POSLOVNO POROČILO
ZA LETO
2 0 09

Maribor, marec 2010

VSEBINA

Predstavitev družbe

2

Ključni finančni podatki

3

Nagovor direktorja družbe

4

Poslovno poročilo
Dejavnost družbe

6

Zaposleni

7

Poslovno okolje lizing dejavnosti

8

Pregled poslovanja

11

Naložbe sredstev

11

Viri financiranja

13

Upravljanje s tveganji

13

Kreditno tveganje

13

Obrestno tveganje

13

Likvidnostno tveganje

14

Valutno tveganje

15

Operativno tveganje

15

Tveganje izgube ugleda

15

Računovodsko poročilo
Mnenje revizorja

18

Izjava uprave

19

Računovodski izkazi pripravljeni v skladu z MSRP

20

Priloga s pojasnili k izkazom

24

Pojasnila k izkazom

41

Dogodki po datumu 31.12.2009

64

1

PREDSTAVITEV DRUŽBE
Družba:

KBM-LEASING d.o.o.-Skupina Nove KBM

Sedež:

Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor

Direktor družbe:

Cekov Boris

Telefon

02/229 24 88

Fax:

02/229 24 89

E-mail:

leasing@nkbm.si

Spletna stran:

http://www.kbm-leasing.si

Matična številka:

5300347

Indentifikacijska številka:

SI72699965

Datum registracije:

14.12.1989

Številka registracije:

SRG 96/00622

Šifra dejavnosti:

64.910 - finančni zakup

Velikost:

Mala družba po Zakonu o gospodarskih
družbah

Poslovni račun:

0451 5000 0308 968

Poslovno leto:

Koledarsko

Osnovni kapital:

5.021.415 evrov

Lastniška struktura:

100% lastnik Nova KBM d.d., Maribor

Vir: Interno poročilo družbe
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KLJUČNI FINANČNI PODATKI

2009

2008

7.359.857

3.603.095

126.075.814

135.102.203

9.424.801

11.038.091

Dobiček pred davki

625.502

244.111

Čisti poslovni izid

456.762

169.754

Čisti donos na kapital (ROE)

8,33

4,61

Čisti donos na sredstva (ROA)

0,35

0,14

11,41

6,64

0,48

0,19

10.445.387

10.258.330

780.845

838.125

Čisti dobiček na zaposlenega

37.843

12.889

Stroški dela na povprečno število zaposlenih

48.751

48.340

Število zaposlenih konec obdobja

13

14

Povprečno število zaposlenih*

12

13

Kazalci bilance stanja (v EUR)
Kapital
Bilančna vsota
Kazalci izkaza poslovnega izida (v EUR)
Prihodki

Kazalci donosnosti (v %)

Donos na kapital pred davki (ROE pred davki)
Donos na sredstva pred davki (ROA pred davki)
Ostali kazalci (v EUR)
Bilančna vsota na zaposlenega
Skupni prihodki na zaposlenega

*povprečno število zaposlenih je izračunano iz efektivnih ur

Vir: Interno poročilo družbe
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NAGOVOR DIREKTORJA DRUŽBE
Krizne gospodarske razmere so lizing dejavnost v Sloveniji potisnile za tri leta nazaj,
tja v leto 2006. In v letu 2010 se razmere še ne bodo izboljšale. Dejstvo je, da bo
morala lizing dejavnost prevetriti sama sebe in poiskati nove proizvode in nove
prodajne poti za svojo dejavnost.
Lizing v Sloveniji je bil vse od svoje uveljavitve v letu 1990 razumljen kot oblika
financiranja in enačen z kreditom, kar podpirajo tudi računovodski standardi. Lizing je
produkt financiranja, ozko vezan na proizvod financiranja, ki je garancija za varno
naložbo. Poznavanje proizvoda in kupca je za to dejavnost dosti pomembnejše kot
za banko kot kreditorja. V preteklosti lizing dejavnost v Sloveniji ni prevzela vloge
aktivnega igralca na trgu, ki bi ponujal določen proizvod, določenemu segmentu
investitorjev oziroma potrošnikov po posebnih prodajnih poteh. Tak pristop ubirajo
tako imenovana »captiv« lizing podjetja, ki v glavnem financirajo nakup vozil. In prav
ta podjetja so v krizni situaciji tudi zaradi tega izgubila najmanj.
Po napovedih je kriza v letu 2009 dosegla svoje dno in za leto 2010 je pričakovati, da
se bodo gospodarska gibanja začela počasi dvigovati. Vprašanje je, ali bodo
investitorji kmalu spet začeli mrzlično investirati in vprašanje je, ali bodo banke in
druge finančne institucije tako lahkotno financirale vse projekte. Najbrž je bil nauk te
krize dovolj jasen. Tako investitorji kot financerji bodo najbrž dosti bolj premišljeno
pristopali k poslu in dobri projekti in dobri investitorji bodo resnično cenjeni.
Zaradi navedenega je pričakovati, da bodo v letu 2010 podjetja v Sloveniji, ki se
pretežno ukvarjajo z lizing dejavnostjo, nadaljevala racionalizacijo svojega
poslovanja in organiziranosti. Lastniki bodo po predvidevanjih še bolj centralizirali
poslovanje in s tem nadzor in zmanjševanje tveganj v poslovanju v svojih hčerinskih
podjetjih. Za univerzalna lizing podjetja, ki so pretežno v lastništvu bank, je
pričakovati strožji nadzor regulatorja ter v nadaljevanju verjetno ustanovitev
posebnega regulatorja za lizing dejavnost, po vzoru sosednje Hrvaške.
Leto 2009 je družba v pomanjkanju kvalitetnega povpraševanja večino svojih
aktivnosti namenila učvrstitvi organiziranosti divizije lizing v Skupini Nove KBM in
predvsem obvladovanju tveganj v poslovanju. Doseženi rezultat poslovanja, dobiček
pred obdavčitvijo v višini 625.502 evrov kaže, da ji je to v veliki meri tudi uspelo. K
dosegu dobička je največ prispevalo dobro upravljanje aktivne obrestne mere
portfelja. Družba je uspešno sklenila dogovore z ključnimi lizingojemalci glede
obrestne mere za sklenjene pogodbe in tako omilila enormno znižanje le-te na
podlagi znižanja referenčne obrestne mere pri pogodbah z variabilno obrestno mero.
Prav tako je družba veliko pozornosti in aktivnosti namenila izterjavi slabih naložb, z
ciljem, da je odvzem predmeta lizinga neplačnikom zadnja možnost. Pred tem je
družba izčrpala vse druge možnosti.
Družba je v letu 2009 zmanjšala bilančno vsoto za 9,0 milijona evrov, le-ta je bila na
koncu leta 126,1 milijona evrov. Poslovni izid pred obdavčitvijo v višini 625.502 evrov
je za 22 odstotkov manjši od načrtovanega in hkrati za 156 odstotkov višji od
doseženega v letu 2008.
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DEJAVNOST DRUŽBE
KBM-LEASING je univerzalno lizing podjetje v 100 odstotnem lastništvu Nove KBM.
Ukvarja se z finančnim in operativnim lizingom, pomemben produkt je projektno
financiranje, ki je ozko vezan na finančni lizing nepremičnin. V manjšem obsegu in
predvsem v povezavi s sklepanjem lizing poslov, se družba ukvarja tudi s sklepanjem
kreditnih pogodb.
Svoje produkte ponuja tako fizičnim, kakor pravnim osebam. Nepremičnina, kot
prevladujoči proizvod financiranja, narekuje večji obseg poslovanja s pravnimi
osebami.
Družba je od leta 2004 do leta 2007 povečevala obseg novih naložb, predvsem v letu
2006, 2007 in 2008 je realizirala velik obseg novih poslov, saj je v tem obdobju
dokončno preusmerila težišče svojega delovanja na nepremičninski trg. Po letih rasti
obsega novih naložb je leta 2008 in predvsem v letu 2009 zaradi nastopa
gospodarske krize beležila upad poslovanja.

Rast obsega novih naložb družbe v letih 2000 - 2009 (v mio EUR)
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Vir: Letna poročila družbe
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Struktura novih naložb družbe v letih 2000 – 2009 po vrstah opreme (v %)
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Vir: Letna poročila družbe

ZAPOSLENI
V letu 2009 je bilo v družbi zaposlenih 13 delavcev, kolikor jih je bilo tudi konec leta
2007. Le na koncu leta 2008 je bilo na plačilnem spisku 14 delavcev, saj je družba že
zaposlila novega delavca, ki bo nadomestil odhajajočega. V družbi v zadnjem
obdobju ni zaznati fluktuacije, kar kaže na zadovoljstvo zaposlenih.
Iz podatkov o izobrazbeni strukturi zaposlenih je razvidno, da družba zaposluje
visoko izobražene delavce. To narekuje poslovna usmerjenost družbe v
nepremičninsko poslovanje, kjer izvedba posla zahteva različna znanja in
prilagajanja in je potreben individualen pristop k sklenitvi vsakega posameznega
posla. Vrednosti nepremičninskih pogodb so velike, doba lizinga običajno daljša od
premičninskih pogodb in potencialni riziki večji. To zahteva od zaposlenih visoko
strokovno znanje, spremljanje predpisov in iskanje kreativnih rešitev, ki zadovoljijo
tako lizingojemalca kakor tudi lizingodajalca.
Zaposleni opravljajo naloge na sedežu družbe v lastnih poslovnih prostorih in dveh
najetih pisarnah, en delavec pa svoje delo opravlja v Poslovni enoti v Ljubljani.
Zaposlenim je omogočeno dodatno izobraževanje. Družba zagotavlja na delovnem
mestu pogoje za varnost in zdravje zaposlenih v skladu s posebnimi predpisi o
varnosti in zdravju pri delu.
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Število zaposlenih in izobrazbena struktura za leto 2009 in 2008
Stopnja izobrazbe

Zaposleni za
Določen
Nedoločen
čas
čas

Zaposleni po
Kolektivni Individualn
pogodbi
i pogodbi

Število
zaposlenih

V.

VI.

VII.

VIII.

31.12.2009

13

4

1

8

0

1

12

10

3

31.12.2008

14

4

1

8

1

2

12

11

3

Vir: Interni podatki družbe

01.07.2001 je družba pristopila k prostovoljnemu dodatnemu pokojninskemu
zavarovanju, katerega izvajalec je Moja naložba, pokojninska družba d.d., Maribor.

POSLOVNO OKOLJE LIZING DEJAVNOSTI
Svetovna gospodarska kriza je močno prizadela lizing dejavnost v Sloveniji. V letu
2008 je bilo sklenjenih za 2.858 milijonov novih lizing pogodb, v letu 2009 za 42
odstotkov oziroma za 1.203 milijona manj. V letu 2009 so lizing podjetja v Sloveniji
sklenila za 1.655 milijona evrov novih poslov.
Struktura financiranih predmetov lizinga je podobna kot v letu poprej, kar kaže na to,
da je padlo povpraševanje tako na premičninskem kot na nepremičninskem trgu.
Največ je bilo financiranih premičnin, 74 odstotkov, med njimi največ osebnih vozil.
Najpogostejša oblika financiranja je finančni lizing. S tem produktom je bilo
financirano kar 62 odstotkov novih poslov. Na drugem mestu so z 20 odstotki krediti,
ki jih lizing podjetja nudijo tako za financiranje premičnin, običajno za zaloge
dobaviteljem osebnih vozil, kakor tudi za financiranje nepremičnin. Na zadnjem
mestu je operativni lizing, po katerem iskalci financiranja najredkeje povprašujejo,
lizing podjetja pa za njegovo odobritev uporabljajo najstrožje kriterije.
Po zbranih statističnih podatkih za leto 2009 se je ukvarjalo z lizing dejavnostjo v
Sloveniji 16 lizing podjetij, prav toliko v letu 2008. Ta podjetja izkazujejo bilančno
vsoto 5.644 milijona evrov, kar je za 86 milijona evrov manj kot leto prej. Skupaj ta
podjetja zaposlujejo 756 delavcev oz. 10 manj kot v letu 2008.
Največje lizing podjetje, merjeno z velikostjo bilančne vsote, je Hypo leasing z
bilančno vsoto 2.671 milijona evrov. Sledi Skupina NLB leasing z bilančno vsoto 725
milijona evrov, na tretjem mestu je Sparkassen/Immorent leasing z bilančno vsoto
365 milijona evrov. Skupno imajo prva tri največja lizing podjetja v Sloveniji 67
odstotkov bilančne vsote vseh podjetij v Sloveniji, ki se pretežno ukvarjajo z lizing
dejavnostjo. Skupina KBM leasing ima bilančno vsoto 317 milijona evrov oziroma 4
odstoten tržni delež, merjen z velikostjo bilančne vsote.
Največjih deset lizing družb je sklenilo 93 odstotkov vseh novih pogodb. Absolutno
največje lizing podjetje, merjeno z obsegom novo sklenjenih pogodb, je bilo tudi v
letu 2009 Hypo leasing z 33 odstotnim tržnim deležem. Na nepremičninskem trgu je
to podjetje doseglo kar 62 odstotni tržni delež. Na nepremičninskem trgu so
najpomembnejša podjetja ob Hypo leasingu še Unicredit leasing, Skupina NLB
8

leasing in Skupina KBM leasing. Tudi na premičninskem trgu je Hypo leasing z 23
odstotnim tržnim deležem na prvem mestu, sledijo specialisti za lizing osebnih vozil.

Primerjava strukture novih naložb med lizing podjetji v Sloveniji in
KBM-LEASING v letu 2009 (v mio EUR)
Vrednost opreme
lizing podjetja Slovenije
A. premičnine

Struktura
(v %)

Vrednost opreme
KBM-LEASING

Struktura
(v %)

1.225,3

73

9,9

55

- osebna vozila

758,4

46

4,0

22

- komercialna vozila

206,0

12

0,7

4

- oprema

260,9

16

5,2

29

B. nepremičnine

430,0

26

8,1

45

1.655,4

100

18,0

100

Skupaj

Vir: Statistični podatki, ki jih zbira in objavlja Globus Marine International d.o.o.

