. Medčasovna primerjava je še 
toliko bolj zapletena tudi zaradi makroekonomskih ciklov in sprememb obrestne mere, katerih 
nižanje privede do višjih razmerij med ceno in dobičkom ter ceno in knjigovodsko vrednostjo 
kapitala (Damodaran, 2002, str. 20). 

1.2.2. Primerjalno vrednotenje bank 

Posebnost poslovanja bank v veliki meri vpliva tudi na primerjalno vrednotenje. Ker bank zaradi 
velikega finančnega vzvoda ne vrednotimo kot celotno podjetje, pri primerjalnem vrednotenju ne 
uporabljamo razmerij, ki so vezani na EBITDA in EBIT. Ker tudi prihodki od prodaje niso 
domena finančnih institucij, se za vrednotenje bank tako največ uporabljata kazalca P/E in P/B 
(Damodaran, 2002, str. 596). 

1.2.3. Razmerje med ceno delnice in dobičkom na delnico 

Glavni razlog za pogosto uporabo P/E razmerja je v predpostavki, da je dobiček poglaviten vir 
vrednosti naložbe, dobiček na delnico pa je zato tudi eden najbolj spremljanih podatkov v 
objavah rezultatov (Stowe et al., 2002, str. 184). 
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Stowe (Stowe et al., 2002, str. 185) pri izračunu opozarja, da pri izračunu razmerja med ceno na 
delnico in dobičkom na delnico obstajata dve alternativi. Dobiček na delnico lahko izračunamo 
na podlagi dobička, ki ga je podjetje zabeležilo v zadnjih dvanajstih mesecih (angl. trailing), 
lahko pa se uporabi tudi dobiček, ki ga bo podjetje doseglo v naslednjem letu oz. v obdobju t + 1. 
Največja razlika v metodi izračuna se pokaže pri podjetjih, za katere se predvideva visoka 
prihodnja rast. V tem primeru količnik ostaja enak, imenovalec pa je zaradi ocen visoke rasti v 
obdobju t + 1 precej večji. Poglavitno vodilo pri uporabi je, da za vsa podjetja v skupini 
primerljivih podjetij uporabimo enako metodo, o samem izboru pa odloča napovedljivost 
dobička (Stowe et al., 2002, str. 185). 

Ozadja razmerje P/E je izpeljano iz Gordonovega modela rasti vrednosti. 

 
(8) 

 
(9) 

Enačba (8) ponazarja izračun razmerja v primeru uporabe metode z oceno dobička v prihodnjem 
letu (E1), v drugem primeru (enačba (9)) pa gre za uporabo dobička, ki ga je podjetje doseglo v 
zadnjih dvanajstih mesecih (ETTM). Iz enačb je razvidno, da razmerje v obeh primerih izhaja iz 
funkcije treh spremenljivk: zahtevane stopnje donosa na lastniški kapital (ke) (odraz stopnje 
tveganja), pričakovane stopnje rasti dividende (g) in deleža dobička, namenjenega izplačilu 
dividend (1 – b). Omenjena izpeljava nam tako pojasni povezavo med rastjo in tveganostjo 
naložbe ter vrednostjo. Iz enačbe namreč sledi, da visoka rast ali nizko tveganje (slednje se 
odraža v višini stopnje donosa na lastniški kapital) ob enakih ostalih predpostavkah upravičujeta 
višjo vrednost kazalca P/E (Stowe et al., 2002, str. 192). Tudi pri finančnih podjetjih se kazalec 
razmerja med ceno delnice in dobičkom na delnico izračunava enako (Damodaran, 2002, str. 
596). 

Pri finančnih podjetjih pa moramo biti pozorni še na eno posebnost. Ta podjetja običajno 
izoblikujejo določene rezerve za pričakovane odhodke. V primeru bank gre za oblikovanje 
rezervacij za slabe kredite. Omenjena dejavnost znižuje dobiček banke in s tem vpliva tudi na 
višino kazalca P/E. Ker je politika oblikovanja rezervacij del politike posamezne banke, moramo 
pri primerjavi kazalnikov biti previdni. Konzervativne banke, ki oblikujejo višje rezervacije, 
imajo tako nižji dobiček in višje P/E razmerje, na drugi strani pa manj konzervativna politika 
banke preko nižjega P/E razmerja pripelje do napačnega sklepa o precenjenosti ali podcenjenosti 
banke (Damodaran, 2002, str. 596). 

Banke del dobička običajno ustvarijo tudi s trgovanjem z vrednostnimi papirji. Ker gre za zelo 
različno dejavnost (razlika v tveganju in potencialu rasti), moramo upoštevati dejstvo, da ima za 
investitorja en evro dobička trgovalne dejavnosti lahko povsem drugačno vrednost kot en evro 
kreditne dejavnosti banke (Damodaran, 2002, str. 596). Na primerljivost P/E razmerja znotraj 
bančnega sektorja torej vpliva tudi vir dobička posamezne banke. 
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1.2.4. Razmerje med ceno delnice in knjigovodsko vrednostjo na delnico 

Razmerje med ceno delnice in knjigovodsko vrednost lastniškega kapitala na delnico nam pove, 
koliko mora kupce delnice plačati za eno enoto lastniškega kapitala tega podjetja. Kazalec P/B 
izračunavamo tako (enačba (10) na naslednji strani), da delimo trenutno ceno delnice z zadnjo 
(lahko tudi povprečno) knjigovodsko vrednostjo podjetja na delnico. Pri izračunu moramo paziti 
predvsem na imenovalec in pri nekaterih podjetjih upoštevati, da imajo različne vrste delnic. 
Težavo najlažje rešimo tako, da celoten lastniški kapital obtežimo z deležem, ki ga v skupni tržni 
kapitalizaciji (skupna vrednost vseh izdanih delnic – navadnih in prednostnih) predstavljajo 
navadne delnice. Knjigovodska vrednost na delnico se namreč računa samo na navadne delnice, 
ne pa tudi na prednostne (Damodaran, 2002, str. 512). 

 
(10)

Tako kot P/E tudi P/B lahko povežemo s spremenljivkami, ki vplivajo na vrednost podjetja v 
primeru vrednotenja z diskontiranimi denarnimi tokovi. Pri tem si pomagamo s stabilnim 
dividendnim diskontiranim modelom, ki pa ga še dodatno razširimo (Damodaran, 2002, str. 515). 

 
(11)

Iz enačbe (11) je razvidno, da je P/B določen kot razmerje med donosom na kapital (ROE) in 
zahtevano stopnjo donosa na lastniški kapital (ke). V primeru, da je donos višji, je cena višja od 
knjigovodske vrednosti na delnico, v primeru, da je donos na kapital manjši od zahtevanega 
donosa na kapitala, pa je cena na delnico nižja od knjigovodske vrednosti na delnico. Iz tega tudi 
izhaja razlog, zakaj običajno podjetja z visokim donosom na kapital kotirajo z višjim P/B 
kazalcem in obratno. Omenjena povezava z iskanjem neuravnoteženosti ponuja tudi možnost 
iskanja naložbenih priložnosti (Damodaran, 2002, str. 516). 

V analizah običajno srečujemo P/B razmerje in trenutno oz. zadnjo donosnost na kapital, ki se 
uporablja tudi za pojasnila odstopanj multiplikatorjev. Medtem ko je omenjeni postopek zaradi 
dostopnosti podatkov enostavnejši, pa ne smemo pozabiti, da je cena odraz uspešnosti podjetja v 
prihodnosti. Posebno v času sprememb na trgu ali zaostrovanja konkurence moramo za 
primerjavo uporabiti pričakovano donosnost na kapital. Pri tem si lahko pomagamo tudi s 3 do  
5-letnimi povprečji, trenutna odstopanja pa lahko prilagodimo za pričakovanje, da bo donosnost 
na dolgi rok približuje dolgoročnemu panožnemu povprečju (Damodaran, 2002, str. 529). 

Povezava med P/B in donosom na kapital je še posebej očitna pri finančnih podjetjih (največja 
pri komercialnih bankah), v primeru bank in zavarovalnic običajno vrednost kapitala še bolj 
izrazito sledi trenutni vrednosti investiranih sredstev. Obenem pa pri teh podjetjih lahko 
zasledimo tudi manjši vpliv politike računovodstva (Damodaran, 2002, str. 599–600). 

Kljub vsemu moramo biti pozorni na nekatere značilnosti finančnih podjetij. Banke in 
zavarovalnice oblikujejo rezervacije za morebitne izgube v prihodnosti. Rezervacije se sicer 
oblikuje v sedanjosti, porabijo pa se v prihodnjih letih, vendar naj bi se skozi čas skupna zbrana 
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sredstva ujemala s skupnimi odpisi slabih kreditov. Tako naj bi na dolgi rok prišlo do 
izravnavanja dobička tudi na dolgi rok, ko zaradi cikličnosti ekonomije prihaja do nihanj stopnje 
neplačevanja obveznosti. Kljub vsemu je politika oblikovanja rezervacij za slabe kredite v 
domeni podjetja. Tako lahko pride na eni strani do previsokih stroškov rezervacije, kar pomeni 
nižjo donosnost na kapital in manjšo stopnjo zadržanega dobička (omejevanje rasti), na drugi pa 
prenizko oblikovanje rezervacij in nevarnost nerealne vrednosti kapitala. Problem najlažje 
rešimo tako, da pogledamo, koliko dobička kot delež kreditov je podjetje namenilo za rezervacije 
v preteklih letih in kakšen je bil dejanski delež odpisanih kreditov. Če se deleža ne ujemata, 
potem moramo pretekle podatke prilagoditi naši ugotovitvi ter na novo izračunati pretekle 
dobičke in kapital popraviti navzgor oz. navzdol (Damodaran, 2002, str. 601). 

Finančna podjetja so izrazito izpostavljena regulativam države, kar moramo upoštevati tudi pri 
primerjalnem vrednotenju. Pričakovana stopnja rasti je namreč odvisna od stopnje zadržanega 
dobička in donosa na kapital. Če je slednji zaradi omejitev države zelo nizek, to posledično 
pomeni, da so za tako podjetje pričakovane rasti manjše. Regulative moramo upoštevati tudi pri 
primerjavi s podobnimi podjetji. Razlike v razmerju B/P namreč lahko pojasnjujejo razlike v 
regulaciji, ki so odvisne od posamezne države, pa tudi od poslovnega modela podjetja (npr. 
razlike med investicijsko banko in komercialno banko) (Damodaran, 2002, str. 602). 

2. Vrednotenje bank 

Banka je finančna institucija, ki je vmesni člen med suficitnimi in deficitnimi ekonomskimi 
celicami. Od ostalih družb v finančnem sektorju se loči po hranjenju depozitov in izdajanju 
kreditov, pri tem pa v svoji osnovi služi na razliki med obrestmi, plačanimi za depozite, in 
obrestmi, dobljenimi od kreditov. Ob tem nastajajo tudi določeni stroški, poleg klasičnih 
poslovnih operacij (npr. oglaševanje, stroški dela, amortizacija opreme) pa mora pokrivati tudi 
stroške nekaterih specifičnih dejavnosti. Vsako izdajanje kreditov zahteva skrbno proučitev 
ekonomskega subjekta in ocenitev tveganja, ki ga banka s tem prevzema. To zbiranje informacij 
tudi daje prednost banki pred dejavnostjo posameznikov, ki bi sami želeli posojati denar.  

2.1. Pristop k vrednotenju banke 

V grobem lahko pri bankah vidimo štiri različne značilnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k 
vrednotenju. Prva razlika je že v sami značilnosti celotnega sektorja, ki je zaradi svoje 
pomembne vloge v nekem gospodarstvu visoko reguliran in od bank zahteva izpolnitev vrste 
kriterijev že ob samem vstopu na trg. Stalni nadzor (npr. kapitalske ustreznosti) pa se izvaja tudi 
po premostitvi vstopnih ovir. Druga posebnost je, da banka operira z obema stranema svoje 
bilance in svoj dobiček lahko dosega tako na aktivni kot tudi na pasivni strani bilance (opravnine 
lahko presegajo stroške financiranja). Zaradi relativno nizkega stalnega premoženja ima banka 
nizek operativni vzvod, na drugi strani pa relativno velik finančni vzvod. Zaradi tega imajo 
banke primerjalno višjo volatilnost dobička. Zaradi visokega finančnega vzvoda pride tudi do 
visoke izpostavljenosti kreditnemu tveganju. Ker je ta izpostavljenost nekaj povesem običajnega 
za banko, slednje to vključujejo v svoj poslovni model. Zadnja pomembna značilnost bank pa je 
izpostavljenost tveganju obrestne mere, od katere je odvisen dobiček in s tem tudi vrednost 
banke (Adams & Rudolf, 2006, str. 4). 
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Zunanje vrednotenje banke velja za zelo zahtevno nalogo, saj je potrebno zelo dobro poznati 
kakovost izdanih posojil, natančno oceniti delež dobička, katerega vir je neusklajenost dospelosti 
obveznosti in terjatev, ter ugotoviti, kateri del banke predstavlja največji potencial za prihodnje 
poslovanje. Ob vsem tem zunanjemu cenilcu največjo oviro za kvalitetno vrednotenje 
predstavljajo transferne cene med posameznimi segmenti banke. Pri komercialnih bankah je 
namreč poslovanje razdeljeno v tri segmente: korporativno bančništvo (angl. wholesale 
banking), poslovanje z občani (angl. retail banking) in zakladništvo, kamor spada tudi trgovanje 
z vrednostnimi papirji v imenu banke (Copeland et al., 2001, str. 434).  

Korporativno bančništvo je usmerjeno v poslovanje z velikimi podjetji in državami. Strankam 
nudijo tekoče račune, komercialna posojila, sodelujejo pri sindiciranih posojilih, ta del banke pa 
deluje tudi na medbančnem trgu. Na drugi strani je poslovanje z občani precej bolj lokalizirano 
in omejeno na poslovanje z majhnimi podjetji in občani. Na eni strani banka sprejema po 
vrednosti nizke depozite in na drugi strani izdaja veliko število majhnih posojil (Heffernan, 
2005, str. 24).  

V primeru komercialnih bank se v prepletanje teh dejavnosti vključi še zakladništvo. Pri t. i. 
univerzalnih bankah je delovanje še bolj zapleteno, posledično pa je tudi težje upoštevati 
transferne cene. Univerzalne banke svojim strankam ponujajo celo paleto storitev, ki poleg 
osnovne bančne dejavnosti obsegajo tudi borzno posredovanje, posredovanje in svetovanje pri 
združitvah in prevzemih, upravljanje premoženja ter zavarovalništvo (Heffernan, 2005, str. 19). 

2.1.1. Napovedovanje prihodnjega poslovanja banke 

Pri običajnem, nefinančnem podjetju, napovedovanje prihodnjega poslovanja pričnemo pri 
izkazu poslovnega izida, temu sledi napovedovanje investicij in stalnih sredstev ter obratnih 
sredstev (angl. working capital). Šele potem se lotimo napovedovanja bilančnega dela, ki mora 
ustrezati oz. mora odražati naše ocene prihodnjih izkazov poslovnega izida. Pri tem analitiki 
največ pozornosti namenijo virom financiranja, ki pa je v veliki meri odvisno od panoge in tudi 
zrelosti podjetja (Antill & Lee, 2005, str. 280).  

Omenjeni postopek napovedovanja računovodskih izkazov je v primeru banke postavljen na 
glavo, začetna točka napovedovanja poslovanja pa postane bilanca stanja. Povečano 
povpraševanje po storitvah univerzalne banke se najprej pokaže na bančni bilanci, kjer pride do 
povečanja oz. zmanjšanja vrednosti depozitov oz. izdanih kreditov. Šele pridobljena depozitna 
sredstva banki omogočajo osnovno izdajanje kreditov in ustvarjanje obrestnih prihodkov ter 
provizij iz naslova plačilnega prometa in poravnav (Antill & Lee, 2005, str. 281). 

Ena od značilnosti bank je, da običajno nimajo visokih investicij v fiksna sredstva in zato za 
razliko od proizvodnih podjetij amortizacija ne igra pomembnejše vloge. S tem je določevanje 
denarnih tokov precej olajšano, denarni tok banke pa je enak seštevku dobička in povečanja oz. 
zmanjšanja kreditov in depozitov. S tega vidika večina zunanjih modelov vrednotenja banke 
posebej ne vključuje izkaza denarnih tokov (Antill & Lee, 2005, str. 281). 
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2.1.1.1. Bilanca stanja 

Tako kot pri podjetjih tudi pri banki aktiva predstavlja vse, kar je v lasti banke. Poenostavljeno 
aktivo tako sestavljajo gotovina, depoziti banke pri drugih bankah, finančno premoženje v obliki 
delnic ali obveznic ter fizično premoženje (npr. prostore in opremo poslovalnic). Med 
premoženje banke se uvrščajo tudi izdani krediti. Financiranje za vse to pa lahko najdemo na 
pasivni strani bilance stanja. Največji delež premoženja, ki ga banka dolguje, običajno 
predstavljajo depoziti strank, temu pa potem sledijo še depoziti drugih bank, izdane obveznice in 
podrejeni dolg. Razliko med sredstvi in obveznostmi predstavlja kapital, ki je v lasti delničarjev 
banke.  

Za razliko od nefinančnih institucij moramo biti pri banki pozorni še na zabilančna sredstva in 
dolgove. Omenjene postavke bodo vir izdatkov in prejemkov šele v prihodnosti oz. imajo datum 
zapadlosti nekje v prihodnosti (Frost, 2004, str. 437).  

Sredstva banke 

Krediti 

Pred napovedovanjem obrestnih prihodkov se moramo najprej posvetiti bilanci stanja. Glavni vir 
rasti banke so krediti, katerih rast je v veliki meri odsev makro okolja, v katerem banka v 
določenem trenutku deluje. Frost (2004, str. 447) poudarja, da moramo zaradi tega upoštevati 
naslednje dejavnike: 

• Povpraševanje po kreditih je v veliki meri odvisno od stopnje gospodarske rasti, dinamika 
rasti količine izdanih kreditov pa običajno zaostaja za ekonomskim ciklom. V času, ko 
ekonomija raste, je rast kreditov hitrejša, v recesiji pa se rast kreditov popolnoma ustavi 
oz. se celo začne krčiti. V obdobju ekonomskega okrevanja do ponovnega povečanega 
povpraševanja po kreditih lahko traja tudi od 12 do 18 mesecev.  

• Na rast kreditov preko obrestne mere in obvezne rezerve vpliva tudi politika centralne 
banke. 

• Na rast kreditov banke vpliva tudi struktura kreditov. V času ekonomske rasti pride do 
izjemne rasti kreditov za nepremičnine, avtomobile in potrošnjo, vendar pa 
povpraševanje na omenjenih segmentih zelo hitro upade, ko se ekonomski cikel obrne. Še 
posebej v času ekonomskih obratov moramo zato nujno gledati tudi na strukturo kreditov. 

Pri oceni rasti si običajno pomagamo z rastjo, ki jo dosega oz. jo bo dosegala celotna bančna 
industrija. V primeru, da za prihodnost predvidimo enako strukturo kreditov in napovedujemo 
hitrejšo ali počasnejšo rast banke, moramo za tako oceno nujno navesti razloge za svoje 
napovedi (Frost, 2004, str. 437). 

Poleg dinamike rasti kreditov, je potrebno spremljati tudi, kakšna je kakovost izdanih kreditov. 
Slovenska zakonodaja (Uradni list RS, št. 67/2005) od bank zahteva, da ves čas trajanja pravnega 
razmerja spremljajo in ocenjujejo dolžnikovo sposobnost izpolnjevanja obveznosti, finančna 
sredstva pa na podlagi ocen razvrščajo v skupine od A do E (glej Tabelo 2). Razvrstitev kreditov 
pomembno vpliva tudi na oblikovanje rezervacij. 
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Tabela 2: Razvrstitev finančnih sredstev in privzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah 

Skupina Značilnosti 

A 
Dolžnik je Banka Slovenije, Republika Slovenija, Evropske skupnosti in nekatere druge države oz. 
centralne banke teh držav. Za dolžnike se ne pričakuje težav s plačilom, svoje obveznosti poravnavajo 
ob dospelosti oz. izjemoma z zamudo do 15 dni. Dolgovi so zavarovani s prvovrstnim premoženjem. 

B 
Za dolžnike se pričakuje, da bodo poravnali dospele obveznosti in da se kljub njihovemu šibkemu 
finančnemu stanju le-to v prihodnosti ne bo poslabšalo. Obveznosti so poravnane z zamudo do 30 dni 
oz. izjemoma od 31 do 90 dni. 

C 

Za dolžnike se pričakuje, da denarni tok ne bo zadostoval za redno poravnavanje dospelih obveznosti. 
Dolžniki so podkapitalizirani, nimajo zadostnih dolgoročnih virov financiranja oz. banki ne dajejo 
zadovoljivih informacij v zvezi s svojim finančnim stanjem. Dolžnik plačuje obveznosti z zamudo 90 
dni, izjemoma z zamudo od 91 do 180 dni. 