Struktura novih naložb lizing podjetij v Sloveniji v 2009,2008 in 2007 (v %)
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Vir: Statistični podatki za leta 2009,2008 in 2007
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Obseg novih naložb lizing podjetij Slovenije v letu 2009 (v mio EUR)
Nabavna
vrednost

Rang

TD %

Premičnine

TD %

Nepremičnine

TD %

Hypo leasing

547,9

1

33,1

281,8

23,0

266,1

61,9

Skupina SKB leasing

271,0

2

16,4

271,0

22,1

0,0

0,0

Summit

157,7

3

9,5

157,7

12,9

0,0

0,0

Porsche leasing

128,4

4

7,8

128,4

10,5

0,0

0,0

Skupina NLB leasing

118,1

5

7,1

85,7

7,0

32,4

7,5

Unicredit leasing

86,4

6

5,2

36,5

3,0

49,9

11,6

VBS leasing+VBS hiša

85,9

7

5,2

85,9

7,0

0,0

0,0

Daimler AC leasing

63,7

8

3,9

63,6

5,2

0,0

0,0

Finor

40,5

9

2,4

20,3

1,6

20,2

4,7

Aleasing

40,1

10

2,4

26,8

2,2

13,3

3,1

Skupina KBM leasing

32,9

11

2,0

14,4

1,2

18,5

4,3

Ostali

82,8

5,0

53,2

4,3

29,6

6,9

1.655,4

100,0

1.225,3

100,0

430,0

100,0

1,1

9,9

0,8

8,1

1,9

Skupaj

KBM-LEASING

18,0

14

Vir: Statistični podatki, ki jih zbira in objavlja Globus Marine Internacional d.o.o.
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PREGLED POSLOVANJA
NALOŽBE SREDSTEV

Obseg novih naložb po vrstah financiranja (v EUR)
2009
I.

Finančni lizing

2008

2009/2008 2009/plan
Indeks
Indeks

Plan 2009

6.684.245

37.328.775

53.000.000

18

13

2.763.599

12.111.594

9.000.000

23

31

Osebna vozila

585.669

2.093.055

2.000.000

28

29

Komercialna vozila

617.125

5.541.779

5.000.000

11

12

1.222.328

3.907.886

2.000.000

31

61

338.477

568.874

0

59

b. Nepremičnine

3.920.646

25.217.181

44.000.000

16

9

II. Odobreni krediti

6.925.853

9.673.001

7.000.000

72

99

294.016

284.963

0

103

250.054

284.963

0

88

Komercialna vozila

11.577

0

0

Oprema

32.385

0

0

0

0

0

890.648

0

0

3.180.000

18.174.940

0

17

17.974.762

65.461.679

60.000.000

27

a. Premičnine

Oprema
Ostalo

III. Operativni lizing premičnin
Osebna vozila

Ostalo
IV. Naložbene nepremičnine
V. Projektno financiranje
Skupaj

30

Vir: Interno poročilo družbe
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Pregled portfelja po vrstah financiranja (v EUR)
2009
I. Stanje terjatev

Struktura

2008

Struktura

2009/2008
indeks

124.408.569

98

130.915.459

99

95

93.938.707

74

105.937.984

80

89

16.658

0

8.426

0

198

6.391.626

5

7.771.387

6

82

17.647.963

14

14.037.890

11

126

Zaloga

4.437.328

3

1.355.123

1

327

Tožbe

1.976.287

2

1.804.649

1

110

II. Stanje premoženja

2.520.910

2

1.666.336

1

151

Naložbene nepremičnine

2.059.349

2

1.229.381

1

168

0

0

0

0

0

461.561

0

436.955

0

106

126.929.479

100

132.581.795

100

96

Finančni lizing
Operativni lizing
Posojila
Projektno financiranje

Naložbene nepremičnine v
izgradnji
Naložbene premičnine
Celotni portfelj
Vir: Interno poročilo družbe

Donosnost in rentabilnost poslovanja
2009

2008

2009/2008
Indeks

Dobiček pred davki v prihodku (v %)

6,67

2,21

302

Obračanje sredstev*

0,07

0,08

88

Razmerje financiranja**

23,00

37,49

61

Dobiček pred davki na kapital (v %, letni izračun)

11,41

6,64

172

ROE pred davki (v %, letni izračun)

11,41

6,64

172

ROA pred davki (v %, letni izračun)

0,48

0,19

253

ROIC (v odstotkih)***

4,59

5,84

79

* obračanje sredstev je razmerje med prihodkom in sredstvi
** razmerje financiranja je razmerje med sredstvi in povprečnim kapitalom
*** ROIC kaže razmerje med donosi vseh virov (čisti dobiček in obrestni odhodki) in vsemi uporabljenim sredstvi (kapital in
finančne obveznosti)

Vir. Interno poročilo družbe
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VIRI FINANCIRANJA
Konec leta 2009 je imela družba najetih za 116,8 milijona evrov kreditov. V letu 2009
je družba znižala skupen obseg zadolženosti za 12,2 milijona evrov.

UPRAVLJANJE S TVEGANJI
KREDITNO TVEGANJE
Kreditno tveganje je osnovno tveganje, ki mu je družba izpostavljena po svoji
dejavnosti. Družba opravlja v pretežni meri dejavnost finančnega lizinga, ki je po
svojih osnovnih značilnostih izenačena z kreditiranjem in je zatorej tako kot banka
izpostavljena po vsebini enakemu tveganju. Kreditno tveganje je tveganje nastanka
izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika. V času trajanja poslovnega razmerja
z dolžnikom strokovne službe v družbi obvladujejo kreditno tveganje s spremljanjem
uspešnosti poslovanja dolžnika, poravnavanja obveznosti, ter informacij iz okolja.
Hkrati pa omejujejo kreditno tveganje z zagotavljanjem razpršenosti portfelja.
Družba omejuje kreditno tveganje z :
 razpršenostjo svojih naložb,
 oceno bonitete potencialnega lizingojemalca,
 preverjanjem cene predmeta lizinga pred sklenitvijo lizing pogodbe,
 spremljavo lizingojemalca v obdobju lizinga,
 dodatnim zavarovanjem plačilnega rizika.
Posledica gospodarske krize je tudi povečanje plačilne nediscipline. V letu 2009 je
družba več kot podvojila obseg potencialno rizičnih naložb. Le-te so sestavljene iz
zapadlih terjatev, ki so neplačane več kot 90 dni, iz vrednosti odvzete opreme
lizingojemalcem na podlagi enostranskega odstopa zaradi neplačevanja
lizingojemalca ter iz vrednosti terjatev, ki jih je družba predala v tožbo.

OBRESTNO TVEGANJE
Obrestno tveganje v družbi izhaja iz neusklajenosti obrestno občutljivih postavk
(aktive in pasive) z vidika ročnosti spremembe obrestne mere in vrste obrestne mere.
Namen politike obvladovanja obrestnega tveganja je vzpostavitev postopkov
spremljave obrestnega tveganja in določitev največjega dopustnega obsega
izpostavljenosti. Na podlagi mesečnih poročil o obrestnih merah in gibanjih obrestnih
mer tako v družbi, kakor na trgu, vodstvo družbe oblikuje kratkoročno politiko
obrestnih mer. Letna in srednjeročna politika obrestnih mer družbe sta opredeljeni v
planskih dokumentih družbe.
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Politika obrestnih mer je odvisna od:
 tržnih gibanj obrestnih mer,
 obrestnih mer, ki jih ponuja konkurenca,
 obrestnih mer, ki jih družba doseže pri najemanju kreditov za financiranje
novih poslov,
 načina spremembe obrestne mere za najete kredite in
 obrestne mere portfelja družbe.
LIKVIDNOSTNO TVEGANJE
Upravljanje likvidnosti je pomemben element varnega in skrbnega poslovanja
družbe. Likvidnost je razpolaganje z zadostnim obsegom sredstev oz. zagotavljanje
sredstev za poravnavanje obveznosti ob njihovi dospelosti. Družba poravnava te
obveznosti s tekočimi denarnimi pritoki in z izposojenimi sredstvi. Če so tokovi na
strani sredstev in obveznosti do virov sredstev neusklajeni, se družba izpostavlja
tveganju nelikvidnosti. Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube, če družba
ni sposobna poravnati vseh dospelih obveznosti oz. je prisiljena zagotavljati potrebna
sredstva s pomembno višjimi stroški od običajnih.
Družba zmanjšuje likvidnostno tveganje tako, da:
 sproti spremlja ključne elemente likvidnosti, to je realizacijo planiranih prilivov
in odlivov,
 takoj primerno ukrepa ob morebitnih odstopanjih od načrtovanih prilivov in
odlivov,
 ima za tekoče uravnavanje likvidnosti najet okvirni kratkoročni kredit.

Kazalniki likvidnosti
2009

2008

2009/2008
Indeks

Razmerje dolgoročnimi viri / dolgoročna sredstva

0,44

0,46

96

Tekoča likvidnost (kratk.sredstva/kratk.obveznosti)

0,41

0,35

117

Pospešena likvidnost (kratk.sred.-zaloge/kratk.obv.)

0,38

0,34

112

-50.391.159

-55.850.380

8,86

21,31

Obratni kapital (kratk.sredstva-kratk.obveznosti)
Finančni odhodki/EBDT*

42

* Dobiček pred davki povečan za amortizacijo

Vir. Interno poročilo družbe

Izračunani kazalniki likvidnosti kažejo neustrezno strukturo med kratkoročnimi viri in
kratkoročnimi sredstvi, kar bi posledično vodilo v nelikvidnost. Vendar temu ni tako.
Družba ima kar 72 milijonov evrov sklenjenih kratkoročnih posojil z možnostjo
podaljšanja. Z upoštevanjem tega bi izračunani kazalniki pokazali, da ima družba
ustrezno strukturo med viri in sredstvi.
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VALUTNO TVEGANJE
Valutno tveganje v družbi izhaja iz neusklajenosti valutno občutljivih postavk aktive in
pasive z vidika valute. Valutno tveganje je običajno vezano na tveganje obrestne
mere, saj različnim valutam pripadajo različne obrestne mere, predvsem referenčne
obrestne mere. Na podlagi mesečnih poročil o izpostavljenosti valutnemu tveganju
vodstvo družbe oblikuje kratkoročno politiko upravljanja z valutnim tveganjem. Letna
in srednjeročna politika upravljanja z valutnim tveganjem je sestavni del planskih
dokumentov družbe, kjer je določen tudi najvišji dopusten obseg izpostavljenosti
družbe valutnemu tveganju.
Družba je na opazovani datuma imela v aktivi in pasivi vse terjatve in obveznosti
vezane na evro in torej ni bila izpostavljena valutnemu tveganju.

OPERATIVNO TVEGANJE
Družba je pri svojem poslovanju izpostavljena operativnemu tveganju na vseh
poslovnih področjih. Operativno tveganje predstavlja splošna in vsa druga tveganja,
ki izvirajo iz napak ali pomanjkanja ustreznega nadzora nad dokumentacijo, postopki,
izvedbo in knjiženjem poslovnih dogodkov ter splošno iz vseh tveganj, ki jim je
družba izpostavljena pri opravljanju svoje dejavnosti. Operativno tveganje je
definirano kot tveganje izgube zaradi neustreznih ali neuspešnih notranjih postopkov,
ljudi in sistemov ali zaradi zunanjih dogodkov.
Ključni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti operativnega tveganja obsegajo
naslednje postopke:
 dosledno upoštevanje načela »štirih oči«,
 kontrola upoštevanja formalnih postopkov v praksi,
 testiranje novo vpeljanih sistemov ali njihovih višjih verzij,
 stalno izobraževanje in usposabljanje.
TVEGANJE IZGUBE UGLEDA
Tveganje ugleda je tveganje nastanka izgube, katero družba utrpi zaradi negativne
podobe, ki jo imajo o njej njeni komitenti, poslovni partnerji, lastniki in investitorji,
nadzorniki, zaposleni in druga za družbo pomembna javnost. Ugled se, v primerjavi z
drugimi področji delovanja družbe, težje oceni v finančnem smislu, zato izgubo kot
posledico negativnega ugleda razumemo kot potencialno finančno vrednost, ki bi bila
realizirana, če družba ne bi imela negativne podobe.
Glavni cilji politike upravljanja tveganja ugleda so:
 pravočasno predvideti možna tveganja, ki lahko škodno vplivajo na ugled
družbe,
 izvesti vse možne in potrebne ukrepe, da se družba izogne dogodkom, ki
lahko škodujejo njenemu ugledu,
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v primeru, da krizni dogodek nastopi, zagotoviti sprotne, pravočasne in prave
informacije notranji in zunanji javnosti ter zmanjšati morebitne negativne
posledice kriznega dogodka na minimum,



v družbi vzpostaviti visoko zavedanje o pomenu ugleda ter zagotoviti celovit,
pregleden in praktičen sistem za upravljanje tveganja ugleda.

V družbi direktor na tedenskih kolegijih obvešča svoje sodelavce o vseh dejavnostih,
ki bi lahko vplivale na ugled družbe. Člani kolegija poskrbijo, da so vsi zaposleni
pravočasno in korektno seznanjeni z vsemi bistvenimi dogodki v družbi, predvsem
kar se tiče uvajanja novih produktov.
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RAČUNOVODSKO POROČILO
skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja

17

MNENJE REVIZORJEV

18

IZJAVA UPRAVE
KBM-LEASING d.o.o.-Skupina Nove KBM

Uprava družbe KBM-LEASING d.o.o.-Skupina Nove KBM, Maribor, potrjuje
računovodske izkaze družbe.
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-to predstavlja resnično
in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto
2009.
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve
ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega
gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili
izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z
veljavno zakonodajo in z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih
je sprejela Evropska unija.
Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih
ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in
drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let po poteku leta v katerem je bilo potrebno
davek odmeriti, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek
dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali
drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko
povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.
Družba KBM-LEASING d.o.o. je v letu 2009 v vseh poslih, ki so potekali z matično
družbo Novo KBM d.d. dobila ustrezna plačila in vračila in na osnovi poslov ni bila
prikrajšana.

Maribor, 31.03.2010

KBM-LEASING d.o.o.-Skupina Nove KBM
Direktor družbe
Boris Cekov
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RAČUNOVODSKI IZKAZI PRIPRAVLJENI V SKLADU Z MSRP
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
v EUR

Pojasnilo

2009

2008 prilagojeno

1. Prihodki od prodaje

1

452.995

456.737

2. Drugi poslovni prihodki

2

17.434

261.920

3. Stroški blaga, materiala in storitev

3

(389.953)

(510.892)

4. Stroški dela

4

(588.430)

(636.634)

5. Amortizacija

5

(125.131)

(113.515)

6. Drugi poslovni odhodki

6

(82.020)

(167.090)

7. Finančni prihodki

7

8.954.372

10.319.434

8. Finančni odhodki

7

(7.613.765)

(9.365.849)

9. Finančni izid

7

1.340.607

953.585

625.502

244.111

(168.740)

(74.357)

456.762

169.754

10. Poslovni izid pred obdavčitvijo
11. Davek iz dobička

8

12. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
Prilagoditev podatkov za leto 2008 je razkrita v pojasnilu 7

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD
01.01.2009 DO 31.12.2009
v EUR

Pojasnilo
1. Čisti dobiček obdobja

2009

2008

456.762

169.754

0

0

456.762

169.754

2. Drugi vseobsegajoči poslovni izid
3. Celotni vseobsegajoči poslovni izid

Pojasnila so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN 31.12.2009 IN 31.12.2008
v EUR

31.12.2009

31.12.2008 prilagojen

126.075.814

135.102.203

89.866.223

104.520.517

9

90.531

66.359

10

609.905

611.553

Pojasnilo
SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neopredmetena sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine,
naprave in oprema)
III. Naložbene nepremičnine

11

2.059.349

1.229.381

IV. Naložbe v kapital v podjetji v skupini

12

353.584

141.404

V. Druge dolgoročne naložbe

14

85.868.124

101.895.819

VI. Dolgoročne terjatve do kupcev

15

427

0

VII. Odložene terjatve za davek

17

884.303

576.001

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

36.209.591

30.581.686

I. Sredstva za prodajo

18

401.468

630.121

II.Zaloge

18

2.697.098

302.088

III. Naložba – finančna sredstva razpoložljiva za prodajo

13

0

905.897

IV. Druge kratkoročne naložbe

14

29.848.727

25.256.373

V. Kratkoročne terjatve do kupcev

15

1.174.275

821.542

VI. Druga kratkoročna sredstva

19

2.464

2.603

VII. Terjatve do države iz naslova davka iz dobička

16

0

44.216

VIII. Denar in denarni ustrezniki

20

2.085.559

2.618.846

126.075.814

135.102.203

KAPITAL IN OBVEZNOSTI
A. KAPITAL

7.359.857

3.603.095

I. Vpoklicani kapital

21

5.021.415

1.721.415

II. Kapitalske rezerve

1.040.207

1.040.207

140.465

117.626

0

0

V. Zadržan dobiček

723.847

562.580

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

433.923

161.267

22

32.115.207

45.067.042

I. Dolgoročne finančne obveznosti

22

31.681.430

44.861.855

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

22

0

0

III. Rezervacije

III. Rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

22

433.777

205.187

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

22

86.600.750

86.432.066

I. Kratkoročne finančne obveznosti
II. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in druge
obveznosti
III.Obveznosti za davek iz dobička

22

85.552.926

84.900.669

22

914.637

1.531.397

22

133.187

0

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z
njimi.
Prilagoditev podatkov za leto 2008 je razkrita v pojasnilu 14 in 18.
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IZKAZ DENARNIH TOKOV DRUŽBE ZA OBDOBJE OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
v EUR

01.01.2009 –
31.12.2009

01.01.2008 31.12.2008

7.975.111

9.275.718

- poslovni prihodki

9.135.418

10.521.155

- poslovni odhodki brez amortizacije

(991.567)

(1.171.080)

- davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

(168.740)

(74.357)

(3.053.716)

(3.293.138)

- začetne manj končne poslovne terjatve

(311.629)

620.206

- začetne manj končne odložene terjatve za davek

(308.302)

(257.874)

(2.168.398)

(1.009.217)

(483.573)

(2.667.864)

218.186

21.611

4.921.395

5.982.580

10.085.513

276.895

128.110

175.332

48.702

101.563

- prejemki od odtujitve dolg.finančnih naložb

8.901.578

0

- prejemki od odtujitve krat.finančnih naložb

1.007.123

0

(1.159.194)

(18.575.011)

(32.815)

(34)

(295.348)

(269.224)

0

(18.305.753)

(831.031)

0

8.926.319

(18.298.116)

3.300.000

22.490.870

3.300.000

0

0

22.490.870

(17.681.001)

(8.078.416)

(5.152.833)

(7.621.416)

0

(457.000)

(12.528.168)

0

(14.381.001)

14.412.454

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) Postavka izkaza poslovnega izida

b) Spremembe čistih obratnih sredstev

- začetne manj končne zaloge
- končni manj začetni poslovni dolgovi
- spremembe rezervacij
c) Denarni tok iz poslovanja (a+b)
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) Prejemki pri naložbenju
- prejemki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
- prejemki od dobljenih obresti, ki se nanašajo na naložbenje

b) Izdatki pri naložbenju
- izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
- izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
- izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
- izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
c) Denarni tok iz naložbenja (a+b)
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) Prejemki pri financiranju
- prejemki od povečanja kapitala
- prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatkii pri financiranju
- Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
- izdatki za izplačilo dividend
- izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
c) Denarni tok iz financiranja (a+b)
Č. ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

2.618.846

521.928

x) Denarni tok v obdobju

(533.287)

2.096.918

D. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

2.085.559

2.618.846

22

0

B. VSEOBSEGAJOČI POSLOVNI IZID OBDOBJA
SKUPAJ

5.021.415

0
1.040.207

0

0

0

0

1.040.207

Kapitalske
rezerve

0

Izplačilo nagrad

1.721.415

0

Izplačilo deležev

C. KONČNO STANJE NA DAN 31.12.2008

0

1.040.207

0

0

0

0

0

Rezerva za pošteno vrednost finančnih naložb

0

0

0

1.040.207

Kapitalske
rezerve

0

0

Drug vseobsegajoči poslovni izid poslovnega leta

B. VSEOBSEGAJOČI POSLOVNI IZID OBDOBJA
SKUPAJ
Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po
sklepu uprave in nadzornega sveta

0

1.721.415

A. ZAČETNO STANJE NA DAN 01.01.2008

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Vpoklicani
kapital

Sestavina kapitala/sprememba v obdobju

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.12.2008

C. KONČNO STANJE NA DAN 31.12.2009

Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po
sklepu uprave in nadzornega sveta

3.300.000

0

Drug vseobsegajoči poslovni izid poslovnega leta

Vplačilo osnovnega kapitala

0

1.721.415

A. ZAČETNO STANJE NA DAN 01.01.2009

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Vpoklicani
kapital

Sestavina kapitala/sprememba v obdobju

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.12.2009

117.626

0

0

0

8.487

0

0

0

109.139

Zakonske
rezerve

140.465

22.839

0

0

0

0

117.626

Zakonske
rezerve

0

0

0

135.997

0

0

0

0

Rezerva za
pošteno
vrednost
(135.997)

0

0

0

0

Rezerva za
pošteno
vrednost
0

v EUR

0

0

456.762

0

456.762

v EUR

433.923 7.359.857

(184.106)

0

456.762

0

456.762

562.580

(57.000)

(400.000)

0

673.492

0

0

0

(57.000)

(400.000)

135.997

0

169.754

0

169.754
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161.267 3.603.095

0

0

0

(681.979)

169.754

0

169.754

Čisti dobiček
Zadržan
Skupaj
poslovnega
dobiček
kapital
leta
346.088
673.492 3.754.344

723.847

161.267

0

0

0

0

Čisti dobiček
Zadržan
Skupaj
poslovnega
dobiček
kapital
leta
562.580
161.267 3.603.095

BILANČNI DOBIČEK NA DAN 31.12.2009 in 31.12.2008
v EUR

31.12.2009

31.12.2008

Čisti poslovni izid poslovnega leta

456.762

169.754

Zadržan dobiček

723.847

562.580

Povečanje rezerv iz dobička

(22.839)

(8.487)

(22.839)

(8.487)

1.157.770

723.847

Povečanje zakonskih rezerv
Bilančni dobiček

Družba je ustvarila v letu 2009 za 456.762 evrov čistega dobička. Del tega dobička je
družba razporedila v zakonske rezerve in sicer v višini 22.839 evrov, kar predstavlja
5 odstotkov vrednosti čistega dobička. Preostanek dobička v višini 433.923 evrov je
nerazporejeni dobiček za leto 2009.

PRILOGA S POJASNILI K IZKAZOM
OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI
Poročajoča družba:
Poročajoča družba KBM-LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM je družba s sedežem
v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Družba KBM-LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM spada v skupino povezanih
podjetij, ki jo obvladuje Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor.
Konsolidirano letno poročilo sestavi Nova KBM d.d. in ga je možno pridobiti na
sedežu imenovane družbe ter je sestavljeno v skladu z MSRP.

Izjava o skladnosti:
Priloženi računovodski izkazi družbe KBM-LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM so
sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne
računovodske standarde (IASB), ter pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje
mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP), in kot jih je sprejela
Evropska unija.
Na dan bilance stanja, glede na proces potrjevanja standardov v EU, ni razlik v
računovodskih usmeritvah družbe med uporabljenimi Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja (MSRP) ter Mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja (MSRP), ki jih je sprejela EU.
Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 15.3.2010
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POVZETEK POMEMBNEJŠIH RAČUNOVODKIH USMERITEV:
Uporabljene računovodske usmeritve so enake kot v preteklih letih, z izjemo novo
sprejetih standardov in pojasnil, ki so navedene v nadaljevanju.
Uporaba teh standardov in pojasnil ni imela pomembnega vpliva na finančni položaj
ali poslovanje družbe.

MRS 1 – Prenovljeno predstavljanje računovodskih izkazov.
Standard loči med lastniškimi in nelastniškimi spremembami v kapitalu. V skladu s
prenovljenim standardom morajo podjetja v izkazu gibanja kapitala podrobno prikazati
samo transakcije z lastniki, vse nelastniške spremembe v kapitalu pa v eni sami
vrstici. Poleg tega standard uvaja izkaz vseobsegajočega poslovnega izida, v katerem
so pripoznane vse postavke prihodkov in odhodkov, ki so vključene v določitev čistega
poslovnega izida (dobiček ali izguba), kakor tudi vse druge postavke prihodkov in
odhodkov in sicer ali v enem vseobsegajočem izkazu ali dveh medsebojno povezanih
izkazih. Družba se je opredelila za uporabo dveh ločenih, medsebojno povezanih
izkazov.
MRS 23 – Stroški izposojanja
Prenovljeni standard zahteva usredstvovanje stroškov izposojanja, ki so neposredno
povezani s sredstvom, ki izpolnjuje dane kriterije. Družba je skladno s tem prilagodila
svojo računovodsko usmeritev. V skladu s prehodnimi zahtevami standarda je
družba zahtevo prenovljenega standarda uvedla za prihodnja obdobja in stroške
izposojanja, ki so neposredno povezani z ustreznim sredstvom, usredstvila z začetno
uporabo na ali po 01.01.2009. Družba ni prilagodila stroškov, ki so nastali pred
navedenim datumom in, ki jih je pripoznala kot odhodek.
MSRP 2 – Plačilo z delnicami (dopolnila) - Pogoji za podelitev in preklici
Dopolnila k MSRP 2 pojasnjujejo opredelitev pogojev za podelitev in določajo
računovodsko obravnavo plačila, ki je preklicano, ker pogoji za ne podelitev niso
izpolnjeni.
MSRP 7 – Finančni inštrumenti: Razkritja
Spremenjeni standard zahteva dodatna razkritja o merjenju poštene vrednosti in
likvidnostnega tveganja. Merjenje poštene vrednosti mora podjetje razkriti po viru
vrednotenja z uporabo tristopenjske hierarhije za vsako vrsto finančnih inštrumentov.
Poleg tega mora podjetje pripraviti tudi uskladitev začetnega in končnega stanja
tretje kategorije merjenja poštene vrednosti, kakor tudi vse pomembne prenose med
prvo in drugo kategorijo merjenja poštene vrednosti. Spremembe standarda tudi
pojasnjujejo zahteve v zvezi z razkritjem likvidnostnega tveganja. Spremembe
vplivajo na razkritja merjenja poštene vrednosti in likvidnostnega tveganja.
MSRP 8 – Poslovni odseki
Standard zahteva razkritja poslovanja po segmentih v skladu z zahtevami
poslovodstva za notranje potrebe in nadomešča zahtevo o določanju in poročanju po
področnih in območnih odsekih. V primeru, da so rezultati izkazani v skladu z
zahtevami poslovodstva za notranje potrebe drugačni od rezultatov v računovodskih
izkazih, mora poslovodstvo te razlike pojasniti v računovodskih izkazih. Družba ima
samo en poslovni odsek, zato dodatna razkritja niso potrebna.
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Dopolnila k MRS 32 in MRS 1 – Finančni instrumenti s prodajno opcijo.
Dopolnilo k MRS 32 zahteva, da podjetja določene finančne instrumente s prodajno
opcijo in obveznosti, ki izhajajo iz likvidacije, razvrstijo med kapital, če so izpolnjeni
določeni kriteriji. Dopolnila k MRS 1 zahtevajo razkritje določenih informacij v zvezi s
finančnimi instrumenti s prodajno opcijo, ki so pripoznani v kapitalu.
OPMSRP 9 – Ponovna ocena vgrajenih izpeljanih finančnih inštrumentov in MRS 39
- Finančni inštrumenti: Pripoznavanje in merjenje
Dopolnila OPMSRP 9 zahtevajo, da podjetje presodi, ali mora vgrajeni izpeljani
finančni inštrument ločiti od gostiteljske pogodbe, kadar podjetje prerazporedi
hibridno finančno sredstvo iz skupine po pošteni vrednosti skozi poslovni izid.
Navedeno presojo mora podjetje narediti z upoštevanjem okoliščin, ki so obstajale na
datum, ko je podjetje prvič postalo pogodbenik ali na datum spremembe pogodbe, ki
pomembno vpliva na denarni tok iz pogodbe in sicer kasnejšega od obeh. MRS 39
sedaj določa, da če vgrajeni izpeljani finančni inštrument podjetje ne more z
gotovostjo izmeriti, mora celotni hibridni inštrument ostati v skupini po pošteni
vrednosti skozi poslovni izid.
OPMSRP 12 – Dogovori o koncesijah.
To pojasnilo vsebuje navodilo za računovodsko obravnavo pogodbenih obvez
podjetij, ki opravljajo javne službe. Pojasnilo zahteva, da upravljalec sredstev ne sme
le teh prikazati kot svoja opredmetena osnovna sredstva, temveč kot finančno
naložbo in/ali neopredmeteno sredstvo.
OPMSRP 13 – Program zvestobe kupcev
Pojasnilo zahteva, da podjetje obravnava dobroimetje, odobreno kupcu zaradi
njegove zvestobe, ločeno od prodajne transakcije, za katero je kupcu dobroimetje
odobreno. Del poštene vrednosti odobrenega dobroimetja podjetje razporedi na
dobroimetje in odložene prihodke, ki so pripoznani med prihodki v obdobju izplačil
dobroimetja.
OPMSRP 15 – Pogodbe za gradnjo nepremičnin.
Pojasnilo morajo podjetja uporabiti za nazaj. Pojasnilo daje napotek kdaj in kako
morajo podjetja pripoznati prihodke in z njimi povezane odhodke od prodaje enote
nepremičnin, kadar graditelj in kupec podpišeta pogodbo pred zaključkom gradnje.
Poleg tega pojasnilo vsebuje napotek za določitev ali pogodba izpolnjuje kriterije
MRS 11 ali MRS 18.
OPMSRP 16 – Varovanje pred tveganjem neto naložb v podjetja v tujini.
Pojasnilo morajo podjetja uporabiti za prihodnja obdobja. OPMSRP 16 pojasnjuje
obračunavanje varovanja pred tveganjem neto naložb in daje navodila za določanje
valutnih tveganj, ki izpolnjujejo kriterij za računovodsko varovanje neto naložb,
pripoznanje neto naložb v skupini in kako določiti višino pozitivnih ali negativnih
tečajnih razlik, ki izhajajo iz prevedbe neto naložbe in instrumenta varovanja, ki ga
morajo podjetja reciklirati ob odsvojitvi neto naložbe.
Izboljšave MSRP
Maja 2008 je Odbor izdal svoj prvi sklop dopolnil k mednarodnim standardom,
prvenstveno z namenom, da bi odpravil vsa neskladja in podrobneje pojasnil besedilo.
Za vsak standard veljajo ločene prehodne določbe.
26