D 
Obstaja velika verjetnost, da dolžnik ne bo poravnal vseh obveznosti in da bo del finančnih sredstev 
izgubljen. Dolžnik plačuje obveznosti z zamudo 90 do 180 dni, občasno z zamudo od 181 do 360 dni. 
Dolžnik je nesolventen, v sanaciji oz. postopku prisilne poravnave ali pa v stečaju 

E Obveznosti ne bodo poplačane. Zamuda plačevanja obveznosti je nad 360 dni. 

Vir: Uradni list RS, št. 67/2005. 

Rezervacije za morebitne izgube 

Banka mora zaradi omenjenega tveganja konstantno vzdrževati ustrezen delež kapitala, katerega 
osnoven namen je blažitev izgub iz nepoplačanih kreditov. Kljub strogim zahtevam regulatorja 
in osnovni vlogi kapitala pa slednji ni edini blažilec morebitnih izgub zaradi slabih kreditov.  

Banka v skladu s svojo izpostavljenostjo tveganju, da kreditojemalci ne poplačajo obveznosti do 
banke, v sklopu poslovanja oblikuje del premoženja, ki je namenjen pričakovanim prihodnjim 
izgubam. Pri tem se moramo zavedati, da dejanska višina ali delež tega premoženja ne vplivata 
na kreditno tveganje, ki mu je banka izpostavljena (Frost, 2004, str. 217). 

Slika 1: Vloga izoblikovanih rezervacij je blažitev pričakovanih izgub 
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Vir: Cavallo & Majnoni, PDF of losses, unexpected and expected losses, and economic capital, 2001, str. 4. 

Kot vidimo na zgornji sliki (glej Sliko 1), rezervacije za slabe kredite skupaj s kapitalom 
predstavljata blažilec pred pričakovanimi (rezervacije) in nepričakovanimi (kapital) izgubami. 
Na podlagi tega prihaja tudi do pomembnih razlik pri oblikovanju oz. višini omenjenih postavk. 
Nepričakovane izgube so tako odvisne od razpršenosti kreditnega portfelja, tveganosti naložb 
ipd. Zato so zahteve regulatorja odvisne od večih dejavnikov, kapitalska ustreznost pa se 
izračunava na podlagi tveganju prilagojene aktive. Na drugi strani so rezervacije oblikovane na 
podlagi povprečnega (pričakovanega) pojava izgub. Skupne rezervacije so tako oblikovane ne 
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glede na to, v kolikšni meri ima banka razpršen portfelj kreditov (Cavallo & Majnoni, 2001,    
str. 4). 

Stanje vrednosti rezervacij za prihodnja leta se izvaja na podlagi seštevanja rezervacij ob koncu 
preteklega leta, temu se prišteje novo izoblikovane rezervacije, ki jih najdemo na izkazu 
poslovnega izida, ter odštejemo morebitne odpise, ki so se zgodili tekom leta. Ob tem ne smemo 
pozabiti, da banka v primeru izboljšanega poslovanja sprosti rezervacije, ki se na ta račun 
zmanjšajo (pozitiven učinek se pozna tudi v izkazu poslovnega izida – manjši neto znesek novih 
rezervacij) in na ponovno prepoznavanje že odpisanih terjatev, ki prav tako vplivajo na rezultate 
banke (Frost, 2004, str. 217). 

Denar v blagajni in stanje na računih centralne banke 

Omenjena sredstva so sestavljena iz dveh delov. Prvi del je denar, ki ga centralna banka zahteva 
kot obvezno rezervo na svojem računu. Delež je odvisen od posamezne centralne banke, 
običajno pa znaša nekje od 0 pa do 10 % bančne aktive. Drugi del denarnih sredstev predstavlja 
denar v blagajnah poslovalnic bank in bankomatih. Omenjena sredstva ne prinašajo obresti, 
običajno pa je stanje teh sredstev od 1 do 2 % sredstev banke (Frost, 2004, str. 437). 

Depoziti pri drugih bankah 

Sredstva, ki so namenjena medbančnemu trgu, so v primeru večjih bančnih struktur na relativno 
nizki ravni. Večinoma gre za kratkoročne depozite, ki ne prinašajo obrestnih prihodkov (Frost, 
2004, str. 437).  

Pri napovedovanju omenjeno postavko pogosto uporabljamo tudi za uravnavanje sredstev (gre za 
razliko med celotnimi obveznostmi in vsemi ostalimi sredstvi), vendar ta pristop ni nujen. V 
splošnem naj bi veljalo pravilo, da je uravnalni element na aktivni strani bilance v primeru, ko 
ima banka omejitev s strani rasti kreditov, in na strani obveznosti, če ima banka primanjkljaj iz 
depozitnega vira financiranja (Frost, 2004, str. 450). 

Naložbe 

Z vidika mednarodnih računovodskih standardov (v nadaljevanju MRS) finančna sredstva 
delimo v štiri kategorije: finančna sredstva, vrednotena po pošteni ceni skozi izkaz poslovnega 
izida (angl. financial assets at fair value through profit or loss), naložbe v posesti do zapadlosti 
(angl. held-to-maturity investments), finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo (angl. available-
for-sale financial assets) ter krediti in terjatve (angl. loans and receivables) (Mirza et al., 2008, 
str. 238). Poštena cena oz. vrednost je vrednost, pri kateri lahko lastnik naložbo v danem 
trenutku proda poljubni nepovezani osebi, ki ima zadostne informacije o naložbi, ki jo kupuje 
(Mirza et al., 2008, str. 250). Kategoriji kreditov, ki so del osnovnega poslovanja banke, smo 
večjo pozornost posvetili ločeno, medtem ko smo ostale kategorije in njihov vpliv z vidika MRS 
podrobneje opisali v nadaljevanju. 

V kategorijo finančnih naložb, vrednotenih po pošteni vrednosti, spada finančno premoženje 
namenjeno trgovanju oz. kako drugače ustreza kriterijem, ki jih določa MRS. Finančna sredstva, 
ki so namenjena trgovanju, se po pošteni vrednosti vedno vrednotijo skozi izkaz poslovnega 
izida. V osnovi v to kategorijo spadajo naložbe, ki jih podjetje, ali v našem primeru banka, 
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poseduje kratkoročno oz. jih v bližnji prihodnosti namerava prodati in morebiti ponovno 
pridobiti. Pri naložbah, namenjenih trgovanju, se torej lastnik usmerja v ustvarjanje dobička z 
lovljenjem naraščajočih in padajočih ciklov vrednosti naložb. Pod omenjeno postavko se vedno 
nahajajo tudi izvedeni finančni instrumenti, ki nimajo neposredne vloge varovanja (angl. 
hedging) (Mirza et al., 2008, str. 241). 

V drugo kategorijo spadajo finančne naložbe v posesti do zapadlosti. Sem spadajo naložbe s 
fiksnim ali predvidljivim denarnim tokom, imajo fiksen datum zapadlosti in kotirajo na 
organiziranem trgu. Glede na zahtevane kriterije med temi naložbami najdemo obveznice in 
ostale dolžniške instrumente, ki jih podjetje ne bo prodalo pred zapadlostjo oz. poplačilom, in to 
ne glede na to, kakšno je gibanje cen teh naložb v vmesnem obdobju. Odprodaja teh sredstev ni 
pogojena niti s finančnim stanjem, v katerem se nahaja samo podjetje oz. banka. V primeru, da 
se lastnik vseeno odloči za prodajo večjega dela (malenkostni deleži niso problematični) naložb, 
ki bi jih sicer moral držati do zapadlosti, podjetje kategorije naložb v posesti do zapadlosti ne 
sme uporabljati naslednji 2 leti od opravljene prodajne transakcije. Izjemoma je prodaja brez 
neugodnih posledic možna le malenkost pred zapadlostjo, v primeru, ko je obveznost s strani 
izdajatelja poplačana pred zapadlostjo, ter v primeru, ko je resno ogrožena kreditna sposobnost 
lastnika (Mirza et al., 2008, str. 241).  

Tretja kategorija naložb pa so finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo. Sem spadajo vse 
naložbe, ki tako ali drugače ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev v ostale kategorije oz. se je za 
uvrstitev med te naložbe odločil sam lastnik. Vseeno v tej kategoriji ne smemo najti naložb, 
namenjenih trgovanju in izvedenih finančnih instrumentov (Mirza et al., 2008, str. 241). 

Poleg same razdelitve naložb v različne segmente se moramo tudi zavedati, kako spremembe cen 
naložb vplivajo na rezultate oz. bilančne postavke banke. Ob nakupu finančnih naložb podjetje v 
bilanci knjižbe opravi na podlagi poštene vrednosti, ki je običajno enaka ceni, pri kateri je bila 
naložba kupljena (Mirza et al., 2008, str. 250). Poštena cena je primarna tudi v primeru 
kasnejšega vrednotenja naložb oz. v sklopu procesa poročanja. Pri tem obstaja le ena izjema – 
naložbe, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu. Ta sredstva se zato vrednoti z modeli 
vrednotenja. Spremembe vrednosti finančnih sredstev, vrednotenih po pošteni ceni se vedno 
prikazuje v izkazu poslovnega izida (tudi v primeru, da gre za nerealiziran dobiček ali izgubo). 
Spremembe vrednosti finančnih naložb, namenjenih za prodajo, podjetje knjiži kot ločeno 
sestavino kapitala, vse dokler naložba ni prodana oz. ne pride do dokončne oslabitve. V obeh 
primerih se izgubo oz. dobiček prikaže v izkazu poslovnega izida (Mirza et al., 2008, str. 257).  

Slabitev finančnih sredstev, namenjenih za prodajo, se izvaja v primeru finančnih težav 
izdajatelja ali v primeru, ko naložba konstantno izgublja svojo vrednost oz. se z investicijo na 
trgu trguje po precej nižji ceni. IAS 39 pri tem ne daje jasnih določil oz. vrednosti (Mirza et al., 
2008, str. 262). 

Naložbe v posesti do zapadlosti so v začetku vrednotene po pošteni ceni, kasneje pa se tej 
vrednosti pripisuje amortizacijo razlike med nakupno ceno in ceno, pri kateri je bila obveznica 
izdana. Ob knjižbi tako izračunamo, kakšna je fiksna donosnost kupljene obveznice do dospetja. 
Če je bila kupljena z diskontom, pomeni, da je vrednost obrestnih prihodkov višja od denarnega 
kupona, ki ga lastnik prejme. Razliko zato knjižimo k vrednosti naložbe (Mirza et al., 2008, str. 
262). 
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Ob tem je potrebno poudariti, da je v času finančne krize v letu 2008 že prišlo do nekaterih 
sprememb. Predvsem na področju bančništva in zavarovalništva je volatilnost finančnih 
instrumentov povzročila visoke izgube in slabitve, ki so pripeljale do nižanja kapitalske 
ustreznosti. International Accounting Standards Board (v nadaljevanju IASB) je tako v oktobru 
2008 izdal dopolnilo, ki v določenih primerih dovoljuje ponovno kategorizacijo finančnih 
naložb. Podjetje se tako lahko odloči, da naložbe, ki so bile prvotno knjižene za namen trgovanja 
ali pod kategorijo naložbe, namenjene za prodajo, preknjiži v naložbe v posesti do zapadlosti (če 
seveda zadosti zahtevam za to kategorijo). Podjetje je preknjižbo lahko opravilo v obdobju od 
vključno 1. julija 2008 dalje, datum pa je osnova tudi za določitev poštene cene preknjižene 
naložbe (Amendments to IAS 39, oktober 2008, str. 5–7). 

Naložbe v odvisne družbe 

Naložbe v odvisne družbe se ne obravnavajo nič drugače kot pri vseh ostalih podjetjih. Pri tem 
gre večinoma za investicije v podjetja, ki se ukvarjajo s sorodno dejavnostjo, in na področja, kjer 
banki zaradi različnih regulativ ni dovoljeno izvajati aktivnosti (zavarovalništvo, nepremičninsko 
posredništvo, ostale dejavnosti na področju nepremičnin) (Frost, 2004, str. 440). 

Fiksna sredstva 

Fiksna sredstva v primeru bančnih podjetij predstavljajo zelo majhen delež v primerjavi z 
deležem v proizvodnih podjetjih. Običajno v tej kategoriji najdemo stavbo, v kateri je sedež 
podjetja, in bančne avtomate, pogosto pa tudi poslovalnice, ki pa so v nekaterih primerih 
financirane z lizingom. Poleg običajnih stvari, kot je npr. računalniška oprema, pohištvo in ostala 
oprema, pod fiksna sredstva spadajo tudi nepremičnine, ki jih je banka dobila kot nadomestilo za 
neplačane dolgove (Frost, 2004, str. 441). 

Obveznosti banke 

Depoziti strank, ki niso banke 

Depoziti strank, ki niso banke, so eden najpomembnejših virov financiranja banke. V osnovi jih 
delimo na dva dela: vloge na vpogled in vezane vloge. V prvem primeru gre za sredstva, ki jih 
stranke običajno uporabljajo za izvrševanje plačil oz. dostop do teh sredstev v nikakršnem smislu 
ni omejen. Ravno zaradi te značilnosti banka za ta sredstva strankam plačuje zelo nizke obresti, 
nekatere banke pa takih depozitov niti ne obrestujejo. Z vidika ročnosti so za banko bolj 
pomembne vezane vloge. Sredstva so dolgoročnejše narave, dostop in uporaba tega denarja pa 
sta lastniku depozita omejena (prekinitev vezave je običajno mogoča le ob plačilu penala). Za 
vezane vloge so banke pripravljene plačevati višje obresti, vendar so slednje običajno še vedno 
nižje od ostalih virov financiranja (Frost, 2004, str. 12). 

Ta delitev je pomembna tudi za predvidevanje stroškov s tega naslova. Mogoče celo bolj 
pomembna pa je delitev po velikosti depozitov. Večje stranke si namreč izpogajajo boljše pogoje 
in višje obresti, banka pa ima precej več koristi od vezanih vlog gospodinjstev, za katere je 
značilna tudi nižja cenovna elastičnost (Frost, 2004, str. 12). 
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Frost pri napovedovanju prihodnje vrednosti depozitov uporablja preteklo razmerje med krediti 
in depoziti. Kljub temu bomo v primeru NKBM morali upoštevati tudi dejstvo, da slovenski 
bančni trg zaostaja za razvitimi državami in da trenutna recesija lahko vpliva na to razmerje. 

Dolgoročni dolg 

Dolgoročno financiranje s pomočjo obveznic in ostalih finančnih instrumentov predstavlja zelo 
majhen delež v primerjavi z depoziti. Banke dolgoročni dolg bolj kot za financiranje uporabljajo 
za uravnavanje kapitalske ustreznosti (Frost, 2004, str. 441). 

Del kapitala namreč predstavlja tudi podrejeni dolg. To je dolg, ki je podrejen vsem ostalim 
virom financiranja (z izjemo lastniškega kapitala), oz. so to finančne terjatve, ki so v primeru 
propada banke poplačane povsem na koncu stečajnega postopka, vendar še vedno pred lastniki 
kapitala. Načeloma naj bi bila zapadlost dolga minimalno 1 leto, velikost izdaje pa nekje od 2 do 
5 % bančne aktive. Vrednost podrejenega dolga na sekundarnem trgu je v primeru visoke 
likvidnosti dober indikator solventnosti banke. Npr. padec donosnosti do dospetja na raven 
podjetij, npr. z bonitetno oceno BBB, je lahko povod za ukrepanje regulatorjev (Heffernan, 
2005, str. 211).  

Pri slovenskih bankah najdemo tudi financiranje s sindiciranimi posojili. To je posojilo, ki ga 
banka dobi na medbančnem trgu, pri financiranju pa v ozadju stoji več bank (Heffernan, 2005, 
str. 4). 

V kategorijo dolgoročnega dolga spadajo tudi hibridni instrumenti. V primeru, da banka 
normalno opravlja svoje aktivnosti, je to povsem običajen dolg, če pa banka zaide v težave, se 
omenjeni instrumenti spremenijo v kapital banke. V hibridni dolg, ki je tudi sestavina dodatnega 
kapitala (angl. Tier II), spadajo tudi zbirne prednostne delnice s fiksnim donosom in zamenljive 
obveznice (Frost, 2004, str. 502). 

Lastniški kapital 

Zaradi izredne pomembnosti kapitalske ustreznosti banke je eden od pomembnejših delov tudi 
razumevanje izračuna kapitalske ustreznosti. Kapital banke glede na svoje lastnosti delimo na tri 
dele: temeljni kapital, dodatni kapital I in dodatni kapital II. Celotni kapital banke se izračunava 
kot vsota vseh treh prej omenjenih kategorij. 

Temeljni kapital banke sestavljajo vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve, pri čemer se ne 
upošteva osnovnega kapitala, vplačanega na podlagi prednostnih delnic ter s temi delnicami 
povezanih kapitalskih rezerv. Del temeljnega kapitala so tudi rezerve iz dobička, za katerega se 
predvideva, da ne bo razdeljen, ter zadržani dobiček, oblikovan iz čistega dobička preteklih let, 
ki je neobremenjen z morebitnimi prihodnjimi obveznostmi in tudi ni namenjen razdelitvi. 
Morebitno izgubo se odšteva od skupne vrednosti temeljnega kapitala (Sklep o izračunu kapitala 
bank in hranilnic, 2006). 

Dodatni kapital I banke dobimo s seštevkom: 

• presežka iz prevrednotenja; 
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o 80 % zneska pozitivnih učinkov iz presežka iz prevrednotenja v zvezi z delnicami in 
deleži, razpoložljivimi za prodajo in izkazanimi po pošteni vrednosti; 

o 80 % zneska pozitivnega presežka iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi 
osnovnimi sredstvi, vrednotenimi po modelu poštene vrednosti; 

o 80 % zneska kumulativnih dobičkov iz naložbenih nepremičnin, merjenih po modelu 
poštene vrednosti. 

• presežka oslabitev in rezervacij nad pričakovanimi izgubami, izračunanimi po pristopu na 
podlagi notranjih bonitetnih sistemov; 

• hibridnih instrumentov; 
• presežkov iz naslova inovativnih instrumentov; 
• prednostnih kumulativnih delnic (s fiksnim in brez fiksnega donosa); 
• podrejenega dolga (z dovoljenjem Banke Slovenija). 

Dodatni kapital II banke predstavlja podrejeni dolg, ki mora ustrezati pogojem, danim s strani 
Banke Slovenije, ki tudi da dovoljenje, da se podrejeni dolg obravnava kot del dodatnega 
kapitala II (Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic, 2006). 

Pri določanju temeljnega kapitala v praksi upoštevamo tri dejavnike, ki vplivajo na njegovo 
vrednost. Rast temeljnega kapitala je odvisna od višine ustvarjenega dobička/izgube v preteklem 
letu, višine izplačanih dividend v preteklem letu ter prevrednotenj naložb, razpoložljivih za 
prodajo.  

Pri napovedovanju posameznih sestavin kapitala si pomagamo tudi s historičnimi podatki oz. 
prilagoditvami. S tem pridemo do približne ocene, kakšna je vrednost lastniškega kapitala in 
podrejenega dolga v kapitalu, ki se uporabljata za izračun kapitalske ustreznosti. Za ta namen 
potrebujemo tudi oceno tveganju prilagojene aktive. Slednja kot delež sredstev lahko ostane na 
enaki ravni, če za prihodnja leta ne predvidimo bistvenih sprememb strukture sredstev. Na 
podlagi teh izračunov dobimo oceno, ali bo banka v prihodnjih letih imela zadosti kapitala za 
nadaljnjo širitev poslovanja (Antill & Lee, 2008, str. 296). 

2.1.1.2. Elementi in razmerja, namenjeni proučevanju bilance stanja 

Povprečna obrestovana sredstva in obveznosti 

Na bilanci stanja najdemo tudi dve zelo pomembni postavki, ki pa običajno vrednostno nista 
povsem eksplicitno določeni. To sta povprečna obrestovana sredstva in povprečne obrestovane 
obveznosti. V primeru zunanjega vrednotenja banke je zato omenjene postavke zelo težko 
določiti. Obenem se je potrebno zavedati, da tudi če banka sama razkriva te podatke, definicija 
omenjenih postavk ni opredeljena na mednarodni ravni in je zato primerljivost bank na globalni 
ravni vprašljiva. Kljub temu je določitev obeh elementov bilance stanja nujna, saj le tako lahko 
določimo obrestovane prihodke in odhodke ter seveda maržo (Frost, 2004, str. 443). 

Povprečna obrestovana sredstva so del aktivne strani bilance stanja, ki banki čez leto preko 
izkaza poslovnega izida prinaša obrestne prihodke. V osnovi v to kategorijo spadajo krediti 
strank, državne in podjetniške obveznice ter sredstva, ki so kot depoziti pri drugih bankah. 
Medtem ko za sredstva pri centralni banki velja, da so vključena med obrestovana sredstva zgolj 
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v primeru, da centralna banka obračunava obresti, pa tudi za brezkuponske obveznice lahko 
zagovarjamo oba pogleda (Frost, 2004, str. 443). 

Povprečne obrestovane obveznosti so del pasivnega dela bilance stanja in omogočajo banki 
financiranje kreditnih aktivnosti. Za ta del obveznosti banka mora plačevati obresti, sestavljajo 
pa ga depoziti strank in bank ter vse ostale kratkoročne in dolgoročne oblike dolžniškega 
financiranja. Tako kot v primeru obrestovanih sredstev imamo tudi tukaj sivo cono, v katero 
spadajo izdane brezkuponske obveznice in vloge na vpogled. Za omenjena vira financiranja ni 
jasno določeno uvrščanje med obrestovane obveznosti (Frost, 2004, str. 443). 

Kakovost sredstev in izpostavljenost slabim kreditom 

Za proučevanje izpostavljenosti banke do slabih kreditov in bančne aktivnosti na tem področju 
uporabljamo tri različne kazalce: delež slabih kreditov glede na celotno vrednost izdanih 
kreditov, razmerje med skupno vrednostjo že izoblikovanih rezervacij in skupno vrednostjo 
izdanih kreditov ter pokritje slabih kreditov oz. razmerje med vrednostjo rezervacij in slabih 
kreditov (Frost, 2004, str. 445). 

Banka ima za nadzor nad kreditnimi tveganji običajno vzpostavljen notranji bonitetni sistem, pri 
čemer kredite glede na kvaliteto umešča na lestvico, ki ima nekje od 8 do 12 različnih ocen. Za 
ocenjevanje slabih kreditov banke običajno uporabljajo najnižje 3 do 4 razrede (Frost, 2004, str. 
214). 

Tako kot pri rezervacijah je tudi v primeru slabih kreditov medbančna primerjava zaradi 
različnih interpretacij in drugačnega notranjega sistema bonitetnih ocen neustrezna. Obenem je 
potrebno veliko pozornost namenjati kazalcem, ki jih uporabljamo za preračunavanje, saj banke 
v svojih izračunih uporabljajo različne bruto ali neto zneske. Kljub temu da kazalci, ki 
prikazujejo izpostavljenost slabim kreditom, lahko s svojo rastjo vzbudijo pozornost analitikov, 
pa je potrebno opozoriti, da je pomembno pogledati še nekatere druge dejavnike, kot so npr.: 
dinamika kakovosti kreditov, spremembe v strogosti klasifikacij in dinamika odpisov slabih 
kreditov (Frost, 2004, str. 225). 

Frost (2004, str. 412) opozarja, da je ocena deleža in nadaljnje dinamike gibanja slabih kreditov 
še bistveno težja v obdobju upadanja gospodarske aktivnosti, ko je potrebno časovno opredeliti, 
kdaj bo trend naraščanja deleža slabih kreditov dosegel svoj vrhunec. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da lahko naraščajoči trend pričakujemo tudi potem, ko smo že priča okrevanju 
ekonomije (Frost, 2004, str. 412). 

Kazalci kapitalske ustreznosti 

Ena od poglavitnih nalog banke je tudi vzdrževanje kapitalske ustreznosti. Zaradi svoje 
dejavnosti mora banka upoštevati določene zahteve, ki jih postavlja regulator. Pri tem mora 
banka konstantno vzdrževati zadostno količino kapitala, z namenom da v primeru večjih odpisov 
ne pride do nesolventnosti banke in direktnega posega regulatorja v poslovanje bančnega 
podjetja (Frost, 2004, str. 228). 

Poleg definicij posameznih delov kapitala pri izračunu določenih kazalcev uporabljamo tudi 
tveganju prilagojeno aktivo (angl. risk weighted asset) (v nadaljevanju RWA). Zakon o 
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bančništvu določa, da je tveganju prilagojena aktiva seštevek knjigovodskih stanj aktivnih 
bilančnih in zabilančnih postavk, ki so zmanjšane za oblikovane posebne rezervacije za te 
postavke. Vse te izpostavljenosti so nato tehtane po stopnji kreditnega tveganja. Slednje so 
določene s strani Banke Slovenije, so pa v razponu od 0 % do 100 %. Najnižja stopnja je 
določena za gotovino, terjatve do Banke Slovenije, kratkoročne terjatve do države ter terjatve, 
zavarovane z gotovino v banki. Z najvišjo 100 % stopnjo banka obteži terjatve brez kvalitetnega 
zavarovanja ter naložbe v osnovna sredstva in kapital, ki se ne odštevajo od kapitala banke. 

Temeljni kapital banke mora predstavljati vsaj 50 % vsega kapitala banke, zato se pri izračunu 
kapitala banke upošteva dodatni kapital le do višine temeljnega kapitala. Z vidika kapitalskih 
zahtev in upoštevanja Basel II standardov mora banka zato vzdrževati temeljni kapital na 
minimalni ravni 4 % RWA in kazalec kapitalske ustreznosti (v nadaljevanju CAR – ang. capital 
adequacy ratio) na minimalno 8 % RWA (Zakon o bančništvu, 2006). 

Ostali kazalci 

Med ostalimi kazalci običajno uporabljamo še razmerje med krediti in depoziti (za oceno 
likvidnosti banke) ter kapitalom in celotnimi sredstvi. Slednji je zaradi regulative Basel II in na 
zahodu zelo razširjenih zabilančnih sredstev precej izgubil na svoji veljavi in ni več primarni 
kazalec kapitalske ustreznosti banke (Frost, 2004, str. 445). 

2.1.1.3. Izkaz poslovnega izida 

Napovedovanja izkaza poslovnega izida se lahko lotimo šele potem, ko zaključimo z 
napovedovanjem poslovanja banke z vidika bilance stanja. Tukaj mislimo predvsem na 
obrestovana sredstva in obrestovane obveznosti, iz katerih izhajajo osnovni prihodki in odhodki 
banke. 

Tako kot pri bilanci stanja tudi pri izkazu poslovnega izida prihaja do razlik pri poročanju in je 
zato še posebej pri medbančnih primerjavah na mednarodni ravni potrebno določene postavke 
prilagoditi v standardno obliko (Frost, 2004, str. 451). 

Obrestni prihodki 

Vir obrestnih prihodkov je premoženje, ki prinaša obresti. Pri tem banka obrestne prihodke knjiži 
na dnevni ravni, ne glede na to, kdaj dejansko pritečejo na račun banke. Izjema pri tem so prejete 
obresti z naslova slabih kreditov (zabeležijo se na osnovi denarnega toka) in brezkuponske 
obveznice (diskont ob nakupu se amortizira do zapadlosti obveznice oz. komercialnega zapisa). 
Prihodki se ne vključujejo v to postavko (Frost, 2004, str. 454). 

Kako visoki bodo obrestni prihodki banke, je odvisno od tega kakšne donosnosti obrestovanih 
sredstev banka dosega, ta pa je odvisna od strukture sredstev. Če ima banka relativno veliko 
državnih obveznic, potem bo donosnost na obrestovana sredstva temu primerno nižja. Vse je 
torej odvisno od tveganosti poslovanja banke in njene izpostavljenosti nelikvidnim sredstvom 
(Frost, 2004, str. 455). 

Obrestni odhodki 
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Obrestni odhodki vključujejo vse obrestne odhodke, ki so posledica financiranja banke (depoziti, 
podrejeni dolg, izdane obveznice itd.). Izjema so izplačane dividende za navadne in prednostne 
delnice, ki se obračunavajo pred davki. Zaradi različnosti standardov je potrebno paziti predvsem 
na dividende prednostnih delnic, saj jih banke knjižijo na različne načine (Frost, 2004, str. 455). 

Tako kot pri obrestnih prihodkih tudi za obrestne odhodke računamo strošek financiranja, ki je 
izražen kot delež obrestovanih obveznosti. Slednji je odvisen od strukture financiranja 
(dolgoročnejši viri, kot je npr. podrejeni dolg, so dražji) in tudi strukture depozitov (delež vlog 
na vpogled, velikost depozitov ipd.) (Frost, 2004, str. 455). 

Neto obrestni prihodki in marže 

Neto obrestni prihodki banke izhajajo predvsem iz razlike dospelosti terjatev in obveznosti, zato 
Copeland, Koller in Murrin (2001, str. 440) poudarjajo, da pri napovedovanju moramo 
upoštevati naslednje dejavnike: 

• gibanje razlike med kratkoročnimi in dolgoročnimi obrestnimi merami ob spremembah 
kreditnih trgov; 

• poplačilo starih terjatev in izdajo novih kreditov po novih obrestnih merah; 

• zamenjavo obrestovanih depozitov za neobrestovane depozite na vpogled (v povezavi s 
situacijo na kreditnih trgih); 

• največji še vzdržen delež dobička, ki izhaja iz neusklajene ročnosti obveznosti in terjatev ob 
predpostavki, da bodo prihodnje obrestne mere višje od trenutnih. 

Ker pri večini komercialnih bank neto obrestni prihodki predstavljajo več kot 50 % vseh 
prihodkov, je natančnost napovedovanja te postavke zelo pomembna. Neto obrestne prihodke v 
osnovi dobimo tako, da od obrestnih prihodkov odštejemo obrestne odhodke, vendar pa pri 
napovedovanju prihodnjega poslovanja uporabljamo drugačen pristop (Frost, 2004, str. 457). 

Pri izračunu posameznih postavk oz. kazalcev, preko katerih pridemo do neto obrestnih 
prihodkov, Frost (2004, str. 454–457) uporablja naslednje enačbe: 
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Donosnost banke običajno ocenjujemo na dva možna načina: s pomočjo neto obrestne razlike 
(enačba (15)) ali pa z napovedovanjem neto obrestne marže (enačba (16)). Kljub temu da je 
slednja zelo pogosto uporabljena, pa se moramo zavedati, da je neto obrestna razlika veliko manj 
občutljiva za spremembe v strukturi bančnega financiranja. To je tudi glavni razlog, da bomo tej 
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metodi oz. kazalcu v nadaljevanju namenili več pozornosti. Pri povečanju kapitala namreč banka 
pridobi dodatna sredstva, ki pa ne spadajo pod obrestovana sredstva, to pa posledično pomeni, da 
se neto obrestna marža zviša. Neto obrestna razlika ob tem lahko ostane na enaki ravni, saj nanjo 
vplivajo zgolj spremembe, ki se dogajajo znotraj obrestovanih sredstev in obrestovanih 
obveznosti. V primeru, da v prihodnosti ne predvidimo večjih sprememb, neto obrestno razliko 
pustimo nespremenjeno (Frost, 2004, str. 457). 

Napovedovanje neto obrestnih prihodkov ne izvajamo po metodi določanja obrestnih prihodkov 
(enačba (12)), od katerih odštejemo predvidene obrestne dohodke (enačba (13)). Statistični 
modeli namreč kažejo, da je standardni odklon napovedi neto obrestnih prihodkov precej nižji od 
seštevka standardnega odklona napovedi obrestnih prihodkov in napovedi obrestnih odhodkov. 
Na podlagi predvidene rasti depozitov in kreditov ocenimo obrestovana sredstva in obrestovane 
obveznosti (upoštevamo tudi morebitno povečanje kapitala). Na podlagi predvidenega gibanja 
obrestnih mer določimo stopnjo stroškov financiranja. Sledi napoved neto obrestne razlike, pri 
čemer upoštevamo morebitne spremembe v strukturi obrestovanih sredstev in obveznosti, 
konkurenco ter nove ukrepe regulatorja. Seštevek stopnje stroškov obrestnega financiranja in 
neto obrestne razlike nas pripelje do bruto obrestne marže. Zadnja naloga je, da iz obrestovanih 
sredstev in obrestovanih obveznosti izračunamo obrestne prihodke in odhodke (Frost, 2004, str. 
457). 

Neobrestni prihodki 

Neobrestne prihodke glede na stabilnost delimo na dva dela. Večinski del stabilnejšega dela 
neobrestnih prihodkov predstavljajo prihodki od opravnin, precej manjši delež pa imajo običajno 
dividende in prejete najemnine. Delitev analitiku omogoča precej lažje in enostavnejše 
napovedovanje prihodnjega poslovanja, saj tudi stabilne neobrestne prihodke veže na rast 
poslovanja banke. Med nestabilne in težje napovedljive pa spadajo predvsem prihodki iz 
trgovanja in investicijskega bančništva. Zaradi relativno kratkega obdobja napovedovanja (leto 
ali še celo četrtletje) je zelo težko natančno oceniti trende na finančnem trgu. S tega vidika se 
analitik pri napovedovanju volatilnega dela neobrestnih prihodkov ne poslužuje enostavnih 
formularnih modelov, pač pa ocena temelji na različnih novicah in ocenah poznavalcev (Frost, 
2004, str. 459). 

Stroški poslovanja 

V stroške poslovanja vključujemo stroške dela in stroške storitev, ki jih za banko opravljajo 
druga podjetja (npr. telekomunikacijske storitve). V primeru nadaljevanja nekega stabilnega 
poslovanja banke pri napovedovanju predpostavljamo, da ti stroški rastejo skupaj z rastjo bančne 
aktive. Kot dejavnike, ki lahko preprečijo to poenostavitev, štejemo zapiranje poslovalnic in 
zmanjševanje delavne sile (običajno posledica prevzema), širitev na nova operativna področja ali 
morebitno amortizacijo dobrega imena (Frost, 2004, str. 460). 

Stroški, povezani z oblikovanjem rezervacij za slabe kredite 

Za omenjene stroške ni povsem točno opredeljeno, ali jih vključujemo v skupino stroškov 
poslovanja ali jih navajamo ločeno. Dejansko lahko zagovarjamo stališče, da so omenjeni stroški 
reden in nujen pojav v bančnem sektorju in s tega vidika spadajo v skupino poslovnih odhodkov, 
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kljub temu obstajajo razlogi, da umestitev stroškov rezervacij za slabe kredite med poslovne 
odhodke ne bi bila pravilna. Oblikovanje rezervacij je popravljanje napak za nazaj in jih zato ne 
moremo opredeliti kot stroške tekočega poslovanja. Eden od razlogov je tudi, da gre za zelo 
ciklične stroške, katerih višina je odvisna od stanja splošne ekonomije (Frost, 2004, str. 451). 

Omenjeno cikličnost potrjujejo tudi empirične raziskave, ki kažejo, da je strošek novo 
oblikovanih rezervacij relativno nizek v času ekspanzije, v recesiji pa se zviša. Podatki tako 
kažejo, da na oblikovanje rezervacij evropskih bank negativno vpliva rast bruto domačega 
proizvoda in razpon med kratkoročno in dolgoročno obrestno mero, pozitivno pa na dinamiko 
vpliva realna obrestna mera. Ekonometrična študija bančnega trga 15 evropskih držav za obdobje 
od leta 1979 do 2001 je pokazala, da se novo oblikovane rezervacije kot delež kreditov povečajo 
za okoli 10 bazičnih točk, če se rast BDP zniža za 1 odstotno točko. Iz tabele v Priloga A je 
razvidno, da imata povsem enak vpliv tudi zvišanje kratkoročne realne obrestne mere za 100 
bazičnih točk, ali če se razpon med kratkoročno in dolgoročno obrestno mero zmanjša za 400 
bazičnih točk (Mörttinen et al., 2005, str. 42). 

Rezervacije so po svoji vsebini popravki vrednosti naložb, vendar se moramo zavedati, da kljub 
temu popravku banka na ta del aktive še vedno beleži obresti, ki jih dolžnik mora ob zapadlosti v 
celoti poravnati. Rezervacije banka oblikuje ob odobritvi kredita, delež pa je odvisen od 
bonitetne ocene kreditojemalca. Deleži popravkov vrednosti, ki jih Banka Slovenije zahteva od 
bank, so prikazani v Tabeli 3, z izjemo rezervacij pri kreditih z najvišjo bonitetno oceno, pa vsi 
popravki zmanjšujejo vrednost kreditov na aktivi. Razponi v posameznem razredu pomenijo, da 
banka kredite glede na tveganje razdeli tudi znotraj posameznega bonitetnega razreda (Nikolić, 
2002). 

Tabela 3: Delež kredita glede na bonitetno oceno, ki ga banka nameni oblikovanju rezervacij  

Bonitetni 
razred 

Minimalne rez.  
(% celotne terjatve) 

Maksimalne rez.  
(% celotne terjatve) 

Zahtevane rezervacije 
(% celotne terjatve) 

A   1 

B 5 15 10 

C 15 40 25 

D 40 99 50 

E 100   

Vir: Uradni list RS, št. 67/2005 in Nikolić, 2002. 

Rezervacije torej niso samo odhodek, ki ga banka obračuna v obdobju, ko s kreditojemalcem 
vzpostavi poslovni odnos, pač pa na neto oblikovanje rezervacij v obdobju vpliva tudi morebitna 
prerazporeditev terjatev iz enega bonitetnega razreda v drugega. Če banka oceni, da se kvaliteta 
terjatve poslabša in jo zaradi tega mora uvrstiti v slabši bonitetni razred, mora temu primerno 
povečati tudi rezervacije. Če gre za premik v nasprotno stran (zvišanje bonitetne ocene terjatvi), 
je učinek seveda obraten, pozitiven (Nikolić, 2002). 

2.1.1.4. Kazalci učinkovitosti in donosnosti banke 

Tako kot pri običajnih podjetjih tudi pri banki lahko uporabimo analizo DuPont. Sam izračun oz. 
elementi se pri tem nekoliko razlikujejo od standardne metode. Donos na kapital tako dobimo z 
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zmnožkom neto dobičkovne marže, razmerja med prihodki in celotnimi sredstvi ter deležem 
kapitala v sredstvih. Izračun lahko še razčlenimo, ključen element dobičkovne marže pa se pri 
tem pojavi kot razmerje med prihodki in odhodki. Poleg donosa na kapital in premoženje je to 
eden od ključnih in najbolj razširjenih kazalcev, ki se uporabljajo pri proučevanju poslovanja 
banke (Antill & Lee, 2008, str. 297). 

Pri izračunu donosnosti na povprečni kapital moramo paziti, da v primeru dokapitalizacije 
pravilno izračunamo povprečni kapital. V splošnem računamo dve povprečji. Prvo je za obdobje 
pred dokapitalizacijo, drugo pa za obdobje po dokapitalizaciji. Obe povprečji obtežimo z deleži 
obdobja, ki ga proučujemo (Frost, 2004, 461). 

Banka torej dobiček ustvarja predvsem na račun razlike v dospelosti obveznosti in terjatev, 
vendar pa mora biti zunanji cenilec zelo previden. Visoka trenutna donosnost na kapital je včasih 
zavajajoča, saj moramo upoštevati, da mora banka kratkoročne obveznosti refinancirati. 
Donosnost banke v prihodnjih letih je tako povsem odvisno od stanja na finančnih trgih oz. od 
kratkoročnih obrestnih mer (Copeland et al., 2001, str. 439). 

3. Primer Nove kreditne banke Maribor 

3.1. Slovenski bančni trg 

Slovenski bančni trg je konec 2008 obvladovalo 18 bank, 3 hranilnice in 3 podružnice tujih bank. 
Število bank se je nekoliko zmanjšalo, kar je bila posledica konsolidacije znotraj skupine Nove 
Ljubljanske banke. Banke še naprej ostajajo najpomembnejši finančni posrednik, bilančna vsota 
bank pa je konec leta 2008 znašala 47,5 milijarde evrov in tako predstavljala 128 % bruto 
domačega proizvoda Slovenije (Poročilo o finančni stabilnosti 2009, maj 2009, str. 63). 

Slovenski bančni trg po kazalcih še vedno zaostaja za državami evro območja. Pri tem smo 
razvitost bančnega sistema države ocenili z uporabo razmerja med bilančno vsoto bank 
posamezne države in vrednostjo bruto domačega proizvoda države (v nadaljevanju BDP), 
razmerja med krediti nefinančnim podjetjem in BDP, razmerja med krediti gospodinjstvom in 
BDP ter razmerja med stanovanjskimi krediti in BDP. Iz tabele v Priloga B je razvidno, da za 
Slovenijo zaostaja zgolj Slovaška, eden od glavnih razlogov za ta zaostanek pa je bistveno 
manjše zadolževanje na področju nepremičnin. 

Visoka kreditna aktivnost (glej Tabelo 4) v letih od 2005 do 2007 (24,3% rast kreditov) je delno 
pripomogla k zmanjšanju zaostanka za razvitimi državami evroobmočja, vendar pa podatki za 
leto 2008 nakazujejo, da se je proces približevanja v letu 2008 upočasnil. Rast bilančne vsote 
slovenskih bank se je tako v lanskem letu prepolovila in dosegla zgolj 12,6 %. 