Uvedba teh sprememb je vplivala na spremembe računovodskih usmeritev družbe, ne
vpliva pa na finančni položaj ali poslovanje družbe.

MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov.
Sredstva in obveznosti, ki so namenjena trgovanju v skladu z MRS 39 Finančni
instrumenti: Pripoznanje in merjenje, v bilanci stanje niso avtomatično uvrščena med
kratkoročna sredstva. Družba je ustrezno spremenila svojo računovodsko usmeritev in
proučila, ali se pričakovanja poslovodstva v obdobju usredstvenja sredstev in
obveznosti razlikujejo od razporeditve inštrumenta. Zaradi spremenjene računovodske
usmeritve družba v bilanci stanja ni izvedla prerazporeditve finančnih inštrumentov iz
kratkoročnih na dolgoročna ali obratno.
MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema).
Izraz »čista prodajna cena« zamenja nov izraz »poštena vrednost zmanjšana za
stroške prodaje«. Opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetje daje v najem in jih po
zaključku najema običajno odsvoji v teku rednega poslovanja, mora po zaključku
najema, ko so opredmetena osnovna sredstva na razpolago za prodajo, prenesti med
zaloge.
MRS 23 – Stroški izposojanja.
Standard uvaja novo opredelitev stroškov izposojanja z namenom združitve dveh
postavk, ki se štejeta za sestavni del stroškov izposojanja, v eno samo postavko stroški obresti obračunani na podlagi efektivne obrestne mere v skladu z MRS 39.
Družba je ustrezno spremenila svojo računovodsko usmeritev.
MRS 38 – Neopredmetena sredstva.
Podjetje pripozna stroške reklame in promocije, ko pridobi pravico do blaga ali ob
prejemu storitev. Novi standard odpravlja napotilo na uporabo metode enakomernega
časovnega amortiziranja, razen če obstajajo prepričljivi dokazi, da je v danih
okoliščinah ustreznejša kaka druga metoda. Družba je ponovno ocenila življenjske
dobe neopredmetenih sredstev in ugotovila, da je uporaba metode enakomernega
časovnega amortiziranja še vedno ustrezna.
Dopolnila, ki niso vplivala na spremembe računovodskih usmeritev družbe, finančni
položaj ali poslovanje:
MSRP 5 – Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje
MSRP 7 – Finančni instrumenti: Razkritja.
MRS 8 – Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake.
MRS 10 – Dogodki po datumu bilance stanja.
MRS 18 – Prihodki.
MRS 19 – Zaslužki zaposlencev.
MRS 20 – Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči.
MRS 27 – Skupinski in ločeni računovodski izkazi.
MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja.
MRS 29 – Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih.
MRS 31 – Deleži v skupnih podvigih.
MRS 34 – Medletno računovodsko poročanje.
MRS 36 – Oslabitev sredstev.
MRS 39 – Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje.
MRS 40 – Naložbene nepremičnine.
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Podlaga za merjenje:
Računovodski izkazi so pripravljeni z upoštevanjem izvirne vrednosti, razen v
spodnjih primerih, kjer se upošteva poštena vrednost:
 za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
 naložbene nepremičnine

Ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih
usmeritev:
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov podati ocene, presoje in
predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane
vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. Dejanski rezultati lahko od
teh ocen odstopajo. Ocene in predpostavke temeljijo na prejšnjih izkušnjah in mnogih
drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah upoštevajo kot utemeljeni, na podlagi
katerih lahko damo presoje o knjigovodski vrednosti sredstev in obveznosti, ki v
drugih virih niso takoj razvidni. Ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno
pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se
ocene popravijo ter za vsa prihodnja leta, na katera popravek vpliva.

Funkcijska in predstavitvena valuta:
Priloženi izkazi so sestavljeni v evrih brez centov, torej v funkcijski valuti družbe. Vse
računovodske informacije so predstavljene v evrih brez centov. Sredstva in dolgovi
izraženi v tuji valuti, so na dan bilanciranja izraženi v evrih po referenčnem tečaju
ECB, ki ga objavlja Banka Slovenije in velja ob 24:00 uri obračunskega dne.

Pomembnejše računovodske usmeritve:
Zaradi prehoda na MSRP družba uporablja iste računovodske usmeritve po svoji
začetni bilanci stanja v skladu z MSRP na dan 01.01.2005 in v vseh obdobjih
predstavljeni v računovodskih izkazih, razen pri vrednotenju naložbenih nepremičnin
za katere uporablja od 01.01.2007 metodo vrednotenja po pošteni vrednosti.
Spremembo metode je narekovala sprememba usmeritve vrednotenja naložbenih
nepremičnin v celotni finančni skupini Nove KBM d.d.

Tuja valuta:
Posli izraženi v tuji valuti se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družbe, po
menjalnem tečaju na dan posla. Menjalni tečaj je referenčni tečaj ECB, ki ga objavlja
Banke Slovenije. Denarna sredstva in obveznosti izražena v tuji valuti na dan bilance
stanja se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem referenčnem tečaju.
Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski
valuti na začetku obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti in plačil med
obdobjem, kot tudi odplačno vrednost v tuji valuti preračunano po menjalnem tečaju
na koncu obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti izražena v tuji valuti in
izmerjena po pošteni vrednosti se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju
na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. Tečajne razlike se pripoznajo v

28

izkazu poslovnega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri preračunu
kapitalskih inštrumentov razvrščenih kot na razpolago za prodajo.

Finančni inštrumenti:
Neizpeljani finančni inštrumenti
Neizpeljani finančni inštrumenti vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne
papirje, poslovne in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta in
dana posojila, ter poslovne in druge obveznosti. Neizpeljani finančni inštrumenti se
na začetku pripoznajo po njihovi pošteni vrednosti, povečani za stroške, ki se
neposredno nanašajo na posel, z izjemo spodaj navedenega. Po začetnem
pripoznanju se neizpeljani finančni inštrumenti izmerijo na način, ki je opredeljen v
nadaljevanju.
Finančni inštrument se pripozna, če družba postane stranka pogodbenih določil
inštrumenta. Pripoznanje finančnih sredstev se odpravi, ko pogodbene pravice
družbe do denarnih tokov potečejo, ali če družba finančno sredstvo prenese na
drugo stranko, vključno obvladovanje ali vsa tveganja in koristi sredstva. Nakupi in
prodaje, opravljene na reden oz. običajen način, se obračunavajo na dan posla t.j.
datum, ko se družba zaveže kupiti ali prodati sredstvo.
Pripoznanje finančnih obveznosti se odpravi, ko pogodbene obveznosti družbe
potečejo, prenehajo ali prekinejo.
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni, vloge na vpogled in
depozite na odpoklic.

Finančna sredstva na razpolago za prodajo:
Naložbe družbe v kapitalske vrednostnice so razvrščene kot finančna sredstva, ki so
na razpolago za prodajo. Po začetnem pripoznanju so te naložbe izmerjene po
pošteni vrednosti. Spremembe poštene vrednosti so pripoznane neposredno v
vseobsegajočem donosu, razen v primeru pomembnejšega oziroma dolgotrajnejšega
znižanja poštene vrednosti pod njihovo nabavno vrednost. V takšnem primeru MRS
39 zahteva pripoznanje negativnega učinka iz vseobsegajočega donosa v poslovni
rezultat. Kot pomembno zmanjšanje poštene vrednosti teh instrumentov se smatra
pomembno in dolgotrajno znižanje poštene vrednosti pod njihovo nabavno vrednost.
Ko se pripoznanje naložbe odpravi, se s tem povezani dobiček ali izguba prenese v
poslovni izid. Izgube zaradi oslabitve, ter pozitivne in negativne tečajne razlike pri
denarnih sredstvih na razpolago za prodajo so pripoznane v poslovnem izidu.
Ostali neizpeljani finančni inštrumenti so merjeni po odplačni vrednosti z uporabo
metode efektivnih obresti, zmanjšani za znesek izgub zaradi oslabitve. V to
kategorijo sodijo dana in prejeta posojila ter terjatve.
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a) Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema)
Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) so izkazane po
svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano
izgubo zaradi oslabitve. Vrednotijo se po modelu nabavne vrednosti.
Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev.
Nabavljeni računalniški programi, ki pomembno prispevajo k funkcionalnosti sredstev
se usredstvijo kot del te opreme.
Deli opredmetenih osnovnih sredstev večjih vrednosti, ki imajo različne dobe
koristnosti, se obračunavajo kot posamezna opredmetena osnovna sredstva, če je
njihova vrednost pomembna.
Če se lastniško uporabljena nepremičnina spremeni v naložbeno nepremičnino se
prerazporedi k naložbenim nepremičninam in izmeri po pošteni vrednosti.
Stroški zamenjave nekega dela opredmetenega osnovnega sredstva (nepremičnine,
naprave in opreme), se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je
verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva,
pritekale ter če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Vsi ostali stroški (kot
npr. dnevno servisiranje) so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do
njih pride.
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po
dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 evrov, se izkazuje kot drobni
inventar, razen računalniška oprema, ki se vodi med opremo.
Dobiček ali izguba ob odsvojitvi opredmetenega osnovnega sredstva se določi kot
razlika med prihodki iz odsvojitve sredstva z njegovo knjigovodsko vrednostjo in
izkaže v izkazu poslovnega izida med drugimi poslovnimi prihodki.

b) Amortizacija
Amortizacija se obračunava posamično po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega
opredmetenega sredstva. Zemljišča se ne amortizirajo.
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Pregled uporabljenih letnih amortizacijskih stopenj za leti 2009 in 2008
Amortizacijska stopnja v
letu 2009 v %
3

Amortizacijska stopnja v letu
2008 v %
3

Računalniški programi

10

10

Računalniška oprema

33,33

33,33

Ostala oprema

12,5-20

12,5-20

Motorna vozila

12,5

12,5

Drobni inventar

33,3

33,3

Zgradbe

c) Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva z določljivo dobo koristnosti so izkazana po nabavni
vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi
oslabitve.
Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko
povečujejo bodoče gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki
nanašajo. Vsi ostali stroški so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do
njih pride.
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob
upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega neopredmetenega sredstva in
se začne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo. Na osnovi ocenjene dobe
koristnosti so stopnje amortizacije 10 %.

d) Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine so nepremičnine posedovane, da bi prinašale najemnino ali
povečale vrednost dolgoročne naložbe ali oboje. Naložbene nepremičnine se od
01.01.2007 vrednotijo po modelu poštene vrednosti. Pošteno vrednost oceni
pooblaščeni cenilec nepremičnin in sprememba poštene vrednosti se pripozna v
izkazu poslovnega izida.

e) Zaloge
Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši
izmed njiju. Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna vrednost, ki se ugotavlja za
avtomobile s pomočjo eurotax-a in za drugo opremo s pomočjo cenitve. Družba
evidentira med zalogami zalogo odvzete opreme. Nabavno ceno zaloge odvzete
opreme sestavljajo stroški oz. dolg lizingojemalca, ki mu jih lahko pripišemo. Mednje
uvrščamo: zapadle neplačane in nezapadle glavnice, zapadle neplačane obresti in
druge stroške.
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Oslabitve sredstev
Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz
katerih je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja
pričakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega sredstva.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni
vrednosti, se izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in
pričakovanimi bodočimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni veljavni obrestni
meri. Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, namenjenim za prodajo,
se izračuna glede na njegovo trenutno pošteno vrednost.
Vse izgube zaradi oslabitve družba izkaže v poslovnem izidu obdobja. Morebitno
nabrano izgubo v zvezi s finančnim sredstvom, ki je na razpolago za prodajo se
pripozna neposredno v vseobsegajočem donosu.
Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je odpravo izgube zaradi oslabitve mogoče
nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. Pri
finančnih sredstvih, izkazanih po odplačni vrednosti, in finančnih sredstvih,
namenjenih za prodajo, ki so dolgovni inštrumenti, se odprava izgube zaradi
oslabitve izkaže v poslovnem izidu.