Tabela 4: Bilančna vsota bank v Sloveniji 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Bilančna vsota bank (v mio EUR) 23.691 29.287 33.868 42.343 47.498 
BDP v tekočih cenah (v mio EUR) 27.073 28.704 31.008 34.471 37.126 
Bilančna vsota kot delež BDP (v %) 87,5 102,0 109,2 122,8 127,9 

Vir: Poročilo o finančni stabilnosti 2009, maj 2009, str. 63. 
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Koncentracija slovenskega bančnega sektorja je nekoliko višja kot v Evropi, vendar je v zadnjih 
letih prišlo do zmanjševanja koncentracije, čemur smo bili priča tudi v letu 2008. Glavni razlog 
za ta trend je hitra rast bank v večinski tuji lasti in majhnih bank. Z vidika bilančne vsote je 
največjih pet bank na slovenskem bančnem trgu imelo skupaj 59,4 % trga (glej Tabelo 5 na 
naslednji strani). 

Tabela 5: Tržni deleži petih največjih slovenskih bank 

Banka Tržni delež 31. 12. 2008 (v %) 
Nova Ljubljanska banka  30,2   
Nova Kreditna banka Maribor in Poštna banka Slovenije  11,1  
Abanka Vipa  8,1   
UniCredit Banka Slovenija  6,1   
SKB banka   5,5   

Vir: NKBM Predstavitev za investitorje, 2009, str. 25.  

Medtem ko je na evro področju delež kreditiranja gospodinjstev relativno enak deležu kreditov 
izdanih podjetjem, pa v Sloveniji še vedno prevladuje izpostavljenost do podjetij (Agregirana 
bilanca stanja monetarnih finančnih institucij evroobmočja brez Evrosistema, april 2009). Konec 
2008 je bilo tako kar 42 % bančne aktive slovenskih bank namenjene kreditiranju podjetij, 
gospodinjstvom je pripadlo 15,6 %, državi pa 1,1 %. Zaradi krize, ki je zajela kapitalske trge, je 
v lanskem letu prišlo tudi do določenih strukturnih premikov in do zmanjšanja deleža finančnih 
sredstev oz. vrednostnih papirjev. Slednji so tako konec leta predstavljali le še 15,3 % bančne 
aktive, od tega pa so več kot polovico predstavljali državni vrednostni papirji. 

Slovenske banke so konec leta 2008 imele dva pomembna vira financiranja, ki sta skupaj 
pokrivala 62 % aktive slovenskih bank – tuje banke in gospodinjstva. Medtem ko so v zadnjih 
letih tuje banke (kot vir financiranja) pridobivale svoj delež in v letu 2007 predstavljale 34 %, se 
je v lanskem letu trend rasti ustavil, delež pa se je zmanjšal za 0,3 odstotne točke. Kljub 
negotovosti na borznih trgih se obveznosti do gospodinjstev v tem času niso povečevale, pač pa 
se je nadaljeval padajoč trend. Obveznosti do gospodinjstev so se tako znižale za 0,8 odstotne 
točke in konec leta 2008 predstavljale 28,4 % bančne aktive slovenskih bank. Pri tem je 
pomembno dodati, da so viri financiranja zelo odvisni od lastništva banke. Konec leta 2008 so 
banke v večinski tuji lasti z vlogami pokrivale zgolj 38 % kreditov nebančnemu sektorju, 
medtem ko je bil ta odstotek pri velikih domačih bankah kar 74 % (Poročilo o finančni 
stabilnosti 2009, maj 2009, str. 71). 

Glede na negativen trend zadolževanja v tujini, Banka Slovenije ocenjuje, da bi bili v primeru 
nadaljevanja razdolževanja do tujine lahko v drugi polovici leta 2009 priča krčenju bilanc bank. 
Omenjene vire bodo slovenske banke zelo težko nadomestile z vlogami občanov, izdajanje 
vrednostnih papirjev oz. obveznic (slednje so konec leta 2008 predstavljale zgolj 2,6 % bančne 
aktive), pa bo v veliki meri odvisno od sodelovanja oz. jamstva države (Poročilo o finančni 
stabilnosti 2009, maj 2009, str. 72). 
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3.2. Poslovanje Skupine NKBM v letu 2008 

Skupino NKBM je konec leta 2008 sestavljalo 13 podjetij (glej Tabelo 6 na naslednji strani), ki 
so delovala v treh različnih državah. Glavne dejavnosti skupine so bančništvo, upravljanje 
skladov, zavarovalništvo ter lizing in nepremičninska dejavnost. Največji delež delovanja 
skupine predstavlja bančništvo, na katero je konec 2008 odpadlo 93 % sredstev in 98 % 
obveznosti skupine, bančna dejavnost pa je prispevala 98 % dobička celotne skupine (NKBM 
Letno poročilo 2008, 2009, str. 38). 

Tabela 6: Dejavnosti družb v skupini po državah 

 Bančništvo 
Upravljanje 

skladov 
Zavarovalništvo 

Lizing in 
nepremičninska 

dejavnost 
Ostalo 

Sl
ov

en
ija

 

Nova KBM d.d. 
PBS, d.d. 

KBM Infond, 
d.o.o. 

Zavarovalnica MB, 
d.d. 

Moja naložba, d.d. 

KBM Leasing, 
d.o.o. 

Gorica Leasing, 
d.o.o. 

KBM Fineko, d.o.o. 
KBM Invest, d.o.o. 

M-PAY, 
d.o.o. 

H
rv

aš
ka

 

   
Multiconsult, d.o.o. 

Multiconsult 
Leasing, d.o.o. 

 

A
vs

tri
ja

 

Adria Bank AG     

 Vir: NKBM Letno poročilo 2008, 2009.  

Skupina je v letu 2008 ustvarila bruto dohodek v višini 188,9 milijona evrov. 71,4 % so 
predstavljale čiste obresti, 29 % čiste opravnine, 3 % pa je bilo drugih čistih poslovnih dobičkov, 
približno enak prihodek je prišel tudi iz naslova dividend. Prihodki skupine bi bili precej višji, če 
banka ne bi beležila izgube iz finančnih sredstev namenjenih trgovanju, in sicer v višini 11 % 
bruto dohodka (NKBM Letno poročilo 2008, 2009, str. 40). 

Skupni stroški administracije in amortizacije so znašali 114,9 milijona evrov. Stroški dela 2.776 
zaposlenih so predstavljali 53,2 % teh stroškov, 34,6 % je odpadlo na splošne in administrativne 
stroške, 12,2 % pa na amortizacijo (NKBM Letno poročilo 2008, 2009, str. 40). 

Če izvzamemo negativni učinek, ki so ga prispevale finančna sredstva, namenjena trgovanju, je 
bila dinamika bruto prihodkov ter stroškov administracije in amortizacije pozitivna. Čiste obresti 
skupine so se v primerjavi z letom 2007 povečale za 15 %, čiste opravnine za skoraj 8 %, precej 
višji pa so bili tudi prihodki iz dividend. Na drugi strani je skupina uspela omejiti rast stroškov. 
Stroški dela, ki predstavljajo največji delež so se tako zvišali le ta 4,7 %. 

Skupina NKBM je v letu 2008 dosegla čisti dobiček v višini 17,4 milijona evrov, kar je bilo 
skoraj 70 % manj kot v letu 2007. Poleg izgub iz finančnih sredstvih, namenjenih trgovanju je 
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precejšen negativen učinek prišel tudi s strani slabitev. Slednje so bile več kot še enkrat višje kot 
v letu 2007. Večinski delež zneska v višini 57,9 milijona evrov so predstavljale slabitve kreditov, 
nekaj več kot tretjina pa je prišla tudi z naslova oslabitev finančnih naložb, razpoložljivih za 
prodajo.  

Bančna aktiva Skupine NKBM se je v letu 2008 povečala za 7,7 %, rast bruto kreditov strankam, 
ki niso banke, pa je bila 18,2%. Skupina je v preteklem letu kapital povečala za okoli 20 
milijonov evrov, kar je bila predvsem posledica dokapitalizacije v višini 53 milijonov evrov. 
Skupina je bila v letu 2008 zaradi padca vrednosti naložb prisiljena slabiti kapital, vendar to ni 
prizadelo kapitalske ustreznosti, ki je konec leta 2008 znašala 11,69 %. 

Konec leta 2008 je imela banka na ravni skupine 2.776 zaposlenih, svojo dejavnost pa je izvajala 
preko 88 bančnih enot Nove KBM in 550 poštnih enot Poštne banke Slovenije. 

3.3. Napoved poslovanja Skupine Nove KBM v obdobju 2009 do 2014 

3.3.1. Krediti 

Kreditna dejavnost bank se v obdobju recesije izrazito zmanjša. To še posebej drži za razmere, ki 
smo jim bili priča v letu 2008 in se delno nadaljujejo v leto 2009. Evropska centralna banka si 
sicer prizadeva za povečanje likvidnosti, vendar ji je le stežka uspelo odpraviti zastoj na 
kreditnem trgu, ki se je kazal v visokih obrestnih merah EURIBOR, ki so vztrajale nad nivoji 
obrestne mere centralne banke (Mesečni bilten marec 2009, 2009, str. 27). 

Kazalniki potrošnje že sedaj kažejo, da se je evropska potrošnja močno zmanjšala predvsem v 
zadnjem četrtletju. V povezavi z anketnimi raziskavami, ki kažejo na dodano ohlajanje trga dela, 
lahko predvidimo, da se bo v letu 2009 potrošnja gospodinjstev še naprej manjšala (Mesečni 
bilten marec 2009, 2009, str. 62). 

Negativna gibanja so razvidna tudi v dogajanju na slovenskem kreditnem trgu. Medletna rast 
kreditov, izdanih nebančnim družbam (v nadaljevanju NBD), je začela upadati vse od začetka 
2008 dalje. Medtem ko je bilo februarja 2009 število kreditov NBD 16 % višje kot februarja 
2008, pa se je v marcu vrednost kreditov NBD zmanjšalo za dodatnih 185 milijonov evrov, 
skupaj pa je bila vrednost kreditov NBD le še 13,2 % večja kot marca 2008. Pri tem je 
kreditiranje nefinančnih podjetij marca zastalo, prirast kreditov gospodinjstvom pa je ostalo na 
nizki februarski ravni (Mesečni bilten Banke Slovenije, april 2009, str. 22). 

Raziskava bančnega trga v državah evroobmočja (april 2009) je pokazala, da se povpraševanje 
po kreditih še vedno zmanjšuje. Nekoliko manj negativni podatki so le na področju neto 
zadolževanja za nakup nepremičnin. Negativno neto povpraševanje podjetij je predvsem 
posledica upočasnitve investicijskih dejavnosti in zatišja na področju združitev in prevzemov. 
Manjša je bila tudi dejavnost na področju prestrukturiranja dolga, kar pa bi lahko imelo pozitiven 
učinek na povpraševanje po kreditih v nadaljevanju leta 2009. Tudi gospodinjstva v trenutnih 
razmerah ne kažejo interesa po dodatnem zadolževanju, kljub različnim popustom pa se 
povpraševanje gospodinjstev po kreditih za nakup trajnih dobrin ne povečuje (The Euro Area 
Bank Lending Survey, april 2009, str. 1–2). Podatki s strani bank nakazujejo, da se bo dinamika 
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kreditnih trgov zmanjševala tudi v nadaljevanju leta tako na področju kreditiranja podjetij kot 
tudi gospodinjstev (The Euro Area Bank Lending Survey, april 2009, str. 7–9). 

Makroekonomske projekcije v marcu 2009 kažejo, da bo rast bruto domačega proizvoda 
Eurosistema med -3,2 % do 2,2 % v letu 2009 in od -0,7 % do 0,7 % v letu 2010 (Mesečni bilten 
marec 2009, 2009, str. 62). Na drugi strani naj bi se slovenski bruto domač proizvod v letošnjem 
letu skrčil za 4 %, gospodarstvo pa naj bi okrevalo že v letu 2009 z 1 % rasti, v letu 2010 pa naj 
bi BDP zrastel že za 2,7 % (Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2009, april 2009, str. 5). 
Glede na dinamiko popravkov in pričakovanj rasti glavnih trgovinskih partnerjev ne smemo 
izključiti počasnejšega okrevanja. 

Na podlagi omenjenih dejavnikov in makroekonomskih napovedi ocenjujemo, da bi se lahko 
negativni trend na področju kreditiranja prebivalstva in podjetij nadaljeval tudi v drugem polletju 
leta 2009. Kreditno dejavnost za nadaljevanje leta (glej Sliko 2) smo tako ocenili na podlagi 
trenda v letu 2008 in prvem četrtletju 2009 ter makroekonomskih napovedi. V analizi smo tako 
za letošnje leto uporabili negativno polodstotno rast kreditov. Za leto 2010 predpostavljamo, da 
bodo neto krediti verjetno beležili šibko rast, resnično okrevanje kreditne dejavnosti pa lahko 
pričakujemo od leta 2011 dalje. Frost (2004, str. 447) namreč ocenjuje, da v obdobju 
ekonomskega okrevanja do ponovnega povečanega povpraševanja po kreditih lahko traja tudi od 
12 do 18 mesecev. 

Slika 2: Dinamika kreditne dejavnosti v Sloveniji 
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Vir: Lastne ocene, Podatkovne serije Banke Slovenije, april 2009. 

Z vidika strukture kreditov bi bili lahko v naslednjih letih priča nekaterim spremembam, ki bi še 
dodatno vplivale na dinamiko rasti. Tako kot velja za celotni slovenski bančni trg, tudi pri 
NKBM vidimo, da skoraj 28 % kreditov strankam, ki niso banke, predstavljajo gospodinjstva, 72 
% pa predstavljajo podjetja (NKBM Letno poročilo 2008, 2009, str. 69). V aprilski raziskavi 
stanja na bančnem trgu ECB ugotavlja, da je eden od vplivov negativne dinamike tudi ponovna 
oživitev obvezniškega trga, ki večjim podjetjem ponuja alternativo zadolževanja pri bankah (The 
Euro Area Bank Lending Survey, april 2009, str. 6). V prvem četrtletju 2009 so tudi večja 
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slovenska podjetja začela razmišljati o izdaji obveznic (Petavs, februar 2009). V portfelju 
kreditov NKBM velika podjetja predstavljajo 28 %, povečan interes po izdaji obveznic podjetij, 
kot so Gorenje, Petrol in Mercator ter tudi morebitni krediti s strani SID banke (primer 
Intereurope) bi tako lahko imeli poleg krize še dodaten negativen vpliv na kreditno dejavnost 
banke. 

Tako kot določa Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list 
RS, št. 67/2005) Skupina NKBM kredite razvršča v 5 skupin. Slovenska zakonodaja od bank 
namreč zahteva, da ves čas trajanja pravnega razmerja spremljajo in ocenjujejo dolžnikovo 
sposobnost izpolnjevanja obveznosti, finančna sredstva pa na podlagi ocen razvrščajo v skupine 
od A do E. Konec leta 2008 (glej Tabelo 7) je pretežen del izdanih kreditov Skupine NKBM 
spadal v skupino A, kjer so razvrščene obveznosti dolžnikov, pri katerih se ne pričakuje težav s 
plačevanjem obveznosti, svoje obveznosti pa plačujejo redno oz. izjemoma z zamudo, ki ni višja 
od 15 dni. Nekaj manj kot tretjino izdane bruto vrednosti kreditov je konec leta 2008 
predstavljala skupina B, kamor so bili razvrščeni krediti dolžnikov, pri katerih se ne pričakuje 
poslabšanje, sicer šibkega, finančnega stanja, svoje obveznosti pa poravnavajo z največ do 30 
dni, izjemoma pa od 31 do 90 dni. Skupina NKBM je imela konec leta 2008 v najslabših treh 
skupinah razvrščenih le nekaj manj kot 3 % bruto vrednosti kreditov. 

Tabela 7: Izpostavljenost kreditnemu tveganju 

Bonitetni razredi Bruto krediti (v mio EUR) Delež (v %) 
Bonitetni razred A 2.307,221 65,7 
Bonitetni razred B 1.109,811 31,6 
Bonitetni razred C 86,645 2,5 
Bonitetni razred D 10,309 0,3 
Bonitetni razred E 87 0,0 

Vir: NKBM Letno poročilo 2008, 2009, str. 147. 

3.3.2. Rezervacije za slabe kredite 

Konec leta 2008 je imela Skupina NKBM izoblikovanih za 231 milijonov evrov rezervacij za 
slabe kredite (struktura rezervacij je prikazana v Tabeli 8). Ta znesek je predstavljal 5,5 % bruto 
izdanih kreditov (bančnemu in nebančnemu sektorju), kar predstavlja 158 % kreditov, ki jih 
banka konec leta uvrščala v kategorijo slabih kreditov – bonitetna razreda D in E. Slabi krediti so 
konec leta predstavljali 3,46 % bruto in 2,59 % neto vrednosti kreditov izdanih kreditov. 

Tabela 8: Krediti in oslabitve glede na vrsto dolžnika 

 
Bruto krediti 
(v mio EUR) 

Oslabitve 
(v mio EUR) 

Neto krediti 
(v mio EUR) 

Delež oslabitev 
(v %) 

Velika podjetja 1.200 40 1.160 3,4 
Mikro, majhna in srednje velika podjetja 1.270 73 1.197 5,7 
Samostojni podjetniki 188 15 173 8,1 
Prebivalstvo 899 36 862 4,0 
Ostalo 665 67 598 10,0 

Domače banke 74 0,002 74 0,0 
Država 41 0,287 41 0,7 
Neprofitne organizacije 6 0,276 6 4,3 
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Bruto krediti 
(v mio EUR) 

Oslabitve 
(v mio EUR) 

Neto krediti 
(v mio EUR) 

Delež oslabitev 
(v %) 

Tuje banke 130 12 117 9,5 
Tuje osebe 324 34 291 10,3 
Brez oznake velikosti 89 20 69 22,7 

Skupaj 4.222 231 3.991 5,5 
Znesek slabih kreditov (D, E) 146 43 103 29,3 

Vir: NKBM Letno poročilo 2008, 2009, str. 148–149. 

Delež slabih kreditov NKBM je povsem primerljiv s skupnim stanjem velikih bank na 
slovenskem bančnem trgu (glej Tabelo 9 na naslednji strani). Slednje so imele konec leta 2008 v 
portfelju kreditov 3,4 % terjatev, katerih odplačila so zamujala nad 180 dni (razred D in E). Kot 
navaja Banka Slovenije, so se zamude pri odplačilu obveznosti povečale predvsem v zadnjem 
četrtletju. Delež razvrščenih terjatev z zamudo (komitent s poplačilom zamuja več kot 30 dni) se 
je od septembra do konca leta povečal iz 6,6 % na 9,8 % (Poročilo o finančni stabilnosti 2009, 
maj 2009, str. 97). 

Tabela 9: Struktura razvrščenih terjatev velikih bank glede na zamudo pri odplačevanju 

 Brez 
zamud 

Do 30 dni 
31 do 90 

dni 
91 do 180 

dni 
Nad 180 

dni 
Skupaj 

Delež razvrščenih terjatev (v %) 89,3 4,8 1,4 1,1 3,4 100 

Vir: Poročilo o finančni stabilnosti 2009, maj 2009, str. 67. 

Višina rezervacij (glej Tabelo 10) za slabe kredite bo odvisna od novo oblikovanih rezervacij in 
odpisov. V lanskem letu je NKBM kljub agresivnejšemu odpisu v vrednosti 65 milijonov evrov 
ohranila relativno visoko pokritje. Zaostrene razmere na kreditnih trgih in aprilske ocene 
Mednarodnega denarnega sklada (Priloga E) kažejo, da se bo situacija v prihodnjih letih 
zaostrovala. Na podlagi metode, ki je podrobneje opisana pri izkazu poslovnega izida, smo v 
analizi predpostavili, da bi v skladu z makro podatki in predvidenim upadom BDP, Skupina 
NKBM v naslednjih treh letih morala oblikovati skupaj za okoli 150 milijonov evrov neto 
rezervacij za slabe kredite. 

Pri določanju višine odpisov (glej Tabelo 10) smo v analizi uporabili napovedi (Priloga E) 
Mednarodnega denarnega sklada (v nadaljevanju MDS). Slednji ocenjuje, da bi se lahko delež 
kreditov, ki jih bodo evropske komercialne banke odpisale v letu 2009, povzpel z 0,95 % ob 
polletju 2008 na 2,05 % konec leta 2009. Ocene IMF kažejo, da bi lahko povprečni odpisi kot 
delež kreditov evropskih bank povzpeli vse do 2,46 % v letu 2010 in 2011. V analizi smo tako 
prišli do izračuna, da bi lahko NKBM v naslednjih letih odpisala za skupno 279 milijonov evrov 
kreditov. Slabi krediti bi ob upoštevanju napovedi odpisov lahko narasli do okoli 6,5 % v letu 
2011. Temu primerno bi se znižalo tudi pokritje slabih kreditov, ki bi zaradi odpisov in rasti 
deleža slabih kreditov lahko padlo na 36 % v letu 2011. 
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Tabela 10: Ocene odpisov, rezervacij in slabih kreditov 

 2006 2007 2008 2009N 2010N 2011N 2012N 2013N 
Začetne rezervacije za slabe kredite 214,9 220,4 253,8 231,3 217,1 155,1 96,4 82,5 
Nove rezervacije 19,0 26,9 38,8 63,4 39,9 42,0 43,5 49,7 
Nove rezervacije/Bruto krediti 0,82 % 0,85 % 1,02 % 1,52 % 0,97 % 1,03 % 1,04 % 1,12 % 
Odpisi kreditov -13,5 -23,6 -65,3 -77,6 -101,8 -100,7 -57,4 -45,7 
Končne rezervacije za slabe kredite 220,4 253,8 231,3 217,1 155,1 96,4 82,5 86,5 
Slabi krediti 165,6 162,8 146,4 208,5 246,6 264,8 188,2 177,6 
Delež slabih kreditov 5,7 % 4,4 % 3,5 % 5,0 % 6,0 % 6,5 % 4,5 % 4,0 % 
Delež rezervacij v bruto kreditih 7,5 % 6,8 % 5,5 % 5,2 % 3,8 % 2,4 % 2,0 % 1,9 % 
Pokritje slabih kreditov 133 % 156 % 158 % 104 % 63 % 36 % 44 % 49 % 
Delež odpisanih kreditov v bruto 
kreditih 

0,52 % 0,71 % 1,65 % 1,85 % 2,46 % 2,46 % 1,39 % 1,06 % 

3.3.3. Naložbe 

Zaradi oteženih makroekonomskih razmer, ki se odražajo tudi na borznih trgih, je 
napovedovanje dinamike finančnih sredstev, vrednotenih po pošteni vrednosti skozi izkaz 
uspeha, še dodatno oteženo. Ob koncu 2008 je banka imela za 52 milijonov evrov naložb, 
namenjenih trgovalni dejavnosti. To je precej manj kot leta 2007, ko je bilo teh naložb za 120 
milijonov evrov. To zmanjšanje je bilo posledica odprodaje določenih naložb, sprememb poštene 
vrednosti in prerazporeditve v kategorijo finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo 
(prerazporeditev dveh vrednostnih papirjev v skupni vrednosti 21,2 milijona evrov) (NKBM 
Letno poročilo 2008, 2009, str. 186). Ker delnice v letu 2009 predstavljajo zgolj 15 % naložb, 
namenjenih trgovanju, ne ocenjujem, da bi prišlo do večjih sprememb, 4 % zmanjšanje v letu 
2009 pa predstavlja oceno realizacije dobička oz. izgube ter stroške slabitev.  

Konec leta 2008 je banka imela za 938,9 milijona evrov finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo. Od tega so večino (841 milijonov EUR) predstavljali dolžniški vrednostni papirji. Med 
slednjimi je bilo za 386,9 mio EUR državnih obveznic in 416,3 mio EUR obveznic drugih bank. 
Večino dolžniških naložb je imela v posesti matična banka, ki je z vidika variabilnosti obrestne 
mere imela polovico obvezniškega portfelja s fiksnim, drugo polovico pa z variabilnim donosom 
(NKBM Letno poročilo 2008, 2009, str. 76). 

V januarju letos se je bilančna vsota bank povečala predvsem na račun januarske izdaje obveznic 
SID banke v vrednosti 250 milijonov evrov. Dodatno so k obsegu poslovanja bank prispevali 
tudi nakupi menic Republike Slovenije v višini 485 milijonov evrov. V obeh primerih se je 
zaradi deponiranja denarja na bančnih računih v bankah povečala tudi vrednost pasive. (Mesečni 
bilten Banke Slovenije, februar 2009, str. 17) 

Trend nakupov državnih obveznic lahko pričakujemo tudi za naslednji dve leti. Po naših ocenah 
pri NKBM v naslednjih dveh letih lahko pričakujemo povečanje vrednosti sredstev, 
razpoložljivih za prodajo. To oceno dajemo predvsem na podlagi gibanja vrednosti dolžniških 
vrednostnih papirjev razen delnic znotraj agregatne bilance stanja monetarnih finančnih institucij 
na evro področju in v Sloveniji (Agregirana bilanca stanja monetarnih finančnih institucij 
evroobmočja brez Evrosistema, 2009). Zaradi upočasnjene kreditne dejavnosti smo tako v analizi 
ocenili, da bi lahko Skupina NKBM do leta 2011 finančna sredstva razpoložljiva za prodajo 
povečala še za dodatnih 200 milijonov evrov. Pri tem velja omeniti, da NKBM v prvem polletju 
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2009 nekatere od svojih naložb uporablja tudi za zastavo pri ECB. V ta namen je imela banka v 
januarju lociranih 18 % sredstev, v zameno pa so s strani evropske centralne banke prejeli 
likvidna sredstva (Hren, marec 2009). 

Skupina NKBM je v preteklih letih imela bistveno več naložb v posesti do zapadlosti, konec 
2008 pa je bilo teh le za 75,5 milijona evrov. V analizi ocenjujem, da bo znesek v prihodnjih 
letih ostal na relativno enaki ravni. Razlog je predvsem to, da zaradi računovodskih standardov 
obstajajo precejšnje omejitve pri morebitni prodaji teh sredstev. Ob morebitnem večjem 
povpraševanju po kreditih banka ta sredstva banka vse do zapadlosti ne more uporabiti za 
kreditiranje komitentov. 

3.3.4. Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj 
obvladovanih družb 

Konec leta 2008 je stanje dolgoročnih naložb v kapital odvisnih in pridruženih družb znašalo 
29,3 milijona evrov. V obsegu te postavke NKBM obravnava vse naložbe v kapital pridruženih 
družb, v katere skupina vlaga z namenom izvajanja obvladujočega vpliva na poslovanje družb. 
Pridružena podjetja se obračunavajo po kapitalski metodi in se prepoznajo po izvirni vrednosti 
(NKBM Letno poročilo 2008, 2009, str. 132). 

Kljub temu da ima NKBM dolgoročni cilj povečati lastniške deleže v podjetjih, kjer imajo delno 
lastništvo (glej Tabelo 11), in je bila lanska dokapitalizacija izvedena z namenom nakupa manjše 
banke v Jugovzhodni Evropi (razgovor s člani uprave 15. april 2008), pa v naslednjih 5 letih ne 
ocenjujemo, da bi se to lahko zgodilo. Prvi razlog je, da je tovrstne dogodke težko napovedovati 
(razpoložljive informacije trenutno ne omogočajo oblikovanja realne ocene), drugi pa, da v tem 
trenutku ni mogoče trditi, da ima banka zadosti sredstev za tovrstne aktivnosti. 

Tabela 11: Neposredno in posredno odvisne družbe Skupine NKBM 

 Družba Razmerje Delež skupine v % 
Nova Kreditna banka Maribor, d.d. obvladujoča banka  
Poštna banka Slovenije, d.d. odvisna banka 55,00 
Adria Bank Wien odvisna banka 50,54 
KBM Fineko, d.o.o. odvisna družba 100,00 
KBM Infond, d.o.o. odvisna družba 72,00 
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 
Multiconsult, d.o.o. odvisna družba 76,00 
Multiconsult Leasing, d.o.o. posredno odvisna družba 78,40 

Vir: NKBM Letno poročilo 2008, 2009, str. 130. 

3.3.5. Ostala sredstva 

Ocene gibanja ostalih sredstev so v analizi narejene na podlagi dinamike teh sredstev v 
preteklosti. Ocenjujemo, da bi lahko tudi v naslednjih letih videli postopno zmanjševanje 
kreditiranja bank. Delno bi bil ta vpliv lahko posledica zmanjšanega zaupanja na medbančnem 
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trgu, delno pa tudi na račun zmanjšanega povpraševanja s strani drugih bank zaradi ugodnejših 
virov pri domačih centralnih bankah oz. pri ECB. 

Za neopredmetena sredstva ocenjujemo, da se bodo verjetno konstantno povečevala tudi v 
prihodnjih letih. Za opredmetena osnovna sredstva in nepremičnine ocenjujemo povečevanje teh 
sredstev v skladu z bančno aktivo. Ob tem je potrebno dodati, da zasežene nepremičnine pri 
NKBM niso zajete pod to postavko. Banka nepremičnine, pridobljene za poplačilo terjatev, 
knjiži kot zaloge pod postavko druga sredstva (NKBM Letno poročilo 2008, 2009, str. 135). 
Višji delež zaseženih nepremičnin bi lahko privedel do neujemanja rasti preostalih sredstev z 
gibanjem sredstev celotne bančne aktive. Prav ta historična povezava pa je bila uporabljena tudi 
pri naših ocenah. 

3.3.6. Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 

Banka Slovenije zahteve v zvezi z obveznimi rezervami posamezne institucije določa glede na 
elemente njene bilance stanja. V letu 2007 je minimalna vrednost rezerv znašala 2 % stanja 
depozitov strank, ki niso banke, in izdanih vrednostnih papirjev z ročnostjo do dveh let na zadnji 
dan v tekočem mesecu (NKBM Letno poročilo 2007, 2008, str. 253). 

Gledano zgolj na znesek depozitov, je delež denarja, ki ga banka drži v blagajni oz. na računih 
centralne banke relativno visok, oz. presega zahteve regulatorja. Omenjeni delež se je s 3,1 % v 
letu 2005 povečal na 6,1 % v letu 2008. Po naših ocenah je do visokega povečanja denarnih 
sredstev prišlo zaradi dokapitalizacije. Za prihodnja leta pričakujemo, da bi se lahko ta del 
sredstev glede na depozite znižal. Glavni razlog bi bilo lahko odplačevanje obveznosti, delno pa 
bi se razmerje lahko znižalo tudi na račun ocenjene rasti depozitov. Na medletno poročanje 
stanja denarja v blagajni bo vplivala tudi dejavnost SID banke oz. prodaje obveznic Republike 
Slovenije in začasen priliv teh sredstev na račune slovenskih bank. 

3.3.7.  Depoziti 

Depoziti so eden najpomembnejših virov financiranja banke in so konec 2008 predstavljali 58 % 
bilančne vsote, kar je precej več od 43,3 %, ki velja za slovenski bančni sistem. (NKBM 
Nerevidirano finančno poročilo za 2008, 2009, 5). Nova kreditna banka je imela konec leta 2008 
14,6 % tržni delež na področju depozitov prebivalstva. 

Po ocenah slovenske centralne banke (Mesečni bilten Banke Slovenije, november 2008, str. 3) 
lahko pričakujemo, da bo negotovost na borznih trgih ustavila trend preusmerjanja imetja v 
donosnejše naložbe. V ospredje bodo ponovno stopile banke oz. bančne vloge in še nekatere 
druge oblike varnejših naložb.  

Stanje finančnih trgov konec aprila 2009 oz. padec vrednosti vrednostnih papirjev kažeta na 
možnost, da se bo stopnja varčevanja povečala. Poleg tega, v ocenah uporabljenih v analizi (glej 
Sliko 3 na naslednji strani), upoštevamo, da zmanjšana likvidnost, višja brezposelnost in nižji 
dohodki prebivalstva pomenijo manjši razpoložljivi dohodek, ki bi bil lahko namenjen 
varčevanju. Nizka rast depozitov je tudi posledica strukture depozitne baze. Okoli 30 % 
depozitov NKBM je prihajalo z naslova gospodarskih družb. S tega vidika ocenjujemo, da bi 
lahko nadaljnje zaostrovanje gospodarskih razmer še naprej sililo podjetja k porabi denarja, ki je 
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bil v preteklosti pri bankah na depozitu. Na omenjeno dinamiko je na aprilskem razgovoru z 
investitorji opozorila tudi uprava NKBM. 

Slika 3: Dinamika depozitne dejavnosti v Sloveniji 
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Vir: Lastne ocene, Podatkovne serije Banke Slovenije, april 2009. 

3.3.8. Dolg do bank in dolžniški vrednostni papirji 

Poleg depozitov oz. dolga do strank, ki niso banke, največji delež poslovanja NKBM financira z 
dolgovi do drugih bank. Nova kreditna banka je imela konec leta 2008 za 1,5 milijarde evrov 
dolga pri drugih bankah. Med temi posojili so tudi sredstva v višini 325 milijonov evrov, ki 
zapadejo 2009, 240 milijonov evrov, ki zapadejo leta 2010 in 157 milijonov evrov, ki zapadejo 
konec 2011. V prvem polletju 2009 je banka najela tudi za 250 milijonov evrov sindiciranega 
posojila, ki zapade leta 2012.  

NKBM je imela konec 2008 tudi za nekaj več kot 100 milijonov evrov izdanih obveznic. Glede 
na relativno majhen obseg poslovanja banke ne ocenjujemo, da bo v naslednjih letih prišlo do 
novih izdaj obveznic. Manjše izdaje na eni strani za izdajatelja pomenijo relativno visok fiksen 
strošek, na drugi strani pa izdaje, ki so manjše od 250 milijonov evrov zaradi manjše likvidnosti 
običajno niso najbolj zanimive za vlagatelje. 

Glede na februarsko poročanje Banke Slovenija se je v slovenskem bančnem sistemu v januarju 
že tretji mesec zapored zmanjšal dolg do tujih bank. V zadnjih treh mesecih je prišlo do neto 
razdolževanja v višini 860 milijonov evrov (Mesečni bilten, februar 2009, str. 17). Glede na 
napovedano rast kreditne dejavnosti in dinamike rasti depozitov Nove KBM ocenjujem, da bi se 
lahko dolg do bank v prihodnje zmanjševala. V ta proces je predvideno tudi odplačevanje 
sindiciranih posojil. Glede na zastavljene plane banke bo NKBM sredstva, ki zapadejo letos, 
financirala s 300 do 350 milijoni evrov kreditov za obdobje 1 do 3 let. Šlo naj bi za sredstva, ki 
so na voljo s strani ECB (obrestna mera okoli 4,37 %) (Predstavitev za investitorje, april 2009). 
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3.3.9. Podrejene obveznosti 

Podrejene obveznosti banke so konec leta 2008 znašale 216,9 milijona evrov. Na podlagi 
podatkov, objavljenih v letnem poročilu 2008, bo NKBM v letu 2009 odplačala za okoli 30 
milijonov evrov in v 2011 za 50 milijonov podrejenih obveznosti. Po načrtih uprave (razgovor s 
člani uprave, 7. aprila 2009) naj bi banka še v tem letu izdala za 100 milijonov evrov 
podrejenega dolga, pri tem pa naj bi sodelovalo tudi Ministrstvo za finance. S tega vidika 
pričakujemo, da bi se lahko omenjena postavka v 2009 povečala za približno 70 milijonov evrov. 

3.3.10. Kapital in kapitalska ustreznost 

Konec leta 2008 je količnik kapitalske ustreznosti matične banke znašal 11,23 %, Skupina pa je 
imela kapitalsko ustreznost 11,69 % z vidika celotnega kapitala in 8,06 % z vidika temeljnega 
kapitala. V primerjavi z letom 2007 se je kapitalska ustreznost zvišala za več kot 1,7 odstotne 
točke, kar je bila predvsem posledica dokapitalizacije v mesecu oktobru 2008. Banka je v 
procesu javne ponudbe delnic prodala nekaj več kot 2,7 milijona novih delnic in s tem pridobila 
53,1 milijona evrov dodatnega kapitala. Kljub temu se je kapital banke v letu 2008 povečal za 
zgolj 20 milijonov evrov. Razlog za tako nizko povečanje je 40 milijona evrov negativnih 
učinkov prevrednotenja finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo preko kapitala. 

Že v letu 2007 je NKBM delno prestrukturirala naložbe v vrednostne papirje, razpoložljive za 
prodajo. Dodano so povečali delež obveznic z variabilno obrestno mero, in sicer na 51 %, delež 
obveznic s fiksno obrestno mero pa se je v primerjavi z letom 2006 znižal za kar 73 % (NKBM 
Letno poročilo 2007, 2008, str. 90). V letu 2008 je banka ohranila razmerje praktično 
nespremenjeno. Polovico obvezniških naložb so predstavljale obveznice s fiksnim donosom, 
polovico pa z variabilnim. 

Glede na objavo v letnem poročilu sklepamo, da so večino obveznic z variabilno obrestno mero 
predstavljale obveznice tujih in domačih bank. V prilogi H lahko vidimo, da gospodarska in 
finančna kriza ni prizadela samo delnic bank, pač pa so se na trgu znižale tudi vrednosti 
obveznic. S tega vidika ni presenetljivo, da je obvezniški portfelj utrpel tako visoke izgube. Na 
tem delu naložb je bila izguba verjetno še bistveno večja, saj so na neto popravek verjetno 
vplivale naraščajoče cene državnih obveznic. Iz grafa v prilogi je lepo razvidno, da so obveznice 
evropskih držav pridobivale na vrednosti v obdobju, ko je ko se je obrestna mera EURIBOR 
nižala. Trenutne (29. april 2009) »forward« obrestne mere ne nakazujejo, da se bo ta trend 
nadaljeval, zato v prihodnjih letih verjetno ne bomo več videli pozitivnih učinkov na tem 
področju. Visoko zadolževanje evro držav in posledično nižanje kreditnih bonitenih ocen 
evropskim državam bi lahko pripeljalo do dodatnih pritiskov na vrednost naložb. 

Glede na razvoj dogodkov v letu 2008 in v začetku leta 2009 ocenjujemo, da bi lahko NKBM 
tudi v letu 2009 beležila za okoli 30 milijonov evrov popravkov naložb v vrednostne papirje 
razpoložljive za prodajo. Glavni razlogi za ta pričakovanja so prva nižanja kreditnih ocen 
evropskim državam (Grčija, Portugalska, Irska), kar bi lahko imelo vpliv predvsem na naložbe s 
fiksno obrestno mero, na drugi strani pa ocenjujemo, da se poslovanje bank v naslednjih nekaj 
letih verjetno še ne bo okrepilo in bi lahko vrednosti bančnih obveznic še vedno ostale na nizkih 
nivojih. V primeru, da dividenda v letu 2009 ostane na enaki ravni kot v letu 2008, si banka z 
vidika kapitalske ustreznosti po naših ocenah lahko privošči za nekaj več kot 120 milijonov 
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evrov popravkov vrednotenj naložb, razpoložljivih za prodajo. Banka tudi v primeru tega 
ekstrema v letu 2010 po naših ocenah v naslednjih letih verjetno ne bi potrebovala svežega 
kapitala. 

Za prihodnja leta pričakujemo, da bo banka kljub zaostrenim razmeram in opravljeni 
dokapitalizaciji nadaljevala z zastavljeno politiko izplačila dividend. Slednja predvideva letno 
izplačilo dividend v višini 20 %, 30 %, 35 %, 35 % in 35 % čistega dobička za poslovna leta 
2008, 2009, 2010, 2011 in 2012. 

NKBM kljub težavnosti razmer v prihodnjih letih ne bi smela imeti problemov z morebitnim 
pomanjkanjem kapitala (glej Tabelo 12). Temeljni kapital se bo v naslednjih letih verjetno gibal 
nad 6 %, kar je precej nad zahtevano mejo 4 %. Podobno velja tudi za količnik kapitalske 
ustreznosti, ki bi po naših ocenah moral ostati nad nivoji 9,5 %. Glede na ocenjeno gibanje 
naložb bi lahko kazalci kapitalske ustreznosti ostali na visokih ravneh tudi zaradi nižje vrednosti 
tveganju prilagojene aktive. Slednja bi se lahko po naših ocenah nekoliko znižala na račun 
višjega deleža naložb razpoložljivih za prodajo oz. državnih obveznic evro držav. Po ocenah in 
predpostavkah, uporabljenih v analizi, banka v prihodnjih letih ne bo potrebovala dodatnega 
kapitala, si bo pa morala zaradi kratke ročnosti in zapadanja podrejenih obveznic poiskati nove 
vire podrejenega dolga. V Objavi rezultatov Nove KBM d.d. za obdobje januar–marec 2009 
(april 2009) je uprava banke sporočila, da bo na skupščini predlagala pridobitev pooblastila za 
pridobivanje lastnih delnic. S tem bi lahko uprava v naslednjem letu od delničarjev kupila do 10 
% vseh izdanih delnic. Kljub tej nameri v analizi nismo ocenili, da bo banka v letih do 2010 
odkupovala lastne delnice. 