Nefinančna sredstva
Družba ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost
nefinančnih sredstev družbe, naložbenih nepremičnin in odloženih terjatev za davke
z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se
oceni nadomestljiva vrednost sredstva.
Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri
uporabi ali poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja.
Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi
diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo,
ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna
za sredstvo.
V zvezi z drugimi sredstvi pa družba izgube zaradi oslabitve v preteklih obdobjih na
datum bilance stanja ovrednoti in tako ugotovi, če je prišlo do zmanjšanja izgube ali
ta celo več ne obstaja. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe
ocen, na podlagi katerih družba določi nadomestljivo vrednost sredstva. Izguba
zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska
vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po
odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila
pripoznana izguba zaradi oslabitve.

32

f) Terjatve
Družba pripozna terjatev v računovodskih razvidih kot sredstvo z dnem, ko se
začnejo obvladovati nanjo vezane pogodbene pravice, v znesku, ki izhajajo iz
ustrezne listine in ob nedvoumni predpostavki da bo terjatev plačana. Prvotne
terjatve se lahko povečajo ali pa ne
glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo, tudi zmanjšajo za vsak znesek,
utemeljen s pogodbo. V bilanci stanja so terjatve izkazane po knjigovodski vrednosti,
zmanjšani za oblikovani popravek vrednosti, ki je nastal kot posledica
prevrednotovanja terjatev (dvomljive in sporne terjatve). Družba odpiše tiste,
posamično obravnavane terjatve, za katere obstaja nedvoumno dokazilo, da je
njihova poštena oz. udenarljiva vrednost enaka nič.

Oslabitev terjatev
Družba oslabi terjatve na sledeč način: oslabitev vrednosti terjatve kot razliko med
terjatvijo družbe do dolžnika na dan bilanciranja in tržno ceno predmeta lizinga oz.
prodajne pogodbe s pridržkom lastninske pravice. Družba predhodno določi rizične
terjatve in sicer za terjatve katerih predmet pogodbe je osebno vozilo ali
nepremičnina in po kateri lizingojemalec dolguje več kot 90 dni in za terjatve, katerih
predmet pogodbe je ostala oprema in po katerih lizingojemalec dolguje več kot 60
dni. Tržno vrednost predmeta pogodbe družba oceni za osebna vozila po Eurotax-u,
za tovorna vozila po oceni dobavitelja in pri ostali opremi se uporabijo različni pristopi
pri oceni. Uporabi se cena pri različnih prodajalcih ali proizvajalcih ali se primerja
cena s sorodno vrsto opreme ali se oprema oceni s cenitvijo. Po oceni se oslabijo
tudi druge terjatve, za katere družba ocenjuje da so sporne.

g) Denar in denarni ustrezniki
Denar in denarni ustrezniki sestavljajo gotovino in knjižni denar. Gotovina je denar v
blagajni v obliki bankovcev in kovancev. Knjižni denar je denar na računih pri banki
ali drugi finančni inštituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj
razpoložljiva denarna sredstva in denarna sredstva vezana na odpoklic.

h) Kapital
Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička,
preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let,
presežek iz prevrednotenja in predhodno še nerazporejeni čisti dobiček ali še ne
poravnana čista izguba.

i) Dividende
Obveznost za izplačilo dobička se pripozna med obveznostmi ob nastanku
poslovnega dogodka.
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j) Rezervacije
Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali
posredne obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo pri
poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi.
Rezervacije so izkazane na osnovi diskontiranih pričakovanih prihodnjih denarnih
tokov pred obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene časovne vrednosti denarja in po
potrebi tudi tveganja, ki so značilna za obveznost.

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Družba je v skladu z zakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo zavezana k plačilu
jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so
oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo.
Rezervacije so oblikovane v višini bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade,
diskontirane na dan bilance stanja. Izračun je bil narejen tako, da je upošteval
stroške odpravnin ob upokojitvi ter stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do
upokojitve. V izračunu je upoštevana rast plač v letu 2009 za 1,3 odstotka, v letu
2010 in naprej 4,0 odstotka. Izbrana diskontna obrestna mera znaša 5,4 odstotkov,
kolikor je konec decembra 2009 znašala donosnost 10-letnih podjetniških obveznic z
visoko boniteto v Euro območju. Fluktuacija zaposlenih je prikazana s podatki o
številu zaposlenih v začetku leta in števili prenehanj delovnega razmerja po volji
zaposlenega. Ocena fluktuaciie zaposlenih:
Starostni razred

Fluktuacija

do 30 let
30 – 40 let
40 – 50 let
nad 50 let

6,0%
3,0%
1,0%
0,0%

Smrtnost zaposlenih je upoštevana z uporabo tablic smrtnosti slovenske populacije v
letih 2000-2002. Izračun je z uporabo projecirane enote pripravil pooblaščen aktuar.
Morebitni aktuarski dobički in izgube se pripoznajo v poslovnem izidu v obdobju
njihovega nastanka.

Garancije za storitve
Rezervacija za garancije za storitve se izkaže ob prodaji storitve, za katere je
garancija dana. Rezervacija se oblikuje na osnovi izvirnih podatkov o garanciji in ob
presoji vseh možnih izidov glede na njihovo verjetnost.

Kočljive pogodbe
Rezervacije za stroške kočljive pogodbe se pripozna, ko neizogibni stroški
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti po tej pogodbi presegajo pričakovane
gospodarske koristi, ki jih je družba deležna na osnovi pogodbe. Rezervacije se
merijo po sedanji vrednosti pričakovanih stroškov prekinitve pogodbe oziroma
pričakovanih stroškov nadaljevanja pogodbenega razmerja in sicer po nižji od obeh.
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Preden družba oblikuje rezervacijo, izkaže morebitne izgube iz oslabitve vrednosti
sredstev, ki so povezana s pogodbo.

k) Prihodki
Prihodki iz prodaje blaga
Prihodki iz prodaje blaga se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali
terjatve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo
prodajo in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse
pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva, ko obstaja
gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov ali možnosti
vračila blaga in ko družba preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanem blagu.
Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih določil kupoprodajne pogodbe.
Pri prodaji blaga se prenos praviloma izvede potem, ko je blago prispelo v kupčevo
skladišče, vendar pa pri nekaterih mednarodnih pošiljkah do prenosa pride ob
naložitvi blaga na transportno sredstvo.

Prihodki iz opravljenih storitev
Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na
stopnjo dokončanosti posla na datum poročanja. Stopnja dokončanosti se oceni s
pregledom opravljenega dela. Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega
izida pripoznajo tudi ob dokončanju storitev, ko so opravljena vsa pomembnejša
dejanja, potrebna za njihovo dokončanje.

Prihodki od najemnin
Prihodki od najemnin iz naložbenih nepremičnin se pripoznajo med prihodki
enakomerno med trajanjem najema. Podeljene vzpodbude v zvezi z najemom se
pripoznajo kot sestavni del skupnih prihodkov od najemnin.

l) Finančni najemi
Plačila iz naslova finančnega najema se pripoznavajo med prihodki enakomerno med
trajanjem najema. Prejete vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni
del skupnih odhodkov od najemnin.
Najmanjša vsota najemnin se razporedi med finančne odhodke in zmanjšanje
neporavnanega dolga. Finančni odhodki se razporedijo na obdobja med trajanjem
najema, da se dobi stalna obrestna mera za preostalo stanje dolga za vsako
obdobje. Skupina pogojna plačila iz naslova finančnega najema izkazuje v višini, ki jo
določi tako, da ob prejemu potrditve o spremembi najemnine ponovno oceni
vrednosti najmanjše vsote najemnin v preostalem obdobju.
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m) Finančni prihodki in finančni odhodki
Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb, prihodke od dividend,
prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, spremembe
poštene vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid,
pozitivne tečajne razlike in dobički od inštrumentov za varovanje pred tveganjem, ki
se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Prihodki iz obresti se pripoznajo ob
njihovem nastanku z uporabo metode efektivne obrestne mere. Prihodki od dividend
se v izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva
pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na borzi, praviloma datum, ko
pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z delnico.
Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, dividende od prednostnih delnic, ki
so izkazane med obveznostmi, negativne tečajne razlike, spremembe poštene
vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, izgube zaradi
oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od inštrumentov za varovanje pred
tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Stroški izposojanja se v
izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti.
Stroški izposojanja, ki jih je mogoče pripisati neposredno nakupu, gradnji ali
proizvodnji sredstva v pripravi, se usredstvijo kot del nabavne vrednosti zadevnega
sredstva. Vsi ostali stroški izposojanja se pripoznajo v izkazu poslovnega izida v
obdobju, ko so nastali.
Družba usredstvi stroške izposojanja povezana z nakupom, izgradnjo ali proizvodnjo
sredstva na dan 1.1.2009 ali kasneje. Stroške izposojanja, ki so nastali pred
1.1.2009 družba še naprej pripozna kot strošek v izkazu poslovnega izida v obdobju,
ko nastanejo.

n) Odhodki
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki
zmanjšanj sredstev ali povečanj dolgov in preko poslovnega izida vplivajo na velikost
kapitala. Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge
odhodke.
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog
proizvodov in nedokončane proizvodnje oz. ko je trgovsko blago prodano. Stroški, ki
se ne morejo zadrževati v zalogah proizvodov in nedokončani proizvodnji, so ob
svojem nastanku že pripoznani, kot poslovni odhodki.

o) Davek od dobička
Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi
davek. Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v
katerem se nanaša na postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato
izkazujejo med kapitalom.
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Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega
dobička za poslovno leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih na datum
poročanja, in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi
poslovnimi leti.
Odloženi davek se izkazuje po metodi obveznosti po bilanci stanja, pri čemer se
upoštevajo začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za
potrebe finančnega poročanja in zneskov za potrebe davčnega poročanja.
Odloženi davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, da ga bo potrebno plačati ob
odpravi začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih na datum poročanja.
Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da
bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje
mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za
znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljavljati davčno olajšavo,
povezano s sredstvom.

p) Poročanje o odsekih
Družba je v letu 2009 poslovala kot enovit ekonomski subjekt z neločljivimi in
nedoločljivimi področnimi odseki v skladu z MSRP 8. Zaradi tega družba za leto 2009
ne prikazuje informacij o poslovanju niti po področnih, niti po območnih odsekih.

q) Predčasna uporaba MSRP in OPMSRP pojasnil, ki še niso veljavna
Družba KBM-LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM ni predčasno uporabila
nobenega standarda ali pojasnila, ki še niso veljavna in bodo pričela veljati v
prihodnosti.

Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
bodo morala podjetja za prihodnja obdobja upoštevati sledeče dopolnjeno in
spremenjeno pojasnilo:
OPMSRP 17 – Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom
To pojasnilo stopi v veljavo za obdobja, ki se začnejo 1.7.2009 in obravnava
smernice glede pripoznavanja negotovinskih izplačil lastnikom družbe iz sredstev
družbe za negotovinsko razdelitvi lastnikom. Razlaga pojasnjuje, kdaj pripoznati
obveznost, kako jo izmeriti in kako pripoznati in izmeriti s tem povezana sredstva ter
kdaj se omenjena sredstva in obveznosti izknjižijo.

OPMSRP 18 – Prenosi sredstev od naročnikov, velja za prenos sredstev od kupcev
na ali po 1.7.2009.
Pojasnilo vsebuje navodilo kako naj podjetje obračuna opredmetena osnovna
sredstva, prejeta od kupcev ali denarna sredstva, ki jih prejme za nakup ali izgradnjo
določenih sredstev. Navodilo velja le za sredstva, ki jih podjetje uporabi za povezavo
kupca na omrežje ali za zagotovitev stalnega dostopa do dobave blaga, storitev ali
obojega. Podjetje mora določiti opravljeno storitev ali storitve in razporediti prejeto
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plačilo (pošteno vrednost sredstva) na vsako prepoznavno storitev. Prihodki se
pripoznajo ob dostavi oz. izvedbi vsake posamezne storitve, ki jo podjetje opravi.

Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
bodo morala podjetja za prihodnja obdobja upoštevati sledeča dopolnjena in
spremenjena pojasnila v primeru, da jih bo sprejela EU:
OPMSRP 19 – Ukinitev finančnih obveznosti s kapitalskimi inštrumenti
To pojasnilo stopi v veljavo 1.7.2010 in obravnava ukinitev finančnih obveznosti z
izdanimi kapitalskimi inštrumenti (zamenjava finančne obveznosti za delnice ali
deleže družbe). Razlaga pojasnjuje, kako izmeriti in pripoznati takšno zamenjavo.
Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in
EU, bodo morala podjetja za prihodnja obdobja upoštevati sledeče nove
standarde:
MSRP 3R – Poslovne združitve in MRS 27R - skupinski in ločeni računovodski izkazi
Prenovljena standarda sta bila objavljena v januarju 2008 z začetkom obvezne
uporabe za obdobja, ki se začnejo 01.07.2009. MRSP 3R uvaja številne spremembe
pri obračunavanju poslovnih združitev, ki bodo vplivale na višino pripoznanega
dobrega imena, rezultatov v obdobju nakupa, kakor tudi na rezultate podjetja v
prihodnjih poslovnih obdobjih. MRS 27R zahteva, da podjetja obračunajo
spremembe v lastniškem deležu odvisnih družb kot spremembo v kapitalu.
Posledično te spremembe ne bodo vplivale niti na dobro ime niti na dobiček ali
izgubo podjetja. Poleg tega prenovljeni standard spreminja metodo obračunavanja
izgube odvisne družbe in izgubo vpliva odvisne družbe. Spremembe, ki jih prinašata
MSRP 3R in MRS 27R morajo podjetja upoštevati za prihodnja obdobja kar pomeni,
da bodo vplivale na nakupe in transakcije z manjšinskimi deleži, ki jih bo imelo
podjetje v prihodnosti.

MRS 39 – Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje – varovane postavke, ki
izpolnjujejo kriterije
Ta dopolnila so bila objavljena v avgustu 2008 z začetkom obvezne uporabe za
obdobja, ki se začnejo 01.07.2009. Dopolnilo obravnava določanje enostranskega
tveganja pri varovani postavki in, v določenih okoliščinah, opredelitev inflacije kot
varovano tveganje ali del tveganja. Obenem tudi pojasnjuje, da lahko podjetje določi
del sprememb poštene vrednosti ali variabilnost denarnega toka finančnega
instrumenta kot varovano postavko.
Družba KBM-LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM pregleduje vplive še neobveznih
standardov in pojasnil in v tem trenutku ne more smiselno oceniti vpliv novih zahtev,
bo pa uporabila nova pojasnila v skladu z zahtevami teh pojasnil.
Skladno z zahtevami Mednarodnih standardov računovodskega poročanja bodo
morala podjetja za prihodnja obdobja upoštevati sledeče dopolnjene in spremenjene
standarde, če jih bo potrdila EU:
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MSRP 2 – Z denarjem poravnane plačilne transakcije za delnice v skupini
Velja za obdobja z začetkom na ali po 1.1. 2009.
Dopolnila MSRPS 2 sestavljajo tri osnovne spremembe. Spremenjena je opredelitev
transakcij z delnicami in dogovorov, področje uporabe MSRP 2, dodano pa je
pojasnilo za obračunavanje z denarjem poravnane plačilne transakcije za delnice v
skupini.
MRS 32 – Finančni inštrumenti: Prezentacija Klasifikacija pravice do nakupa delnic
denominiranih v tuji valuti
Valja za obdobja z začetkom po 1.2.2010
Dopolnjeni MRS 32 omogoča da družbe ki izdajo pravico do nakupa delnic v tuji valuti da
ne obračunavajo te pravice kot izvedeni finančni inštrument in pripoznajo učinke v izkaz
poslovnega izida. Te pravice bodo sedaj klasificirane kot kapitalski inštrumenti, če bodo
zadovoljeni določeni pogoji.

MRS 24 – Razkritja povezanih oseb
Valja za obdobja z začetkom po 1.1.2011
Sprememba MRS 24 natančneje določa in poenostavlja opredelitev povezane osebe.
Spremenjeni standard prav tako zmanjšuje obseg razkritij transakcij družbe v državni lasti
z državo in ostalimi družbami v državni lasti.

MSRP 9 – Finančni inštrumenti
Ta standard nadomešča MRS 39 in z začetkom obvezne uporabe za obdobja, ki se
začnejo 01.01.2013. Do sedaj sprejeti prvi del standarda postavlja novo klasifikacijo
in merjenje finančnih sredstev.

Izboljšave MSRP
Aprila 2009 je Odbor izdal svoj drugi sklop dopolnil k mednarodnim standardom,
prvenstveno z namenom, da bi odpravil vsa neskladja in podrobneje pojasnil
besedilo. Za vsak standard veljajo ločene prehodne določbe. Spodaj navedene
izboljšave še niso bile sprejete s strani Evropske unije.

MSRP 2 – Plačila v delnicah – določitev kdaj se uporablja MSRP 2 in MSRP 3
MSRP 5 – Nekratkoročna sredstva za prodajo - razkritja
MSRP 8 – Operativni segmenti - razkritje sredstev segmentov
MRS 1 – Predstavitev računovodskih izkazov – kratkoročna/dolgoročna
obveznost za finančne zamenljive inštrumente
MRS 7 – Izkaz denarnega toka – klasifikacija izdatkov za nepripoznana sredstva
MRS 17 – Najemi – klasifikacija zemljišč in zgradb
MRS 18 – Prihodki -Določanje, ali podjetje nastopa kot principal ali agent
MRS 36 – slabitev sredstev – največja enota kateri je lahko pripisano dobro ime
MRS 38 – neopredmetena sredstva – spremembe standarda zaradi sprejema
novega MSRP 3 in spremembe glede ugotavljanja poštene vrednosti
MRS 39 – Finančni inštrumenti – ocena pogodbenih kazni za predplačilo kredita
kot vgrajeni izvedeni finančni inštrument, varovanje denarnega toka
OPMSRP 9 – ponovno ocena vgrajenega izvedenega finančnega inštrumenta –
vpliv MSRP 3 in OPMSRP 9
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OPMSRP 16 – Zavarovanje čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred
tveganji– sprememba omejitve na družbo ki ima lahko inštrument za varovanje
pred tveganjem
Določanje poštene vrednosti
Glede na računovodske usmeritve družbe in razčlenitve je v številnih primerih
potrebna določitev poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in
obveznosti. Poštene vrednosti posameznih skupin sredstev za potrebe merjenja
oziroma poročanja je družba določila po metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer
so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev poštenih
vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev oziroma
obveznosti družbe.
Naložbene nepremičnine:
Zunanji, neodvisni cenilec, ki ima priznano in ustrezno poklicno usposobljenost ter
nedavne izkušnje pri razmeščanju in razvrščanju naložbenih nepremičnin, kakršne so
predmet vrednotenja, vsakih dvanajst mesecev ovrednoti naložbene nepremičnine.
Poštena vrednost temelji na tržni vrednosti, ki je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri
bi se lahko nepremičnina na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v
premišljenem poslu med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so
stranke dobro obveščene in ravnajo razumno, neprisiljeno in neodvisno.
Če ni mogoče določiti trenutnih cen na aktivnem trgu, se vrednost naložbene
nepremičnine oceni s pomočjo skupne vrednosti pričakovanih denarnih tokov iz
oddajanja nepremičnine v najem. Donos, ki odseva posebna tveganja, je vključen v
izračun vrednosti nepremičnine na osnovi diskontiranih neto denarnih tokov na letni
ravni.
Kjer je primerno, je pri vrednotenju potrebno upoštevati tudi tip najemnikov, ki so
trenutno nastanjeni v naložbeni nepremičnini oziroma so nosilci obveznosti po
najemni pogodbi ali pa bi v primeru oddaje v najem te nepremičnine najverjetneje
postali njeni najemniki, in splošno sliko njihove kreditne sposobnosti, nadalje
razporeditev obveznosti za vzdrževanje in zavarovanje nepremičnine med družbo in
najemnikom ter preostalo življenjsko dobo naložbene nepremičnine. Pošteno
vrednost se ugotavlja samo za namene poročanja.
Poslovne in druge terjatve:
Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost
prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri na datum poročanja.
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POJASNILA K IZKAZOM
1. Prihodki od prodaje
v EUR

2009
375.005
26.068
38.710
99.962
210.265
77.990
452.995

Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu
Prihodki izdanih računov izterjave in odvetnika
Opomini
Prihodki od najemnin naložbenih nepremičnin
Drugi prihodki
Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu
Skupaj prihodki od prodaje

2008
414.923
34.475
45.159
107.462
227.827
41.814
456.737

V drugih prihodkih so zajeti prihodki od najemnin operativnega lizinga, ki za leto 2009
znašajo 201.704 evrov (v letu 2008 158.338 evrov). Prihodnji denarni tokovi iz
najemnin operativnega lizinga premičnin in nepremičnin na osnovi sklenjenih pogodb
na dan 31.12.2009 znašajo:
v EUR

Prihodki od najemnin operativnega
lizinga premičnin

do 1 leta

1-2 let

2-3 let

3-5 let

nad 5 let

288.745

211.213

188.580

201.650

956.688

Prihodki iz najemnin naložbenih nepremičnin v letu 2009 znašajo 99.962 evrov,
prihodki za leto 2010 bodo znašali 176.492 evrov, do izteka najemnih pogodb bodo
znašali 1.485.188 evrov. Družba ima dve naložbeni nepremičnini. Najemni pogodbi
sta sklenjeni za določen čas. Pri prvi nepremičnini se najemno razmerje izteče v
januarju 2013, pri drugi nepremičnini se izteče v decembru 2024. Prvo nepremičnino
je dala družba konec leta oceniti. Na podlagi ocenjene vrednosti je ustvarila izgubo iz
spremembe poštene vrednosti v višini 1.063 evrov. V naslednjem letu se pri
nepremičnini ne pričakuje izvedba večjih vzdrževalnih del. Družba je drugo
nepremičnino zgradila na zemljišču, ki ga je pridobila na podlagi stavbne pravice.
Ker je nepremičnina zgrajena pod posebnimi pogoji se letno oslabi glede trajanja
stavbne pravice oz. najemne pogodbe z upoštevanjem ocenjene tržne vrednosti ob
prodaji po izteku najemne pogodbe. Nepremičnina je bila zgrajena v sredini
decembra 2009, zato ni bilo potrebno nepremičnino oslabiti.

2. Drugi poslovni prihodki
v EUR

Odprava dolgoročnih rezervacij
Izterjane terjatve, za katere je bil v preteklosti oblikovan popravek
Drugi prihodki iz tožb in vnovčenih ar
Prodaja osnovnih sredstev
Sprememba poštene vrednosti naložbenih nepremičnin
Drugi poslovni prihodki
Skupaj drugi poslovni prihodki

2009
0
418
11.525
4.298
0
1.193
17.434

2008
8.816
4.293
241.073
6.465
0
1.273
261.920
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3. Stroški blaga, materiala in storitev
v EUR

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški materiala
Stroški storitev
Skupaj

2009
0
22.058
367.895
389.953

2008
508
20.491
489.893
510.892

2009
5.629
2.473
9.404
4.552
22.058

2008
4.510
314
10.728
4.939
20.491

2009
29.675
29.218
3.873
73.068
70.561
821
1.988
72.925
9.450
9.010
278
21.650
2.580
42.798
367.895

2008
47.443
24.631
14.140
57.198
74.580
7.177
3.681
152.490
15.466
10.545
6.210
31.679
5.928
38.725
489.893

Stroški materiala
v EUR

Stroški elektrike in plina
Odpis drobnega inventarja
Stroški pisarniškega materiala, časopisov in literature
Drugi stroški porabljenega materiala
Skupaj

Stroški storitev
v EUR

Vzdrževanje osnovnih sredstev
Najemnine
Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom
Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev
Stroški revizije in druge intelek.storitve z zunan.sodelavci
Odvetniške in notarske storitve
Stroški reprezentance
Stroški reklame
Stroški donatorstva
Poštne, telefonske storitve in vzdrževanje dani Novi KBM
Stroški provizij danim dobaviteljem
Stroški izterjave
Sodne takse in izvršbe
Drugi stroški
Skupaj

Stroški revizije računovodskih izkazov za leto 2009 znašajo 11.330 tisoč evrov.
Podjetja v skupini so družbo v letu 2009 bremenili za stroške blaga, materiala in
storitev v višini 86.495 evrov (leto 2008 v višini 63.379 evrov).

4. Stroški dela
Stroški dela so:
v EUR

Plače zaposlenih po kolektivni pogodbi
Plače zaposlenih po individualni pogodbi
Dajatve na plače - za socialno varnost zaposlenih
Dajatve na plače za ZPIZ
Dajatve za dodatno pokojninsko zavarovanje
Drugi stroški dela
Skupaj stroški dela

2009
228.529
221.059
34.587
42.220
11.026
51.009
588.430

2008
264.216
212.910
35.230
43.005
10.155
71.118
636.634
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Drugi stroški dela vključujejo: stroške regresa v višini 34.242 evrov, stroške prehrane
v višini 9.487 evrov, stroške prevoza v višini 7.034 evrov in drugi stroški dela v višini
246 evrov.
Bruto izplačila po individualnih pogodbah v letu 2009, ki zajemajo bruto plače in
regres, so bila izplačana v višini 228.961 evrov, od tega upravi v višini 88.278 evrov.