Banka je konec leta 2008 imela zadostno višino izoblikovanih rezervacij, ki so presegale 
vrednost slabih kreditov (pozitivna razlika med rezervacijami in slabimi krediti se po zakonodaji 
ne prišteva kapitalu), vendar pa bi se lahko v naslednjih letih močno zmanjšale. Čeprav 
ocenjujemo, da odpisi kreditov ne bodo neposredno posegli v kapital, pa bi lahko morebitne 
zahteve regulatorja ali politika banke pripeljali do povečane dinamike izoblikovanja novih 
rezervacij ter posledično do izgube in zmanjšanja vrednosti kapitala. 

Objave o morebitnem odkupu lastnih delnic v analizi nismo uporabili tudi z vidika morebitnih 
sprememb regulativ. Basel Committee on Banking Supervision namreč že nakazuje, da bo 
trenutna kriza zahtevala določene spremembe, ki bodo sicer zaostrile poslovanje bank, vendar pa 
hkrati pomenile večjo varnost (Basel Committee to Spell Out New Banking Regulations, april 
2009). 
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Tabela 12:Ocena gibanja kapitala in kapitalske ustreznosti 

 2006 2007 2008 2009N 2010N 2011N 2012N 2013N 
Dobiček tekočega leta 45,1 56,1 17,4 11,5 29,3 29,4 31,6 34,6 
Izplačan dobiček 
preteklega leta 

0,0 -15,4 -5,2 -5,23 -3,45 -10,26 -10,28 -11,05 

Delež izplačila za 
tekoče leto 

34,2 % 9,3 % 30,0 % 30 % 35 % 35 % 35 % 35 % 

Zadržani dobiček 45,1 40,7 12,2 6,3 25,9 19,1 21,3 23,5 
Učinki prevrednotenja 
naložb 

-5,9 -9,3 -40,1 -30,0 -20,0 -20,0 5,0 10,0 

RWA 2.879,10 4.466,20 4.572,18 4.487,9 4.485,9 4.524,4 4.758,7 5.181,6 
RWA/Celotna bančna 
aktiva 

67,6 % 87,6 % 83,3 % 82,0 % 81,0 % 81,0 % 83,0 % 86,0 % 

Kapital 322,1 371,0 394,3 370,6 376,5 375,6 401,9 435,4 
Kapital večinskih 
lastnikov 

310,5 337,9 358,0 336,5 341,8 341,0 364,9 395,4 

Kapital manjšinskih 
lastnikov 

11,6 33,2 36,4 34,1 34,6 34,6 37,0 40,1 

Prilagoditev -138,1 -124,9 -9,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 
Temeljni kapital 184,0 246,2 385,3 270,6 276,5 275,6 301,9 335,4 
Kapitalska ustreznost 
(temeljni kapital) 

6,39 % 5,51 % 8,06 % 6,03 % 6,16 % 6,09 % 6,34 % 6,47 % 

Podrejeni dolg 144,3 242,8 216,9 286,2 286,2 229,0 240,4 252,5 
Prilagoditev -49,0 -43,2 -67,7 -65,0 -65,0 -65,0 -65,0 -65,0 
Skupaj (Tear I, II) 279,3 445,7 534,5 491,8 497,7 439,6 477,3 522,9 
Kapitalska ustreznost 
(CAR) 

9,70 % 9,98 % 11,69 % 10,96 % 11,09 % 9,72 % 10,03 % 10,09 % 

Vir: Lastne ocene 

3.3.11. Neto obrestni prihodki 

Neto obrestne prihodke smo ocenili na podlagi obrestne mere povprečnih obrestovanih 
obveznosti in neto obrestnega razpona oz. po postopku opisanem v teoretičnem delu diplomske 
naloge. 

Tabela 13: Povprečne kratkoročne in dolgoročne obrestne mere 

 

Plačane 
obresti/Povpr. 
obrestovane 
obveznosti 

3-mesečni 
EURIBOR 

6-mesečni 
EURIBOR 

1-letna 
nemšk
a obv. 

2-letna 
nemšk
a obv. 

10-letna 
nemška 

obv. 

Plačane 
obresti/Povpr. 
obrestovane 
obveznosti 

Neto 
obrestni 
razpon 

2005 2,41 2,19 2,18 2,24 2,39 3,38 4,86 2,45 
2006 2,40 3,01 3,10 3,29 3,42 3,78 4,78 2,37 
2007 3,01 3,86 4,02 4,11 4,08 4,23 5,22 2,22 
2008 3,73 2,79 3,82 3,66 3,49 3,99 5,96 2,23 

Vir: Bloomberg, april 2009. 

V Tabeli 13 lahko vidimo, da primerjava gibanja obrestne mere centralne banke in obrestne mere 
na denarnem oz. obvezniškem trgu kaže, da se je v preteklih letih banka relativno ugodno 
zadolževala ter od 2005 do 2007 za obrestovane obveznosti plačevala manj kot je znašal            
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3-mesečni EURIBOR. V letu 2008 so se razmere na kreditnih trgih močno zaostrile, obresti na 
obveznosti pa so se približale 6-mesečni EURIBOR obrestni meri oz. 3-mesečni EURIBOR plus 
100 bazičnih točk. V analizi smo uporabil ocene, da se v naslednjih treh letih situacija na 
kreditnih trgih ne bo umirila in da bodo obresti za obrestovane obveznosti znašale okoli od 100 
do 120 bazičnih točk nad 3-mesečno obrestno mero EURIBOR. 

Tudi pri obrestih na obrestovanih sredstvih vidimo, da trenutne razmere niso enake kot v 
preteklosti. V letih 2005–2007 se je obrestna mera na povprečna obrestovana sredstva gibala 
okoli 100 bazičnih točk nad donosnostjo 10-letne nemške obveznice. V letu 2008 je prišlo do 
hudih zaostritev in banke so uspele prenesti celotno povečanje stroškov financiranja na 
komitente, obrestna mera na obrestovana sredstva pa je bila v letu 2008 kar 200 bazičnih točk 
nad donosnostjo 10-letne nemške obveznice. Tudi Banka Slovenije v Poročilu o finančni 
stabilnosti (maj 2009, str. 10) ugotavlja, da so se pribitki na referenčno obrestno mero močno 
povečali, cene teh kreditov (z variabilno obrestno mero) pa bodo ostale na teh ravneh tudi v 
prihodnosti. 

Na podlagi omenjenih dejavnikov smo v analizi ocenili, da bi se kljub trendu zniževanja neto 
obrestnega razpona, ta v letu 2009 ponovno povzpel na 2,3 % in se nato postopoma zniževal na 
ravni leta 2007. Na tem področju bo veliko odvisno tudi od dejavnosti države in njenega 
poroštva. 

Kljub višjemu neto obrestnemu razponu ocenjujemo (glej Tabelo 14), da bi lahko neto obrestna 
marža v prihodnjih letih lahko nadaljevala svoj negativni trend. Nižanje obresti centralne banke 
pomeni tudi nižanje referenčnih obrestnih mer, posledično pa se to izrazi v nižjem absolutnem 
neto obrestnem prihodku banke. V letih od 2011 dalje bi lahko poleg nizkih referenčnih 
obrestnih mer dodaten negativen vpliv prinesla tudi stabilizacija kreditnih trgov, ki bi pomenila 
nižje pribitke in ustavitev rasti obrestnih mer. Pri napovedovanju prihodnjih obrestnih mer smo 
uporabili podatke za »forward« obrestne mere na dan 28. april 2009, pri tem pa za posamezno 
leto izračunali povprečje »forward« obrestnih mer za konec četrtletja. 

Tabela 14: Ocena neto obrestnih prihodkov 

 2006 2007 2008 2009N 2010N 2011N 2012N 2013N 
 Prihodki iz obresti 184,3 243,3 314,1 291,8 278,9 316,0 328,1 352,4 
 Odhodki za obresti -83,9 -126,8 -179,1 -152,9 -145,0 -181,1 -192,2 -210,5 
Čiste obresti 100,3 116,4 135,0 138,9 133,9 135,0 136,0 141,9 
Kratkoročne obrestne mere  
(3M EURIBOR) 3,01 % 3,86 % 2,79 % 1,84 % 1,87 % 2,77 % 3,24 % 3,56 % 
Dolgoročne obrestne mere  
(10L nemške obveznice) 3,78 % 4,23 % 3,99 % 3,54 % 3,80 % 4,06 % 4,24 % 4,39 % 
Prejete obresti/Povprečna 
obrestovana sredstva 4,78 % 5,22 % 5,96 % 5,34 % 5,12 % 5,81 % 5,97 % 6,18 % 

Plačane obresti/Povprečne 
obrestovane obveznosti 

2,40 % 3,01 % 3,73 % 3,04 % 2,87 % 3,57 % 3,74 % 3,96 % 

Neto obrestni razpon 2,37 % 2,22 % 2,23 % 2,30 % 2,25 % 2,24 % 2,23 % 2,22 % 
Neto obrestna marža 2,60 % 2,50 % 2,56 % 2,54 % 2,46 % 2,48 % 2,47 % 2,49 % 

Vir: Lastne ocene in izračuni. 
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3.3.12. Neobrestni prihodki 

Na segmentu neobrestnih prihodkov, kjer lahko predvidimo stabilne rasti, so v ospredju 
opravnine. Prihodki iz te kategorije povečini prihajajo iz posameznih storitev vse od izvajanja 
plačilnega prometa, odobravanja kreditov, menjalniških poslov pa do poslov z vrednostnimi 
papirji za stranke. Podobne storitve so na drugi strani tudi vir odhodkov opravnin. Neto 
opravnine so tako v veliki meri odvisne od gospodarske aktivnosti oz. od rasti kreditne 
dejavnosti in bančne aktive. Ocene prihodkov in odhodkov iz opravnin, ki so uporabljene pri 
napovedovanju poslovanja, tako temeljijo na rasti bančne aktive (glej Tabelo 15 na naslednji 
strani). Ocenjena rast neto prihodkov iz opravnin je tako vse do leta 2013 na zelo nizki ravni.  

Trgovalni portfelj banke je relativno konzervativno oblikovan, lastniški vrednostni papirji pa 
predstavljajo le okoli 17 % vrednosti celotnega portfelja. Zaradi tega v analizi ne predvidevamo, 
da bi lahko izguba letos presegla 5 milijonov evrov. V prihodnjih letih glede na napovedi gibanja 
sredstev, namenjenih trgovanju, ne pričakujem donosov višjih od 10 % letno, vendar pa bo vse 
odvisno od strukture naložb in že omenjene alokacije sredstev za trgovalne namene. 

Od ostalih prihodkov bi omenil le še prihodke, ki izhajajo iz lastniških deležev v drugih 
podjetjih. Glede na trenutne makroekonomske razmere in sektor, v katerem ta podjetja delujejo 
(večina podjetij v finančnem sektorju mora imeti ustrezno količino kapitala), ocenjujemo, da 
naslednje 3 leta povezane družbe ne bodo vir pomembnejšega dela prihodkov. 

Tabela 15: Ocena neobrestnih prihodkov in odhodkov 

 2006 2007 2008 2009N 2010N 2011N 2012N 2012N 
Rast prejetih opravnin 11,43 % 20,40 % 5,68 % -0,50 % 0,00 % 0,50 % 2,00 % 6,00 % 
Rast plačanih opravnin 24,59 % -3,57 % -3,89 % -0,50 % 0,00 % 0,50 % 2,00 % 6,00 % 
Dividendni donos 
(prihodki) 

12,40 % 8,20 % 16,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 10,00 % 15,00 % 

Vir: Lastne ocene. 

3.3.13. Odhodki iz poslovanja 

NKBM je v zadnjih letih precej izboljšala svojo učinkovitost poslovanja oz. ob nižji rasti 
stroškov ustvarila precej več prihodkov (glej Tabelo 16). V skladu s tem je padalo tudi razmerje 
med odhodki iz poslovanja (celotni odhodki brez rezervacij za slabe kredite) in prihodki. 
Medtem ko so odhodki še v letu 2005 predstavljali 66 % prihodkov, se je omenjeni delež do leta 
2007 spustil na nekaj manj kot 54 %. Pozitivni trend se je končal v letu 2008, ko se je delež 
odhodkov v prihodkih povečal na 58 %. Do tega je prišlo predvsem na račun izgube na 
trgovalnem računu, saj bi ob enakih prihodkih iz trgovanja odhodki predstavljali le še 46 % 
prihodkov. 

V preteklosti so stroški dela in materiala banke NKBM rasli po polovični stopnji rasti bančnega 
poslovanja. Tudi za prihodnja leta pričakujem, da se bo omenjeni trend nadaljeval. V skladu s 
tem bo prišlo do minimalne rasti tako stroškov dela kot tudi stroškov materiala. Razmerje med 
odhodki iz poslovanja in prihodki bo tako v veliki meri odvisno od prihodkov iz trgovanja. 
Glede na ocene, uporabljane v analizi, bi se lahko omenjeni kazalec povečeval vse do leta 2011, 
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na ta trend pa bodo poleg prihodkov iz trgovanja vplivale tudi nizke obrestne mere in s tem 
padec čistih obrestnih prihodkov. 

Tabela 16: Ocena odhodkov iz poslovanja 

 2006 2007 2008 2009N 2010N 2011N 2012N 2012N 
Stroški dela 7,21 % 10,45 % 4,71 % -0,15 % 0,59 % 0,43 % 1,32 % 2,54 % 
Stroški materiala 3,01 % 10,45 % -4,71 % -0,15 % 0,59 % 0,43 % 1,32 % 2,54 % 
Amortizacija in 
depreciacija 

9,49 % 10,29 % 10,25 % 10,25 % 10,25 % 10,25 % 10,25 % 10,25 % 

Vir: Lastne ocene. 

3.3.14. Neto popravki vrednosti in oblikovanje rezervacij 

V zadnjih letih je NKBM nove rezervacije oblikovala v skladu z dinamiko gibanja slovenskega 
gospodarstva. Nove rezervacije kot delež kreditov so tako najbolj skočile v letu 2008. Tudi za 
prihodnja leta ocenjujemo, da se bo trend nadaljeval v tej smeri. Pri tem smo uporabili 
ugotovitve ekonometrična študija bančnega trga 15 evropskih držav za obdobje od leta 1979 do 
2001, ki je pokazala, da je višina novo oblikovanih rezervacij močno povezana s stopnjo rasti 
BDP, višino dolgoročnih obrestnih mer in razponom med kratkoročnimi in dolgoročnimi 
obrestnimi merami (Mörttinen et al., 2005, str. 42). Na podlagi ocene gibanja obrestnih mer in 
rasti bruto domačega proizvoda tako lahko pričakujemo (glej Tabelo 17), da bi se lahko novo 
oblikovane rezervacije v letu 2009 povzpele vse do 1,34 % neto kreditov in se v naslednjih letih 
postopoma spuščale na ravni iz leta 2005 in 2006. 

Na že izoblikovane rezervacije bo imelo precej vpliva poslabšanje kvalitete obstoječih kreditov. 
Kljub temu da bodo v letu 2009 v ospredju krediti finančnim holdingom in 62 milijonov evrov 
velika izpostavljenost do Istrabenza, v analizi teh dejavnikov nismo posebej upoštevali. Pri tem 
izhajamo iz dejstva, da so omenjena tveganja že zajeta v modelu, s katerim smo si pomagali pri 
določanju politike oblikovanja novih rezervacij. 

Tabela 17: Oblikovanje rezervacij Skupine NKBM 

Leto 
Realna rast BDP 

(v %) 

3 mesečni 
EURIBOR 

(povprečje v %) 

Donosnost 10 
letne nemške 

obveznice 
(povprečje v %) 

Delež neto 
kreditov 

(dejansko) (v %) 

Delež neto 
kreditov (model) 

(v %) 

2005 4,3 2,2 3,4 0,63 0,85 
2006 5,9 3,0 3,8 0,82 0,86 
2007 6,8 4,0 3,8 0,85 1,07 
2008 3,5 3,6 4,0 1,02 1,24 

2009N -4,0 1,8 3,5 / 1,52 
2010N 1,0 1,9 3,8 / 0,97 
2011N 2,7 2,8 4,1 / 1,03 
2012N 3,7 3,2 4,2 / 1,04 
2013N 3,6 3,6 4,4 / 1,12 

Vir: Lastne ocene, Bloomberg, april 2009. 



42 
 

Uporabljen model (glej Tabelo 17) v teoriji predvideva, da pri 0% realni rasti BDP ter v okolju, 
kjer so kratkoročne in dolgoročne obrestne mere na 0 %, novo oblikovane rezervacije 
predstavljajo 1,4 % izdanih kreditov. Z poenostavitvijo modela pridemo do izračuna, da ta delež 
zmanjšamo za 10 bazičnih točk za vsako odstotno točko pozitivne rasti BDP in za 33 bazičnih 
točk za vsako odstotno točko razpona med kratkoročno in dolgoročno obrestno mero ter 
povečamo za 8 bazičnih točk za vsako odstotno točko dolgoročne obrestne mere. Model tako 
ugotavlja, da banke v obdobju rasti BDP in ob nizkih obrestnih merah in visokem razponu med 
kratkoročno in dolgoročno obrestno mero (vzpenjajoča oblika krivulje donosnosti obveznic 
nakazuje na ekspanzijo oz. okrevanje gospodarstva) oblikujejo nižje nove rezervacije kot v 
obdobju, ko je gospodarstvo v recesiji. 

3.3.15. Dobiček 

Vse omenjene predpostavke in ocene nakazujejo, da bi lahko dobiček banke v prihodnjih letih 
nižji kot v letih 2005 do 2007. Za leto 2009 v analizi ocenjujemo, da bo dobiček ostal na enaki 
ravni kot v letu 2008, v kasnejših letih pa bi se lahko donosnost banke počasi izboljševala. 
Veliko bo odvisno predvsem od stroškov oblikovanja novih rezervacij in gibanja kapitalskih 
trgov. 

Pri obdavčenju dobička smo uporabili določila Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
(Uradni list RS, št. 117/06), pri čemer davčne stopnje nismo zmanjševali za morebitne olajšave 
ali na račun prihodkov, ki znižujejo davčno osnovo. V naših ocenah poslovanja smo tako v 
skladu z zakonom za leto 2009 uporabili davčno stopnjo v višini 21 %, za vsa nadaljnja leta pa 
20 %. Pri tem naj še dodamo, da smo v vseh ocenah poslovanja predpostavili, da so novo 
oblikovane rezervacije v celoti vključene v izračun davčne osnove. Zakonodaja na tem mestu 
določa, da se znesek prizna največ do višine, ki jo predpiše Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 
117/06). 

4. Vrednotenje 

4.1. Metoda prostih denarnih tokov 

Za vrednotenje banke NKBM bomo uporabili metodo presežne donosnosti, ki je bila med 
najpogosteje uporabljenimi tudi pri avtorjih del, ki so bila osnova za diplomsko nalogo. Kljub 
temu da je slovenski bančni trg v primerjavi z zahodnimi bančnimi trgi manj razvit (zadolženost 
gospodinjstev je manjša predvsem na račun nepremičnin), v tem trenutku težko predvidimo, 
kakšen bo razvoj slovenskega bančnega sistema po letu 2013. To je tudi eden (poleg dodatne 
subjektivnosti) od razlogov, da smo pri vrednotenju NKBM uporabili enostopenjski model, ki ne 
predvideva vmesnega tranzicijskega obdobja. 

Čisti dobiček 

Po padcu v letu 2009 v naslednjih letih predvidevamo hitro rast dobička. Delno to izhaja iz 
okrevanja ekonomije in ponovne vzpostavitve kreditne dejavnosti, svoj delež pa prispeva tudi 
umiritev razmer na kapitalskih trgih in s tem ponoven pozitiven doprinos trgovalne dejavnosti 
banke. Medtem ko so podrobnosti napovedovanja pa obdobje od 2009 do 2013 opisane v 
prejšnjih poglavjih, pa za leto 2014 pričakujemo 15% rast dobička. 
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Lastniški kapital 

Gibanje lastniškega kapitala bo v naslednjih petih letih pod vplivom nizkih dobičkov in 
popravkov vrednosti naložb, ki bodo rezultat padca vrednosti finančnih sredstev, namenjenih 
prodaji. Izračuni kažejo, da je banka glede na predvideno upočasnitev rasti kreditne dejavnosti 
prekapitalizirana. Kljub temu da je v trenutnih nepredvidljivih razmerah omenjeno značilnost 
težko opredeliti kot slabost, pa moramo vedeti, da velika količina kapitala negativno vpliva na 
vrednotenje banke. 

 
Strošek kapitala 

Za izračun stroškov kapitala si pomagamo z modelom CAPM (enačba (17)) ter uporabimo 
pristop, opisan v teoretičnem delu diplomske naloge.  

Za netvegano obrestno mero smo uporabili trenutno (30. april 2009) donosnost nemške državne 
obveznice. Slednja se zaradi svoje likvidnosti in nizke tveganosti najbolj približa kriterijem, ki 
opredeljujejo netvegan vrednostni papir. 