5. Amortizacija
v EUR

Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija opred. osnov.sredstev (v uporabi družba)
Amortizacija opred.osnov.sredstev (sredstva dana v najem)
Skupaj odpisi vrednosti

2009
8.644
27.577
88.910
125.131

2008
7.958
28.838
76.719
113.515

2009
0
10.404

2008
0
4.102

1.063
58.628
3.243
2.041
6.641
82.020

1.368
30.624
8.002
100.000
22.994
167.090

6. Drugi poslovni odhodki
v EUR

Oblikovanje rezervacije za tožbene zahtevke
Oblikovanje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine
zaposlenih
Oslabitev naloženih nepremičnin
Oslabitev in izguba pri prodaji osnovnih sredstev
Oslabitev terjatev
Oslabitev sredstev v posesti za prodajo
Drugo
Skupaj odpisi vrednosti

Družba je v letu 2009 oblikovala 10.404 evrov rezervacij za jubilejne nagrade in
odpravnine zaposlenih ob upokojitvi. Družba izkazuje med drugimi poslovnimi
odhodki stroške oslabitve osnovnih sredstev, ki vključujejo izgubo pri odpisu in
prodaji osnovnih sredstev v višini 6.230 evrov in oslabitev osebnih vozil, ki so dane v
najem v višini 52.398 evrov. V znesku 1.063 evrov je bila oslabljena naložbena
nepremičnina. Oslabitve terjatev vsebujejo popravek vrednosti terjatev in odpisov v
višini 3.243 evrov. Oslabitev sredstev v posesti za prodajo se nanašajo na oslabitve
premoženja, ki ga ima družba kot sredstva v posesti za prodajo v višini 2.041 evrov.

7. Finančni prihodki in odhodki
Finančni prihodki obsegajo naslednje postavke:
v EUR

Prihodki iz obresti iz danih posojil
Prihodki iz obresti po lizing pogodbah
Drugi prihodki iz obresti in zamudne obresti
Provizije
Prihodki od terjatev in dolgov (tečajne razlike)
Prihodki od prodaje finančnih naložb
Prihodki iz odprave popravkov terjatev
Skupaj finančni prihodki

2009
1.046.111
6.735.183
449.092
483.287
436
101.226
139.037
8.954.372

2008
853.562
8.040.289
388.112
632.442
2.766
402.263
10.319.434

Efektivna obrestna mera v letu 2009 je znašala 6,77%. S podjetji v skupini je družba
v letu 2009 realizirala finančne prihodke v višini 362.779 evrov (leto 2008 v višini
371.357 evrov).
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Finančni prihodki, ki bodo realizirani v naslednjih obdobjih:
V EUR

Prihodki iz obresti iz danih posojil
Prihodki iz obresti po lizing pogodbah
Skupaj finančni prihodki

Do enega Od enega do
leta
pet let
300.714
423.269
5.286.501
13.052.291
5.587.215
13.475.560

Nad pet let

skupaj

43.700
4.496.379
4.540.079

767.683
22.835.171
23.602.854

Finančni odhodki za obresti in drugi finančni odhodki vključujejo:
v EUR

Odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb razpoložljivih za
prodajo
Odhodki za slabitve poslovnih terjatev
Odhodki za obresti
Odhodki za druge obresti in drugi odhodki
Skupaj finančni odhodki

2009
0

2008
594.103

2.460.619
5.152.833
313
7.613.765

1.149.769
7.621.416
561
9.365.849

Odhodki iz obresti vključujejo obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih posojil in
zamudnih obresti. Efektivna obrestna mera v letu 2009 je znašala 4,22%.
Stroški financiranja do povezanih družb so v letu 2009 znašali 3.081.152 evrov (leto
2008 so znašali 3.866.830 evrov).
Neto finančni izid predstavlja razliko med finančnimi prihodki in finančnimi odhodki in
znaša v letu 2009 857.320 evrov, v letu 2008 pa 321.143 evrov.

Sprememba usmeritve
v EUR

Prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki
Drugi poslovni odhodki
Finančni prihodki
Finančni odhodki

2008 prilagojeno
456.737
261.920
(167.090)
10.319.434
(9.365.849)

Razlika iz
spremembe
(524.980)
(509.725)
97.313
1.034.706
(97.314)

2008
981.717
771.645
(264.403)
9.284.728
(9.268.535)

Sprememba usmeritve nima vpliva na kapital in poslovni izid družbe.

8. Davek iz dobička
v EUR

Davek
Odloženi davek
Skupaj
Dobiček pred obdavčitvijo
Davek od osnove obračunan po 21 odstotni stopnji (prej 22)
Davčne olajšave
Davčno nepriznani odhodki
Prihodki, ki zmanjšujejo davčno osnovo
Povečanje odhodkov (nepriznani v preteklih letih)
Ostale prilagoditve v izkazu poslovnega izida (odloženi davki)
Skupaj

2009
477.041
(308.301)
168.740

2008
332.232
(257.875)
74.357

625.502

244.111

131.355
(4.301)
527.824
(22.896)
(154.941)
(308.301)
168.740

53.704
(5.730)
403.782
(90.737)
(28.787)
(257.875)
74.357
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Družba je v letu 2009 plačala akontacije v višini 343.854 evrov, dolg do države za
davek na dobiček na dan 31.12.2009 izkazuje družba v višini 133.187 evrov. Znesek
odloženega davka, ki se nanaša na spremembo davčnih stopenj iz 21 odstotkov na
20 odstotkov znaša 44.215 evrov.
Odloženi davek sestoji iz:
- popravkov terjatev v višini 439.507 evrov,
- rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade v višini 323 evrov,
- oslabitve osnovnih sredstev v višini 165 evrov,
- oslabitve zalog v višini -16.517 evrov,
- rezervacije za garancije in investicijsko vzdrževanje v višini 9.585 evrov,
- odprava oslabitve pri prodaji naložb razpoložljivih za prodajo v višini -124.762
evrov.
Efektivna davčna stopnja za leto 2009 je 27 odstotna, za leto 2008 pa 30 odstotna.

9. Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva vključujejo računalniške programe in premoženjske
pravice. Izkazujejo se v bilanci stanja po neodpisani vrednosti. Vsa neopredmetena
sredstva imajo določljivo dobo koristnosti.
Preglednica gibanja neopredmetenih sredstev za leto 2009
v EUR

Programska
oprema

Premož.
pravice

Skupaj neopred.
osnovna sredstva

Rezervni
sklad

Nabavna vrednost
Stanje 01.01. 2009
Povečanja
Prenos iz priprave
Zmanjšanja
Stanje 31.12. 2009

79.587
0
0
0
79.587

0
32.849
0
0
32.849

(250)
0

79.620
33.066
0
(250)
112.436

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2009
Povečanja
Amortizacija
Zmanjšanja
Stanje 31.12. 2009

13.261
0
7.959
0
21.220

0
0
685
0
685

0
0
0
0
0

13.261
0
8.644
0
21.905

Neodpisana vrednost 01.01.2009
Neodpisana vrednost 31.12.2009

66.326
58.367

0
32.164

33
0

66.359
90.531

33
217
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Preglednica gibanja neopredmetenih sredstev za leto 2008
v EUR

Programska
oprema

Skupaj neopredmetena
osnovna sredstva

Rezervni sklad

Nabavna vrednost
Stanje 01.01. 2008
Povečanja
Prenos iz priprave
Zmanjšanja
Stanje 31.12. 2008

79.587
0
0
0
79.587

0
33
0
0
33

79.587
33
0
0
79.620

Popravek vrednosti
Stanje 1. 1. 2008
Povečanja
Amortizacija
Zmanjšanja
Stanje 31.12. 2008

5.303
0
7.958
0
13.261

0
0
0
0
0

5.303
0
7.958
0
13.261

Neodpisana vrednost 01.01.2008
Neodpisana vrednost 31.12.2008

74.284
66.326

0
33

74.284
66.359

10. Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema)
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se izkazujejo nepremičnine: poslovni prostor,
kjer ima družba sedež in garažni prostor, oprema za opravljanje dejavnosti družbe in
oprema operativnega lizinga. Opredmetena osnovna sredstva so izkazana v bilanci
stanja po neodpisani vrednosti. Družba je v letu 2009 oslabila sredstvo, ki ga daje v
najem oz. operativni lizing v višini 52.398 evrov. S tem je neodpisano vrednost
približala tržni vrednosti oz. vrednosti eurotaxa.
Družba na dan 31.12.2009 nima vpisanih hipotek na opredmetenih osnovnih
sredstvih. Družba ima v lastni uporabi poslovne prostore. Poslovnemu prostoru
pripada funkcionalno zemljišče, ki ga ni mogoče odtujiti ločeno. Pravnih omejitev ni.
Ni nobenih obveznosti za plačilo. Stroški obnavljanja prostorov, v katerih se nahajajo
opredmetena osnovna sredstva, še niso nastali.
Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za finančne obveznosti.
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Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2009
v EUR

Gradbeni objekti Oprema in drobni Oprema dana v
inventar
najem

Skupaj opredmetena
osnovna sredstva

Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2009
Povečanja
Prenos iz priprave
Zmanjšanja
Stanje 31.12. 2009

199.402
0
0
0
199.402

204.732
1.331
0
(5.707)
200.356

701.523
294.016
0
(238.113)
757.426

1.105.657
295.347
0
(243.820)
1.157.184

Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2009
Povečanja
Amortizacija
Zmanjšanja
Oslabitev
Stanje 31.12. 2009

89.779
0
5.470
0
0
95.249

139.757
8
22.107
(5.707)
0
156.165

264.568
128.102
88.910
(238.113)
52.398
295.865

494.104
128.110
116.487
(243.820)
52.398
547.279

109.623

64.975

436.955

611.553

104.153

44.191

461.561

609.905

Neodpisana vrednost
31.12.2008
Neodpisana vrednost
31.12.2009

Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2008
v EUR

Gradbeni objekti

Oprema in
drobni inventar

Oprema dana v Skupaj opredmetena
osnovna sredstva
najem

Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2008
Povečanja
Prenos iz priprave
Zmanjšanja
Stanje 31.12. 2008

199.402
0
0
0
199.402

202.259
2.473
0
0
204.732

679.561
266.751
0
(244.789)
701.523

1.081.222
269.224
0
(244.789)
1.105.657

Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2008
Povečanja
Amortizacija
Zmanjšanja
Oslabitev
Stanje 31.12. 2008

84.309
0
5.470
0
0
89.779

116.390
0
23.367
0
0
139.757

226.682
175.332
76.719
(244.789)
30.624
264.568

427.381
175.332
105.556
(244.789)
30.624
494.104

115.093

85.869

452.879

653.841

109.623

64.975

436.955

611.553

Neodpisana vrednost
31.12.2007
Neodpisana vrednost
31.12.2008

11. Naložbene nepremičnine
Med naložbenimi nepremičninami izkazuje družba nepremične, ki jih je nabavila z
namenom dajanja v najem.
Nepremičnina 1: Naložbena nepremičnina obsega pisarniške prostore, trgovino in
skladiščne prostore. Družba je nabavila nepremičnino v letu 2005 po nabavni
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vrednosti 1.250.615 evrov. Družba je konec leta 2009 dala oceniti nepremičnino. Po
cenilnem zapisniku je nepremičnina vredna 1.228.318 evrov, sedanja vrednost
nepremičnine pred cenitvijo je znašala 1.229.381 evrov, zato je družba prevrednotila
oziroma zmanjšala vrednost nepremičnine za 1.063 evrov.
Nepremičnina 2: Na osnovi javnega razpisa je družba pridobila stavbno pravico za
dobo 16 let za zemljišče na katerem je zgradila športni objekt, ki ga oddaja v najem.
Naložbena nepremičnina se slabi v roku 15 let, za dobo sklenjene najemne pogodbe,
do ocenjene tržne vrednosti ob prodaji. Vrednost nepremičnine na dan 31.12.2009
znaša 831.031 evrov. V vrednost nepremičnine smo kapitalizirali 1.193 evrov obresti
obračunane po 3,6 odstotni obrestni meri.
Najemni pogodbi sta sklenjeni za določen čas, katera ena pogodba poteče januarja
2013, druga pogodba decembra 2024. Naložbena nepremičnina ni predmet zastave
in družba nima dolgov za poplačilo naložbene nepremičnine. Naložbena
nepremičnina se vrednoti po pošteni vrednosti.
Družba je v letu 2009 ustvarila 99.962 evro (leto poprej 107.462 evrov) prihodkov iz
naslova najemnin.
Naložbene nepremičnine niso zastavljene kot jamstvo za finančne obveznosti.
Preglednica gibanja naložbenih nepremičnin za leto 2008
v EUR

Naložbena nepremičnina
Poštena vrednost
Stanje 01.01.2009
Povečanje
Prevrednotenje
Stanje 31.12. 2009

1.229.381
831.031
(1.063)
2.059.349

Preglednica gibanja naložbenih nepremičnin za leto 2008
v EUR

Naložbena nepremičnina
Poštena vrednost
Stanje 01.01.2008
Povečanje
Prevrednotenje
Stanje 31.12. 2008

1.230.749
0
(1.368)
1.229.381

12. Naložbe v kapital v podjetji v skupini
Naložbe v kapital v podjetji v skupini NKBM so razporejene v skupino razpoložljiva za
prodajo in so vrednotene po nabavni vrednosti in obsegajo naslednje postavke:
v EUR

Naložbe v Multiconsult d.o.o. (1,64% delež)
Naložbe v Multiconsult leasing d.o.o. (10,00% delež)
Skupaj

31.12.2009
91.019
262.565
353.584

31.12.2008
91.019
50.385
141.404

V letu 2009 se je družba Multiconsult leasing d.o.o dokapitalizirala. Družba je
vplačala 212.180 evrov v osnovni kapital družbe Multiconsult leasing d.o.o. in s tem
ohranila 10 odstotni lastniški delež.
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Preglednica gibanj naložb v kapital v podjetja v skupini NKBM za leto 2009
v EUR
Stanje 1.1.2008
Povečanje naložbe
Zmanjšanje naložbe
Stanje 31.12.2008

Naložba v Multiconsult d.o.o.
Naložba v Multiconsult Leasing d.o.o.
91.019
50.385
0
212.180
0
0
91.019
262.565

Preglednica gibanj naložb v kapital v podjetja v skupini za leto 2008
v EUR

Stanje 1.1.2008
Povečanje naložbe
Zmanjšanje naložbe
Stanje 31.12.2008

Naložba v Multiconsult d.o.o.
Naložba v Multiconsult Leasing d.o.o.
91.019
50.385
0
0
0
0
91.019
50.385