Po podatkih Ljubljanske borze oz. Letnega statističnega poročila za leto 2008 je beta NKBM 
delnice znaša 0,8. Damodaran na svoji spletni strani podaja podatek, da je beta sektorja 
evropskih bank 1,05 (Damodaran, 2008). Ker je med obema betama več kot 0,2 razlike, smo pri 
vrednotenju uporabili sektorsko beto. 

Tržna premija za tveganje pri vrednotenju banke NKBM je 6,5 %. Pri tem smo uporabili 
podatke, ki jih na svoji spletni strani objavlja Damodaran (januar 2009). Tržna premija za 
tveganje v primeru Nove kreditne banke Maribor je seštevek historične premije za tveganje na 
razvitih trgih, ki znaša okoli 5 %, in 1,5 % točke pribitka, ki izkazuje tveganje poslovanja na 
slovenskem trgu. Ker NKBM veliko večino prihodkov ustvarja v Sloveniji in je obenem del 
prihodkov ustvarjen v tveganju manj in del v tveganju bolj izpostavljenih državah se nismo 
odločili za podrobnejši način določanja premije za tveganje. 

Z omenjenimi postavkami tako izračunamo zahtevano stopnjo donosa na kapital: 

(17
) 

 
(18
) 

Na podlagi izbranih vrednosti posameznih elementov CAPM modela smo ocenili, da zahtevana 
donosnost na kapital znaša 10,0 % (enačba (18)). Ker vrednosti spremenljivk nismo spreminjali, 
je zahtevana donosnost na kapital v vseh prihodnjih letih enaka oz. se ne spreminja. Za končno 
obdobje smo v vrednotenju uporabil premijo za tveganje 5 % in beto v vrednosti 1. Za 
neskončnost pričakujemo, da se bo nekje v prihodnosti beta delnice znižala vsaj na 1, premija za 
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tveganje pa padla na 5 %, kolikor v tem trenutku po ocenah Damodarana (januar 2009) znaša 
tržna premija za tveganje poslovanja v Nemčiji. 

Z izračunano zahtevano donosnostjo na lastniški kapital (enačba (18)) nato izračunamo strošek 
kapitala (enačbi (19) in (20)) v posameznih letih (glej Tabelo 18 na naslednji strani). 

 
(19)

 
(20)

 
Tabela 18: Napovedi stroškov kapitala 

Leto  2009N 2010N 2011N 2012N 2013N 
Začetna vred. lastniškega kapitala* (v 
mio EUR) 

358,0 336,5 341,8 341,0 364,9 

Zahtevana donosnost na kapital (v %) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Strošek kapitala (v mio EUR) 35,8 33,6 34,2 34,1 36,5 

* Začetna vrednost kapitala je enaka končni vrednosti kapitala v prejšnjem obdobju 

Vir: Lastne ocene. 

Do sedanje vrednosti presežnega donosa (glej Tabelo 19 na prejšnji strani) pridemo tako, da od 
čistega dobička posameznega leta odštejemo stroške kapitala v tistem letu, dobljeno vrednost pa 
diskontiramo s stopnjo zahtevanega donosa (enačbi (21) in (22)). 

(21
) 

 

(22
) 

Tabela 19: Napovedi sedanjih vrednosti presežnih donosov 

Leto  2009N 2010N 2011N 2012N 2013N 
Čisti dobiček (v mio EUR) 9,3 23,9 23,9 25,7 28,2 
Strošek kapitala (v mio EUR) 35,8 33,7 34,2 34,1 36,5 
Presežek donosa (v mio EUR) -26,5 -9,8 -10,3 -8,4 -8,3 
Sedanja vred. presežka (v mio EUR) -24,1 -8,1 -7,7 -5,7 -5,2 
Vsota sedanjih vrednosti presežnih donosov: -50,8    

Vir: Lastne ocene. 

Za končno leto napovedovanja (enačbi (23) in (24)) smo ocenili 15 % rast dobička, začetno 
vrednost lastniškega kapitala (končna vrednost kapitala v letu 2013), za rast v obdobju 
konstantne rasti pa uporabili 2 %. Ocenjujemo, da bo banka v prihodnje rasla z nekoliko nižjo 
rastjo, kot je značilna za razvite ekonomije. Brez vstopa na manj razvite trge in brez prevzemov 
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ne ocenjujemo, da bi poslovanje banke v obdobju konstantne rasti raslo nad 2 % letno oz. se 
približalo 3 %. 

(23
) 

(24
) 

V zaključni stopnji vrednotenja (enačbi (25) in (26) na naslednji strani) začetni vrednosti kapitala 
v napovedanem obdobju hitre rasti (končna vrednost lastniškega kapitala za leto 2008) 
prištejemo seštevek sedanjih vrednosti presežnih donosov obdobja hitre rasti ter izračunano 
sedanjo vrednost presežnih donosov v obdobju konstantne rasti. 

  

(25
) 

 
(26
) 

Z uporabljeno metodo in opisanimi predpostavkami vrednotenja smo prišli do ocene, da je 
trenutna vrednost lastniškega kapitala banke NKBM 307,6 milijona evrov. Glede na to, da je 
imela banka konec leta 2008 izdanih 26,1 milijona delnic, vrednost lastniškega kapitala na 
delnico banke NKBM znaša 11,8 evra.  

Na vrednotenje z modelom presežnega donosa je uporabljena vrsta različnih postavk, ki tako ali 
drugače vplivajo na končno ceno. Za lažji pregled zato opravimo tudi analizo občutljivosti 
vrednotenja. 

Tabela 20: Vpliv zahtevanega donosa na kapital in rasti v neskončnost na ceno 

 Rast v obdobju stabilne rasti (v %) 
 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 

6,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
7,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 
8,0 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 
9,0 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 

10,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 
11,0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 
12,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 
13,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 
14,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Za
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15,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

Tabela 21: Vpliv dokapitalizacije/odkupa lastnih delnic in zahtevanega donosa na kapital na 
ceno delnice 
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 Povečanje/zmanjšanje kapitala v letu 2010 v milijonih evrov 
 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 

14,4 19,8 18,5 17,2 15,8 14,5 13,2 11,9 10,5 9,2 
14,3 17,9 16,9 15,9 14,9 13,9 12,9 11,9 10,9 9,9 
14,1 16,5 15,7 14,9 14,1 13,3 12,5 11,7 10,9 10,1 
14,0 15,5 14,8 14,1 13,5 12,8 12,1 11,4 10,8 10,1 
13,9 14,6 14,0 13,5 12,9 12,3 11,7 11,1 10,5 9,9 
13,8 13,9 13,4 12,9 12,3 11,8 11,3 10,7 10,2 9,7 
13,6 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 10,8 10,4 9,9 9,4 
13,5 12,7 12,3 11,8 11,4 10,9 10,4 10,0 9,5 9,1 
13,4 12,2 11,8 11,3 10,9 10,5 10,1 9,6 9,2 8,8 Za

ht
ev

an
a 

do
no

sn
os

t n
a 
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20
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20
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 %
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13,3 11,7 11,3 10,9 10,5 10,1 9,7 9,3 8,9 8,5 

Kot lahko razberemo iz zgornjih tabel, analiza občutljivosti kaže, da dolgoročna rast nima 
večjega vpliva na izračunano vrednost delnice (glej Tabelo 20), ki smo jo z našim modelom 
izračunali. Precej večjo vlogo v našem primeru igra višina in strošek kapitala. Skupina NKBM 
ima namreč relativno visoko raven kapitala, ki bi v letu 2009 po naših ocenah morala zadoščati 
za dosego 6,1 % kapitalske ustreznosti z vidika temeljnega kapitala. Višina lastniškega kapitala s 
seboj nosi tudi visok strošek kapitala, ki je v vseh letih višji od dobička banke. Posledično je 
vrednost delnice zelo občutljiva na znižanje zahtevane donosnosti na kapital (v primeru, da se 
pribitek za državno tveganje z 1,5 na 0,75, se zahtevana donosnost na kapital zniža na 9,2 %) in 
same višine kapitala (glej Tabelo 21 na prejšnji strani). 

K zvišanju cene bi tako precej pripomogel tudi odkup lastnih delnic. Tabela 21 tako prikazuje, da 
bi se ob enaki zahtevani donosnosti na kapital in odkupu lastnih delnic v vrednosti 60 milijonov 
evrov, vrednost delnice zvišala za 18 %. Pri tem seveda ne smemo zanemariti dejstva, da bi se s 
tem kapitalska ustreznost znižala, vendar pa bi po naših ocenah vseeno ostala nad 4 % za 
temeljni in nad 8 % za celotni kapital. Poleg odkupa lastnih delnic lahko banka deluje tudi z 
druge strani oz. s prevzemi poveča aktivo. Pri tem mora paziti, da prevzeta banka ustvarja 
dobiček, še bolj idealno pa je, da ima donosnost na kapital višjo od zahtevane donosnosti na 
kapital Skupine NKBM oz. je nad 10 %. 

4.2. Primerjalno vrednotenje 

Slovenski bančni trg se glede na uporabljene kazalce po svoji razvitosti nahaja pri dnu lestvice 
evro držav. V Priloga B lahko vidimo, da za Slovenijo zaostaja zgolj Slovaška. Razvitost trga na 
katerem podjetje posluje je eden od glavnih dejavnikov, ki so vplivali na izbiro primerljivih 
podjetij. Skupina NKBM posluje na trgu, za katerega lahko rečemo, da se po razvitosti uvršča 
nekje vmes med razvite države in razvijajoče se evropske države (področje Vzhodne Evrope in 
Balkana). V obdobju pred trenutno krizo bi relativno enostavno lahko zagovarjali stališča za 
uporabo enega ali drugega trga, vendar pa so nas sedanje razmere prepričale, da je v skupino 
primerljivih bank primerneje vključiti banke evro območja. Omenjene banke, med katere spada 
tudi analizirana bančna Skupina NKBM, imajo z vstopom v evro območje precej manj kreditov 
izdanih v tuji valuti, depreciacija evra pa ne bo bistveno vplivala na povečanje primerov 
nezmožnosti poplačila obveznosti. Vzhodnoevropske banke se bodo tako srečale s precej višjo 
stopnjo odpisov, pri čemer se postavlja vprašanje, ali so banke na teh trgih oblikovale zadostno 
stopnjo rezervacij. Drugi razlog, zaradi katerega smo se odločili uporabiti banke evro držav, pa 
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je lažje pridobivanje virov. Tu mislimo tako na lažje in cenejše izdajanje evro obveznic, kot tudi 
na podporo in ukrepe, ki jih izvaja ECB. 

V širši nabor primerljivih bank smo tako uvrstili vse banke evro območja, za katere so razkriti 
poslovni podatki in kotirajo na borzi, obenem pa zanje v Bloombergovih podatkovnih bazah 
obstajajo napovedi analitikov za leto 2009 in 2010. Izbor smo nato še dodatno skrčili glede na vir 
financiranja ter delež naložb v bančni aktivi. Čeprav v teoretičnem delu zagovarjamo 
osredotočanje na delež prihodkov, katerega vir prihodkov je trgovanje z vrednostnimi papirji, 
vendar smo zaradi volatilnosti trgov in izgub v letu 2008, banke izbrali na podlagi sestave 
bančne aktive. 

V skupino primerljivih podjetij smo tako v začetni fazi zajeli banke evro območja (Priloga C), iz 
katerega smo nato dobili nabor 8 bank (glej Tabelo 22 na naslednji strani), katerih 40 do 75 % 
virov financiranja predstavljajo depoziti, obenem pa imajo 10 do 25 % sredstev lociranih v 
finančnih naložbah. Kot je razvidno iz seznama izbranih bank in seznama v Priloga C smo na ta 
način izločili tudi vse večje evropske investicijske banke in banke, ki so v letu 2008 beležile 
izgubo. V ožji izbor nista bili uvrščeni dve grški banki, ki sta imeli zaradi zelo nizkih vrednosti 
dobička ekstremne vrednosti kazalnikov, in irske banke, ki imajo drugačen način poročanja. 

Tabela 22: Osnovne značilnosti primerljivih bank 

Ime banke Država 
Kapital 
v mio 
EUR 

Delež 
naložb v 

aktivi 
(v %) 

Delež 
depozitov v 
pasivi (v %) 

Rezervacije 
kot del 

kreditov 
(v %) 

C/I 
ROA 
(v %) 

ROE 
(v %) 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTA Španija 26.705 22,64 44,04 1,78 59,60 0,96 19,04 

ERSTE GROUP BANK 
AG Avstrija 11.095 13,71 54,26 3,00 66,87 0,43 10,40 

NATIONAL BANK OF 
GREECE Grčija 8.542 13,13 66,44 2,77 49,35 1,55 19,24 

EFG EUROBANK 
ERGASIAS Grčija 4.623 9,51 55,54 2,46 47,79 0,87 13,99 

BANCO DE 
SABADELL SA Španija 4.448 9,60 45,34 2,62 51,42 0,86 14,95 

BANCO PASTOR Španija 1.507 11,53 48,84 2,23 45,17 0,63 11,04 
BANCO DESIO E 
DELLA BRIANZA Italija 701 10,50 50,93 1,82 74,25 0,80 9,19 

BANCA POPOLARE 
DELL'ETRURIA Italija 555 12,70 42,68 2,68 63,32 0,62 9,36 

NKBM Slovenija 358,0 19,43 58,02 5,48 58,04 0,33 4,87 

Vir: Bloomberg, april 2009. 
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Tabela 23: Večkratniki primerljivih bank 

Banka P/E 08 P/E 09 P/E 10 P/B 08 P/B 09 P/B 10 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 6,43 6,80 6,72 1,11 1,03 0,92 
ERSTE GROUP BANK AG 12,19 8,89 7,66 0,55 0,53 0,53 
NATIONAL BANK OF GREECE 4,73 6,69 6,60 1,00 1,02 0,95 
EFG EUROBANK ERGASIAS 4,39 7,67 6,98 0,71 0,69 0,66 
BANCO DE SABADELL SA 7,67 10,56 11,71 1,14 1,12 1,05 
BANCO PASTOR 8,07 17,51 15,96 0,88 0,89 0,91 
BANCO DESIO E DELLA BRIANZA 9,19 18,15 12,60 0,82 0,77 0,74 
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA 5,58 22,89 11,33 0,37 0,47 0,46 
Povprečje 7,28 12,39 9,95 0,82 0,81 0,78 
Mediana 7,05 9,73 9,49 0,85 0,83 0,82 
NOVA KBM 19,89 26,11 10,23 0,68 0,73 0,71 

Vir: Bloomberg, april 2009. 

Podatki v Tabeli 23 kažejo, da je NKBM banka pri ceni 9,36 evra na delnico (30. april 2009) 
glede na razmerje P/E relativno precenjena. P/E kazalniki slovenske banke za leta 2008 in 2009 
so precej višji od mediane primerljive skupine, medtem ko je zaradi ocenjene rasti dobička v letu 
2010 P/E za to leto pod ravnjo mediane skupine. Po naših ocenah visok kazalnik P/E upravičuje 
dividendna politika banke. Zastavljena politika banke napreč predvideva postopno zviševanje 
deleža izplačila dividende na 35 %, obenem pa so tudi pričakovanja rasti dobička za naslednja tri 
leta višja od bank v izbrani skupini. Večina bank naj bi po ocenah analitikov imela negativno rast 
dobička (izjema je avstrijska Erste Bank, kjer se pričakuje povprečna 17% rast), medtem ko v 
analizi ocenjujemo, da bi NKBM lahko v naslednjih treh letih dosegla 25% povprečno rast 
dobička. Upravičenost višjega P/E kazalca lahko dokažemo tudi s pomočjo enačb iz teoretičnega 
dela, pri čemer uporabimo predpostavke oz. ocene napovedanega poslovanja. Rezultat spodnje 
enačbe (enačba (27)) pokaže, da P/E vrednost ne izkazuje tako visoke precenjenosti, kot jo 
pokaže prva primerjava s skupino podjetij. 

Tabela 24: Ocena P/E s pomočjo predpostavk in teoretičnega modela 

 Obdobje hitre rasti Obdobje stabilne rasti 
Dolžina obdobja (v letih) 5 Nad 5 
Zahtevan donos (v %) 10 8,18 
Ocenjena rast (v %) 18,1 (povprečna rast) 2 
Delež izplačanega dobička (v %) 30,4 (obdobje 5 let) 40 

 

(27) 

Za razliko od razmerja med ceno in dobičkom, kazalnik P/B kaže na trenutno (30. april 2009) 
podcenjenost delnice. Mediane za leta 2008, 2009 in 2010 so vse večje od vrednosti P/B 
kazalcev NKBM. Glede na strukturo kazalca in vpliv posameznih dejavnikov, česar smo se 
dotaknili v teoretičnem delu diplomske naloge, lahko pojasnimo, da je glavni razlog za nižje 
večkratnike P/B predvsem nizka donosnost na kapital NKBM. Pri tem zaradi oteženih 
gospodarskih razmer gledamo na povprečje treh let (še bolj primerno bi bilo 5-letno povprečje 
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prihodnjih let, vendar smo omejeni z razpoložljivostjo podatkov), kar smo zagovarjali v 
teoretičnem delu diplomske naloge. 

S pomočjo median, dobičkov in kapitala smo v Tabeli 25 tudi izračunali ceno za delnico Skupine 
NKBM glede na posamezno leto in posamezen kazalnik v tem letu. Glede na dobiček v 
posameznih letih bi morala biti cena delnice Skupine NKBM nekje med 3,3 evra na delnico pa 
do 10,2 evra (odvisno, katero leto upoštevamo), če pa se osredotočimo na knjigovodsko vrednost 
oz. vrednost kapitala na delnico pa bi moral vrednost delnice NKBM med 10,9 in 11,7 evra. 
Povprečje vseh dobljenih vrednosti nas pripelje do rezultata, da je vrednost Skupine NKBM na 
delnico 8,66 evra, kar pomeni, da je bila konec aprila 2009 vrednost NKBM na borzi precenjena. 

Tabela 25: Ocena vrednosti delnice Skupine NKBM z metodo primerjalnega vrednotenja 

 P/E 08 P/E 09 P/E 10   P/B 08 P/B 09 P/B 10 
Mediana 
večkratnika 
izbranih podjetij 

7,05 9,73 9,49 
 Mediana 

večkratnika 
izbranih podjetij 

0,85 0,83 0,82 

Dobiček na 
delnico 

0,47 0,36 0,91 
 

Kapital na delnico 13,72 12,90 13,11 

Cena na delnico 3,32 3,49 8,68  Cena na delnico 11,71 10,73 10,81 

4.3. Povzetek vrednotenja 

Podjetje oz delnico Skupine Nove KBM smo vrednotili na dva različna načina, ki s svojimi 
ocenami dajeta zelo različno oceno. 

Pri diskontiranju denarnih tokov (model presežnih donosov) smo tako prišli do rezultata, da je 
vrednost delnice NKBM konec aprila 2009 znašala 11,8 evra in je bila tako 56 % nižja, kot je 
bila cena delnice ob prvi javni ponudbi delnic in 40 % nižja kot v lanski dokapitalizaciji. Razlogi 
za nizko cenitev izhajajo predvsem iz spremembe makro okolja, ki otežuje uspešnost postavanja 
bank, in poslovni politiki banke. Kot lahko vidimo v analizi občutljivosti (glej Tabelo 21 na 
strani 44), k nizki ceni precej pripomore tudi visoka količina kapitala, za katerega konec aprila 
2009 ni jasno, kako bo porabljen. V primeru jasne poslovne politike bi v analizi lahko ocenili 
precej bolj učinkovito izrabo kapitala, kar bi pripeljalo do višje izračunane cene za delnico 
banke. Zaradi različnih izjav uprave, ki na eni strani želi vstopati na tuje trge (NKBM mika 
srbski trg, februar 2009) na drugi strani pa predlaga odkup lastnih delnic, v analizi nismo mogli 
jasno določiti, v kateri smeri se bo politika banke obrnila. Nizka cena (glede na preteklost) tako 
zgolj izraža nejasnost informacij, ki na določenih delih ne omogočajo realne ocenitve 
predpostavk. 

Primerjalno vrednotenje nas je v povprečju pripeljalo do 31 % nižje cene kot model presežnih 
donosov. Primerjalno gledano, na visok kazalec Nove KBM v primeru P/E vpliva predvsem 
dividendna politika, nizek P/B pa pojasnjuje nizka donosnost na kapital (kot smo navajali v 
zgornjem odstavku, na to vpliva visoka količina kapitala). Enostavno povprečje cen v 
posameznih letih glede na posamezni kazalec nas pripelje do zaključka, da je bila izračunana 
vrednost delnice konec aprila 2009 13 % nižje od tržne cene. Delnica konec aprila pri tržni ceni 
9,36 evra z vidika primerjalnega vrednotenja ni bila zanimiva za nakup. Pri tem seveda 
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predpostavljamo, da je izračun povprečja izravnal upravičenost do višje vrednosti P/E razmerja 
in nižje vrednosti P/B. 

Čeprav je metoda relativnega vrednotenja v splošnem med investitorji bolj uporabljena, pa bi 
verjetno v trenutnih razmerah morali dati prednost modelu vrednotenja presežnih donosov. Kljub 
temu da smo točno opredelili omejitve, katere banke so primerljive, še vedno obstajajo precejšni 
razponi pri pogojih, ki so bili uporabljeni. Na drugi strani je veliko odvisno tudi od velikosti 
banke, politike rasti in tudi od strukture portfelja. Ocene poslovanja izbranih bank so povprečja 
tujih analitikov, zato v procesu izračunavanja nismo spoznali specifičnosti poslovanja 
posamezne banke in nevarnosti, ki iz tega izhajajo. Sicer bi lahko tudi omenjene banke 
pregledali in analizirali sami, vendar pa pri tem izhajamo iz ocene, da so tuji analitiki v procesu 
analiziranja bank opravili tudi razgovore z upravo in so tako imeli precej boljši vpogled v 
poslovanje teh bank. 

Iz tega sledi, da je bila cena za delnico Skupine NKBM 30. aprila 2009 ob vseh znanih 
dejavnikih in predpostavkah 11,64 evra, delnica pa je bila pri tržni vrednoti 9,36 zanimiva za 
nakup. 

Sklep 

Poznavanje bančnega sektorja v zadnjih letih z analitičnega vidika na slovenski borzi ni bilo v 
ospredju, saj praktično do leta 2008 na Ljubljanski borzi ni kotirala nobena od slovenskih bank. 
Skupina NKBM je namreč konec leta 2007 postala prva banka, katere delnice so bile uvrščene 
na Ljubljansko borzo. Drugi razlog, zakaj je bilo analiziranje bančne delnice predmet te 
diplomske naloge, je, da zaradi trenutnih razmer vrednotenje bank le ni tako enostavno, da bi 
banko vrednotili le s primerjalnim vrednotenjem oz. uporabili kazalec razmerja med ceno in 
knjigovodsko vrednostjo na delnico. Tretji, in mogoče najpomembnejši dejavnik pri izbiri 
sektorja, pa je investicijski cikel. Banke naj bi skupaj s tehnologijo predstavljali sektorja, ki sta v 
začetni fazi borznega cikla najbolj zanimiva. Ker to avtomatično ne pomeni, da so vse banke v 
enako dobrem stanju, je še toliko bolj pomembno, da analiziramo banko in ugotovimo, ali je 
morebitna naložba v dobrem stanju in ima potencial ustvariti večji donos kot borza v celoti.  

Analize, ki jih pripravljajo različne analitske družbe, borzna podjetja in banke, so pogosto 
podlaga za naložbena priporočila, neredko pa se zgodi, da vlagatelj zgolj prebere stran s 
povzetkom vrednotenja oz. sklep ter se na podlagi tega odloči o nakupu ali prodaji vrednostnega 
papirja. Racionalizacija s časom tako lahko kaj hitro pripelje do neracionalne odločitve. Kot sem 
že omenil v uvodu, namen te diplomske naloge ni bilo dati zgolj naložbenega priporočila, 
temveč nek osnoven pregled nad poslovanjem Skupine Nove KBM, in predstaviti, kako bi lahko 
trenutne razmere in lastni pogledi na prihodnost vplivali na poslovanje podjetja in s tem pošteno 
ceno. 

Pri tem se seveda vprašamo, kaj je poštena cena in kaj nam pove. Mednarodni računovodski 
standardi pošteno ceno opisujejo kot vrednost pri kateri je posamezni vlagatelj pripravljen 
izpeljati določeno transakcijo ob predpostavki, da pozna vse dejavnike, ki bi v prihodnosti lahko 
vplivali na vrednost naložbe. Čeprav se to zdi zgolj še ena dodatna teoretična definicija, pa 
poenostavljeno deluje tudi v praksi, vendar pa je v očeh običajnega investitorja v želji po hitrem 
zaslužku spregledana. Eden najbolj znanih borznih vlagateljev, Warren Buffet, kot osnovo svoje 
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uspešnosti navaja dejstvo, da vlaga samo v podjetja, katerih poslovni model resnično razume, in 
tega se striktno tudi drži. Medtem ko so se v začetku tega stoletja množice investitorjev zgrinjale 
v tehnološke delnice, pa je Buffet stal ob strani z enim samim razlogom – ni razumel poslovnega 
modela in morebitnih nevarnosti teh podjetij v prihodnosti. Ta pristop pa je bil tudi osnovno 
vodilo te diplomske naloge. 

V končnem delu analize podajam subjektivno oceno, ali je delnica v tem trenutku po moji oceni 
zanimiva ali ne. Odločitev o nakupu je še vedno na strani vlagatelja, ki s pomočjo teoretičnega 
razumevanja banke, bančnega okolja in seveda modelov odloči, ali je sklep moje diplomske 
naloge v njegovih očeh realen. Različna dostopnost in predvsem poznavanje podatkov lahko v 
končni fazi pomeni, da posameznik bolj natančno določi pošteno vrednost in podpre svojo 
investicijsko odločitev. Namen analitičnega dela diplomske naloge je bil tako predvsem z 
različnimi predpostavkami in modeli zarisati neko linijo, investitorju pa ponuditi možnost, da 
temu doda morebitno nevarnost ali potencial, ki ob poznavanju teorije dovoli sprejeti povsem 
drugačno naložbeno odločitev, do katere sem se sam opredelil. 
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Priloga A: Stopnja novo izoblikovanih rezervacij (kot delež kreditov) glede na stanje 
makroekonomije 

Realna rast bruto domačega proizvoda EU držav (%) Razlika med 
kratkoročno 

in dolgoročno 
obr. mero 

(%) 

Dolgoročna 
obr. mera 

(%) -2 -1 0 1 2 

0 2 1,77  1,66  1,56  1,45  1,35 

 4 1,93  1,83  1,72  1,62  1,51 

 6 2,09  1,99  1,88  1,78  1,68 

 8 2,25  2,15  2,05  1,95  1,85 

1 2 1,43  1,33  1,22  1,12  1,01 

 4 1,59  1,49  1,38  1,28  1,18 

 6 1,75  1,65  1,55  1,45  1,34 

 8 1,91  1,81  1,71  1,61  1,51 

2 2 1,09  0,99  0,89  0,78  0,67 

 4 1,25  1,15  1,05  0,95  0,84 

 6 1,41  1,32  1,21  1,11  1,01 

 8 1,57  1,48  1,38  1,28  1,17 

3 2 0,76  0,65  0,55  0,44  0,34 

 4 0,92  0,82  0,71  0,61  0,5 

 6 1,08  0,98  0,88  0,78  0,67 

 8 1,24  1,14  1,04  0,94  0,84 

Vir: Mörttinen et al., Level of loan loss provisions (% of loans) under different macroeconomic and financial market 
developments, 2005, str. 43. 
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Priloga B: Kazalci razvitosti bančnih trgov v državah Evropske monetarne unije 

Država 
Bančna aktiva kot 

delež BDP 

Krediti 
nefinančnim 

podjetjem kot delež 
BDP 

Krediti 
gospodinjstvom kot 

delež BDP 

Stanovanjski 
krediti kot delež 

BDP 

Luksemburg 3359 190 77 44 
Irska 924 99 82 62 
Ciper 791 130 114 51 
Malta 718 89 57 40 

Francija 391 44 48 36 
Avstrija 378 56 45 25 

Nizozemska 375 55 70 62 
Belgija 363 35 32 24 

Evropska 
monetarna unija 

342 52 53 37 

Španija 314 89 80 59 
Nemčija 312 38 56 38 

Portugalska 298 73 81 64 
Italija 240 56 30 17 
Finska 213 32 51 37 
Grčija 195 40 40 27 

Slovenija 134 57 21 9 
Slovaška 85 24 20 13 

Vir: Eurostat in Banka Slovenije, 27. april 2009. 
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Priloga C: Začetni nabor primerljivih evropskih bank 

Banka Država 
Delež finančnih 

naložb v bančni aktivi 
(%) 

Delež depozitov 
glede na vrednost 
bančne aktive (%) 

BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R Potugalska 5,9 47,6 
BANCA CARIGE SPA Italija 13,8 36,6 
AGRICULTURAL BANK OF GREECE Grčija 9,5 73,6 
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA Italija 12,6 35,5 
INTESA SANPAOLO-RSP Italija 17,3 33,5 
BANCO DESIO E DELLA BRIANZA Italija 10,5 50,9 
BANCA GENERALI SPA Italija 36,1 75,4 
BANCO DE SABADELL SA Španija 9,6 45,3 
CREDITO EMILIANO SPA Italija 26,3 38,0 
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA Italija 12,7 42,7 
BANK OF IRELAND Irska 20,4 43,7 
BANK OF IRELAND Irska 20,4 43,7 
BANCO PASTOR Španija 11,5 48,8 
BANCO POPULAR ESPANOL Španija 4,9 40,8 
TT HELLENIC POSTBANK S.A. Grčija 19,5 75,3 
BANKINTER SA Španija 13,4 32,3 
BANCO ESP CREDITO (BANESTO) Španija 8,8 34,8 
NATIXIS Francija 56,9 10,6 
BANCO SANTANDER SA Španija 21,6 35,2 
BANCO POPOLARE SCARL Italija 9,9 39,9 
ALLIED IRISH BANKS PLC Irska 16,2 50,8 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Španija 22,6 44,0 
FORTIS Belgija 28,1 30,1 
UBI BANCA SCPA Italija 5,9 44,4 
EFG EUROBANK ERGASIAS Grčija 9,5 55,5 
CREDIT AGRICOLE SA Francija 45,9 25,5 
ALPHA BANK A.E. Grčija 2,1 65,2 
PIRAEUS BANK S.A. Grčija 4,8 51,7 
COMMERZBANK AG Nemčija 21,9 27,2 
NATIONAL BANK OF GREECE Grčija 13,1 66,4 
ERSTE GROUP BANK AG Avstrija 13,7 54,3 
DEUTSCHE POSTBANK AG Nemčija 42,9 50,8 
CA ILE DE FRANCE-CCI Francija 6,2 25,4 
BNP PARIBAS Francija 63,7 19,9 
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED Nemčija 74,9 18,0 
KBC GROEP NV Belgija 41,9 41,4 
SOCIETE GENERALE Francija 50,5 25,0 
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING Avstrija 4,4 51,8 
CREDIT INDUSTRIEL ET COMM Francija 38,6 25,8 

Vir: Bloomberg, april 2009.
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Priloga D: Povzetek dopolnila k IAS 39 
Subsequent reclassification Category   Measurement   Type of security   

IAS 39 (prior to amendments)   IAS 39 (with most recent amendments) 
Debt 

Equity 

Fair value through profit or 
loss   
- designated 

Fair value through  
profit or loss 

Loans and  
receivables 

Not permitted   
•  no financial instrument can be  
reclassified in or out of this 
category  
(AASB139.50) 

No change to existing requirements 

Debt Can reclassify in ‘rare circumstances’ to:  
•  held-to-maturity – subject to held-to-
maturity conditions, including tainting 
rules; or  
•  available-for-sale. 

Equity Can reclassify in ‘rare circumstances’ to:  
•  available-for-sale. 

Fair value through 
profit or loss   
- held for trading 

Fair value through  
profit or loss 

Loans and  
receivables 

Not permitted   
•  no financial instrument can be  
reclassified in or out of this 
category  
(AASB139.50) 

Can reclassify to loans and receivables if:  
•  the financial asset would have 
otherwise met the definition of loans and 
receivables at inception; and  
•  there is an intention and ability to hold 
the financial asset for the foreseeable 
future or until maturity. 

Held-to-maturity   Amortised cost Debt (with fixed  
maturity) 

Reclassify to available-for-sale if:   
•  there is a change in intention and  
ability; or   
•  the portfolio is tainted. 

No change to existing requirements 

Debt Reclassify to held-to-maturity if:   
•  there is a change in intention and  
ability; or   
•  tainting period has lapsed. 

No change to existing requirements 

Loans and  
receivables  

Not permitted Reclassify to loans and receivables if:  
• the financial asset would have otherwise 
met the definition of loans and 
receivables at inception; and  
•  there is an intention and ability to hold 
the financial asset for the foreseeable 
future or until maturity. 

Available-for-sale   Fair value through  
equity 

Equity Not permitted No change to existing requirements 

Loans and  
receivables 

Amortised cost   Loans and  
receivables 

Not permitted No change to existing requirements 

Vir: KPMG, 16. oktober 2008. 
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Priloga E: Pretekli in ocenjeni odpisi kreditov ameriških in evropskih komercialnih bank (v % 
skupne vrednosti izdanih kreditov) 
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Vir: IMF – Commercial Bank Loan Charge-Offs, april 2009. 
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Priloga F: Napovedi kazalnikov 

 2007 2008 2009N 2010N 2011N 2012N 2013N 

P/E (x) 18,1 19,9 26,1 10,2 10,2 9,5 8,7 

P/B (x) 2,81 0,68 0,73 0,71 0,72 0,67 0,62 

Povprečna vrednost delnice (EUR) 40,62 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 

Število delnic (v milijonih) 23,4 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 

Dividenda na delnico (EUR) 0,66 0,20 0,20 0,13 0,39 0,39 0,42 

Dobiček na delnico (EUR) 2,24 0,47 0,36 0,91 0,92 0,99 1,08 

Knjigovodska vrednost delnice (EUR) 14,5 13,7 12,9 13,1 13,1 14,0 15,2 

Dobičkonosnost povprečnih sredstev (ROA) (%) 1,20 0,33 0,21 0,53 0,53 0,56 0,59 

Dobičkonosnost povprečnega kapitala (ROE) (%) 16,2 4,9 3,0 7,8 7,8 8,1 8,3 

Delež slabih kreditov (%) 4,4 3,5 5,0 6,0 6,5 4,5 4,0 

Pokritje slabih kreditov (%) 155,9 158,0 104,1 62,9 36,4 43,8 48,7 

Krediti/Depoziti (%) 106,3 119,3 113,3 108,4 103,8 100,9 100,0 

Krediti/sredstva (%) 61,9 69,2 69,1 68,6 68,7 69,0 69,6 

NOM na povprečna obrestovana sredstva (%) 2,50 2,56 2,54 2,46 2,48 2,47 2,49 

Neto opravnine/depoziti (%) 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 

Neto opravnine/celotni prihodki (%) 24,0 29,2 27,7 27,7 27,6 27,4 27,3 

Neto opravnine/stroški dela (%) 86,8 89,5 89,2 88,6 88,7 89,3 92,3 

Stroški/prihodki (%) 53,9 58,0 60,6 61,3 60,9 60,2 58,2 

Kapital/sredstva (%) 7,3 7,2 6,8 6,8 6,7 7,0 7,2 

Kapitalska ustreznost (temeljni kapital) (%) 5,51 8,06 6,03 6,16 6,09 6,34 6,47 

Količnik kapitalske ustreznost (CAR) (%) 9,98 11,69 10,96 11,09 9,72 10,03 10,09 

 



8 
 

 
Priloga G: Napovedi poslovanja 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (v milijonih 
evrov) 2007 2008 2009N 2010N 2011N 2012N 2013N 

 Prihodki iz obresti 243,3 314,1 291,8 278,9 316,0 328,1 352,4
 Odhodki za obresti -126,8 -179,1 -152,9 -145,0 -181,1 -192,2 -210,5
Čiste obresti 116,4 135,0 138,9 133,9 135,0 136,0 141,9
 Prejete opravnine (provizije)  62,7 66,2 65,9 65,9 66,2 67,5 71,6
 Dane opravnine (provizije)  -12,0 -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 -11,8 -12,5
Čiste opravnine (provizije) 50,7 54,7 54,4 54,4 54,7 55,8 59,1
Ostali prihodki 40,9 -7,1 2,5 7,0 8,0 9,0 11,0
a) od trgovanja 29,4 -21,0 -5,0 0,0 2,0 3,0 5,0
b) prihodki od FX trga -0,3 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) ostali prihodki 11,8 7,2 7,5 7,0 6,0 6,0 6,0
Prihodki iz dividend 2,9 4,9 0,9 0,9 0,9 2,9 4,4
Pripadajoči dobički iz naložb v obvladovane 
družbe 1,8 1,4 0,5 0,5 1,0 2,0 2,5

Celotni prihodki 210,9 187,5 196,8 196,2 198,5 203,7 216,4

Stroški dela -58,4 -61,1 -61,1 -61,4 -61,7 -62,5 -64,1

Stroški materiala in storitev -41,8 -39,8 -39,8 -40,0 -40,2 -40,7 -41,7

Amortizacija in depreciacija -11,7 -14,0 -13,3 -13,5 -13,8 -14,2 -14,8

Drugi poslovni odhodki -1,7 6,1 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 -5,3

Celotni odhodki iz poslovanja -113,6 -108,8 -119,3 -120,2 -120,9 -122,7 -125,9

Oslabitev kreditov -26,9 -38,8 -63,4 -39,9 -42,0 -43,5 -49,7

Ostale oslabitve -1,3 -19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dobiček pred davki 71,0 21,8 14,5 36,6 36,7 39,5 43,2
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega 
poslovanja -14,9 -4,4 -3,1 -7,3 -7,3 -7,9 -8,6

Čisti dobiček poslovnega leta  56,1 17,4 11,5 29,3 29,4 31,6 34,6

a) Večinskih delničarjev 52,3 12,3 9,3 23,9 23,9 25,7 28,2

b) Manjšinskih delničarjev -3,7 -5,1 -2,1 -5,5 -5,5 -5,9 -6,4

                
BILANCA STANJA (v milijonih evrov) 2007 2008 2009N 2010N 2011N 2012N 2013N 
Denar v blagajni in stanje na računih pri CB 113,5 193,0 133,5 122,7 129,4 117,6 125,8
Finančna sredstva, namenjena trgovanju 120,3 52,2 50,1 51,2 52,7 55,3 59,7
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 993,9 938,9 1.032,8 1.115,4 1.137,8 1.160,5 1.172,1
Krediti bankam (bruto) 296,3 191,5 172,4 155,1 139,6 146,6 161,3
Krediti strankam, ki niso banke (bruto) 3.409,9 4.030,4 3.998,2 3.954,2 3.934,4 4.036,7 4.278,9
Rezervacije za slabe kredite -253,8 -231,3 -217,1 -155,1 -96,4 -82,5 -86,5
Neto krediti strankam, ki niso banke 3.156,2 3.799,1 3.781,1 3.799,1 3.838,0 3.954,2 4.192,4
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 127,2 75,5 60,4 48,3 38,7 42,5 46,8
Opredmetena osnovna sredstva in nepremičnine 88,6 100,0 101,0 102,0 103,0 106,1 110,3
Neopredmetena sredstva 25,5 27,1 28,4 29,8 31,3 32,9 34,5
Dolg. naložbe v kapital pridruženih in skupaj 
obvladovanih družb 35,7 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3

Druga sredstva 140,4 83,4 84,1 85,3 85,9 88,4 92,9
Skupaj sredstva 5.097,5 5.489,9 5.473,1 5.538,2 5.585,7 5.733,4 6.025,1
Dolg do bank 1.272,4 1.513,7 1.316,9 1.185,2 1.066,7 960,0 912,0
Dolg do strank, ki niso banke  2.968,0 3.185,2 3.338,1 3.505,0 3.697,8 3.919,7 4.194,0
Dolžniški vrednostni papirji 113,9 102,2 97,1 92,3 83,0 78,9 74,9
Podrejene obveznosti 242,8 216,9 286,2 286,2 229,0 240,4 252,5
Ostale obveznosti 129,4 77,6 64,1 93,0 133,6 132,5 156,2
Obveznosti skupaj 4.726,5 5.095,6 5.102,5 5.161,7 5.210,1 5.331,5 5.589,7
Skupaj kapital 371,0 394,3 370,6 376,5 375,6 401,9 435,4
a) Kapital večinskih lastnikov 337,9 358,0 336,5 341,8 341,0 364,9 395,4
b) Kapital manjšinskih lastnikov 33,2 36,4 34,1 34,6 34,6 37,0 40,1
Skupaj obveznosti in kapital 5.097,5 5.489,9 5.473,1 5.538,2 5.585,7 5.733,4 6.025,1
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Priloga H: Prikaz gibanja vrednosti obveznic 

Gibanje vrednosti izbranih evro obveznic z variabilno obrestno mero 
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Vir: Bloomberg, maj 2009. 

 

Gibanje vrednosti izbranega sklada (leva skala v evrih), ki vlaga v državne obveznice evropskih 
držav, in 3-mesečne obrestne mere EURIBOR (desna skala v %) 
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