Družba izkazuje na dan 31.12.2009 naložbe do družb v skupini NKBM razporejene v
kategorijo razpoložljiva za prodajo v višini 353.584 evrov (na dan 31.12.2008 v višini
141.404 evrov)

13. Naložba - finančna sredstva razpoložljiva za prodajo
v EUR

31.12.2009
0
0

Naložba – finančna sredstva razpoložljiva za prodajo
Skupaj

31.12.2008
905.897
905.897

Preglednica gibanja naložb – finančna sredstva razpoložljiva za prodajo v letu 2009
v EUR

Nabavna
vrednost
Stanje 01.01. 2009
Povečanja
Zmanjšanje - plačilo
Zmanjšanje s popravkom
Realizirani finančni prihodki
Stanje 31.12. 2009

1.500.000
0
(1.007.123)
(492.877)
0
0

Popravek
Presežek iz
vrednosti prevrednotenja
naložb
(594.103)
0
0
0
0
0
492.877
0
101.226
0
0
0

Odložen
davek
0
0
0
0
0
0

Skupaj
vrednost
naložbe
905.897
0
(1.007.123)
0
101.226
0

Preglednica gibanja naložb – finančna sredstva razpoložljiva za prodajo v letu 2008
v EUR

Nabavna
vrednost
Stanje 01.01. 2008
Povečanja
Zmanjšanje
Prevrednotenje skozi
kapital
Prevrednotenje skozi
poslovni izid
Stanje 31.12. 2008

Popravek
vrednosti
naložb

Presežek iz
prevrednotenja

1.500.000
0
0
0

0
0
0
0

(135.997)
0
0
135.997

0

(594.103)

0

1.500.000

(594.103)

0

Odložen
davek
(38.358)
0
0
38.358

Skupaj
vrednost
naložbe
1.325.645
0
0
174.355
(594.103)

0

905.897
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14. Druge dolgoročne in kratkoročne naložbe
Druge dolgoročne naložbe obsegajo naslednje postavke:
v EUR

31.12.2009
7.552.044
78.316.080
85.868.124

31.12.2008
6.126.257
95.769.562
101.895.819

Kratkoročni del terjatev iz posojilnih pogodb
Druge terjatve iz posojilnih pogodb
Popravek vrednosti posojilnih pogodb
Skupaj posojilne pogodbe

31.12.2009
10.022.414
544.223
(342.092)
10.224.545

31.12.2008
8.368.316
521.619
(119.731)
8.770.204

Kratkoročni del terjatev iz pogodb finančnega lizinga
Prenos ocenjene vrednosti zalog
Kratkoročne druge terjatve iz pogodb finančnega lizinga
Kratkoročne dvomljive terjatve iz pogodb finančnega lizinga
Terjatve v tožbi in stečajih
Popravek vrednosti terjatev
Skupaj terjatve iz pogodb finančnega lizinga
Skupaj

22.192.645
(921.504)
161.582
21.443
1.741.738
(3.571.722)
19.624.182
29.848.727

17.086.895
0
20.621
36.260
1.564.182
(2.221.789)
16.486.169
25.256.373

Dolgoročne terjatve iz posojilnih pogodb
Dolgoročne terjatve iz pogodb finančnega lizinga
Skupaj

Druge kratkoročne naložbe obsegajo naslednje postavke:
v EUR

V okviru drugih dolgoročnih in kratkoročnih naložb družba izkazuje terjatve iz danih
posojil in terjatve iz pogodb finančnega lizinga danim pravnim in fizičnim osebam.
Družba daje posojila za t.i. projektno financiranje oz. posojila, ki so namenjena za
gradnjo nepremičnin. Nadalje daje posojila za financiranje zalog dobaviteljem po
pogodbi o medsebojnem sodelovanju in druga posojila. Posojila oziroma naložbe so
zavarovana z menicami.
Družba vrednosti terjatve iz pogodb finančnega lizinga po neto načelu oz. izkazuje
vse zapadle neplačane terjatve iz pogodb, nezapadle glavnice in DDV.
Lizingojemalce toži družba v primeru, ko je na dan prekinitve pogodbe prodajna cena
predmeta lizinga nižja od terjatev do lizingojemalcev, ki sledijo iz pogodbe, ali kadar
lizingojemalec ne vrne predmeta lizinga, s prodajo katerega bi družba poplačala
svoje terjatve po lizing pogodbi.
Dolgoročne terjatve vključujejo dolgoročne terjatve do posojilojemalcev iz posojilnih
pogodb oz. lizingojemalcev iz pogodb finančnega lizinga, katerih zapadlost je po
01.01.2011. Kratkoročne terjatve vključujejo zapadle neplačane terjatve na dan
31.12.2009 in terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2010.
V bilanci stanja so terjatve prikazane v neto vrednosti, kar pomeni da so zmanjšane
za popravek vrednosti za dvomljive in sporne terjatve. Oblikovanje popravka
vrednosti terjatev je opisano v razdelku temeljne računovodske predpostavke in
značilnosti računovodenja v poglavju oblikovanje popravkov terjatev. Odpis terjatev
se vrši na podlagi sklepa sodišča ali sklepa direktorja družbe.
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Družba na dan 31.12.2009 ne izkazuje kratkoročno danih posojil poslovodstvu oz.
članom uprave.
Poštene vrednosti zavarovanj družba ne razkriva, ker so sredstva dana na finančni
najem že sama po sebi zavarovana s predmetom lizinga. Posojilne pogodbe so v
osnovi zavarovane s menicami. Kot dodatna zavarovanja so zavarovanja s
hipotekami, poroštvenimi izjavami in lastništvom predmeta lizinga (predvsem pri
projektnem financiranju).
Preglednica gibanj drugih dolgoročnih naložb – terjatve iz posojilnih pogodb za leto
2009
v EUR

Stanje 1.1.2009
Prenos iz kratkoročnega dela
Nova posojila
Odplačana posojila
Prenos na kratkoročni del
Oblikovanje popravkov
Stanje 31.12.2009

Dana posojila
6.126.257
8.368.316
14.008.839
(10.928.954)
(10.022.414)
0
7.552.044

Stanje popravkov
0
0
0
0
0
0
0

Neto dolgoročne naložbe
6.126.257
8.368.316
14.008.839
(10.928.954)
(10.022.414)
0
7.552.044

Preglednica gibanj drugih dolgoročnih naložb – terjatve iz posojilnih pogodb za leto
2008
v EUR

Stanje 1.1.2008
Prenos iz kratkoročnega dela
Nova posojila
Odplačana posojila
Prenos na kratkoročni del
Oblikovanje popravkov
Stanje 31.12.2008

Dana posojila
2.334.978
3.054.379
20.526.924
(11.421.708)
(8.368.316)
0
6.126.257

Stanje popravkov
0
0
0
0
0
0
0

Neto dolgoročne naložbe
2.334.978
3.054.379
20.526.924
(11.421.708)
(8.368.316)
0
6.126.257

Preglednica gibanj drugih kratkoročnih naložb – terjatve iz posojilnih pogodb za leto
2009
v EUR
Stanje 1.1.2009
Prenos nazaj na dolg. del naložb
Nova posojila
Odplačana posojila
Prenos iz dolgoročnih naložb
Oblikovanje popravkov
Odprava popravka
Stanje 31.12.2009

Dana posojila
8.889.935
(8.368.316)
103.067
(80.463)
10.022.414
0
0
10.566.637

Stanje popravkov
(119.731)
0
0
0
0
(223.361)
1.000
(342.092)

Neto kratkoročne naložbe
8.770.204
(8.368.316)
103.067
(80.463)
10.022.414
(223.361)
1.000
10.224.545

51

Preglednica gibanj drugih kratkoročnih naložb – terjatve iz posojilnih pogodb za leto
2008
v EUR

Stanje 1.1.2008
Prenos nazaj na dolgoročni
del naložb
Nova posojila
Odplačana posojila
Prenos iz dolgoročnih naložb
Oblikovanje popravkov
Stanje 31.12.2008

Dana posojila
5.315.844
(3.054.379)

Stanje popravkov
(2.775)
0

Neto kratkoročne naložbe
5.313.069
(3.054.379)

669.769
(2.409.615)
8.368.316
0
8.889.935

0
0
0
(116.956)
(119.731)

669.769
(2.409.615)
8.368.316
(116.956)
8.770.204

V letu 2009 je družba reprogramirala posojilne pogodbe in s tem prestavila datume
zapadlosti obrokov. Če družba ne bi reprogramirala posojilne pogodbe, bi izkazovala
dodatno za 25.470 evrov zapadlih neplačanih terjatev.

Sprememba usmeritve
V EUR

Druge dolgoročne naložbe
Dolgoročne terjatve do kupcev
Druge kratkoročne naložbe
Kratkoročne terjatve do kupcev

31.12.2008 prilagojen
101.895.819
0
25.256.373
821.542

Razlika iz
spremembe
95.769.562
(95.769.562)
16.486.169
(16.486.169)

31.12.2008
6.126.257
95.769.562
8.770.204
17.307.711

Sprememba usmeritve nima vpliva na kapital in poslovni izid družbe.
Preglednica gibanja popravkov drugih dolgoročnih in kratkoročnih naložb v letu 2009
v EUR

Druge dolgoročne naložbe
Stanje popravka 01.01. 2009
Povečanja
Zmanjšanja
Odpisi
Prenosi popravkov v terjatve
Stanje popravka 31.12. 2009

0
0
0
0
0
0

Druge kratkoročne
naložbe
2.341.521
1.972.861
(139.036)
(3.971)
(257.560)
3.913.814

Preglednica gibanja popravkov drugih dolgoročnih in kratkoročnih naložb v letu 2008
v EUR

Druge dolgoročne naložbe
Stanje popravka 01.01. 2008
Povečanja
Zmanjšanja
Odpisi
Prenosi popravkov v terjatve
Stanje popravka 31.12. 2008

0
0
0
0
0
0

Druge kratkoročne
naložbe
2.289.554
1.060.190
(402.197)
(169.298)
(436.729)
2.341.520
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Družba izkazuje naslednje druge kratkoročne in dolgoročne naložbe do družb v
skupini:
v EUR

Podjetje v skupini – dolgoročne terjatve
Podjetje v skupini – kratkoročne terjatve

31.12.2009
3.509.081
18.216

31.12.2008
27.297
5.012.299

31.12.2009
427
427

31.12.2008
0
0

31.12.2009
385.986
478.049
(484.291)
379.744

31.12.2008
405.060
469.149
(481.466)
392.743

194
29.766
1.066
763.307
198
1.174.275

0
1.387
1.036
424.845
1.531
821.542

15. Dolgoročne in kratkoročne terjatve do kupcev
Dolgoročne terjatve do kupcev so:
v EUR

Druge dolgoročne terjatve
Skupaj dolgoročne terjatve

Kratkoročne terjatve do kupcev so:
v EUR

Kratkoročne terjatve do kupcev
Terjatve v tožbi in stečajih
Popravek vrednosti terjatev do kupcev
Skupaj terjatve do kupcev
Prefakturiranje
Predujmi za zaloge
Predujmi – drugi
Terjatve do državnih in drugih institucij in druge terjatve
Terjatve do obresti
Skupaj kratkoročne terjatve

Kratkoročne terjatve do kupcev zajemajo terjatve iz naslednjih poslov: druge terjatve
iz lizing pogodb v katere spadajo: opomini, stroški izterjave, odvetnika in terjatve do
najemnin operativnega lizinga, ipd; terjatve do kupcev, ki izhajajo v večji meri iz
prodaj odvzetega predmeta lizinga.
Popravek vrednosti terjatev je oblikovan za naslednje predmete:
v EUR

Dvomljive terjatve
Terjatve v tožbi
Terjatve do TAM Maribor
Skupaj popravek

31.12.2009
14.567
204.782
264.942
484.291

31.12.2008
12.317
204.207
264.942
481.466

16. Terjatve do države iz naslova davka iz dobička
V letu 2009 družba izkazuje obveznost za plačilo davka iz dobička. V letu 2008 je
družba izkazovala terjatve do države iz naslova preveč plačanih akontacij iz davka
od dobička v višini 44.216 evrov.
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17. Odložene terjatve za davek
v EUR

31.12.2009
778.003
15.383
28.267
24.919
0
37.731
0
884.303

Popravki vrednosti terjatev
Rezervacije za odpravnine, jubilejne za zaposlene
Oslabitve osnovnih sredstev
Oslabitve zalog
Rezervacije za tožbene zahtevke do družbe
Rezervacije iz naslova javnih razpisov
Naložbe po RZP
Skupaj

31.12.2008
338.496
15.059
28.102
41.436
0
28.146
124.762
576.001

Vse spremembe v zgoraj navedeni tabeli so pripoznane v izkazu poslovnega izida. V
letu 2009 se je izvedla korekcija terjatev za odložen davek iz 21 odstotkov na 20
odstotkov zaradi spremembe davčne stopnje v letu 2010.

18. Sredstva za prodajo in zaloga
Družba izkazuje med sredstvi za prodajo in zalogami naslednje postavke:
v EUR

Zaloga predmeta lizinga
Zaloga opred. osnovnih sredstev, namenjenih prodaji
Popravek opred. osnovnih sredstev, namenjenih prodaji
Skupaj sredstva za prodajo
Zaloga odvzetega predmeta lizinga
Popravek zalog
Skupaj zaloga
Skupaj sredstva za prodajo in zaloga

31.12.2009
0

31.12.2008
0

503.509
(102.041)
401.468

731.788
(101.667)
630.121

3.933.819
(1.236.721)
2.697.098
3.098.566

623.335
(321.247)
302.088
932.209

Sredstva za prodajo in zaloge niso zastavljena kot jamstvo za finančne obveznosti

Sprememba usmeritve
V EUR

Sredstva za prodajo
Zaloge

31.12.2008 prilagojen
630.121
302.088

Razlika iz
spremembe
630.121
(630.121)

31.12.2008
0
932.209

Sprememba usmeritve nima vpliva na kapital in poslovni izid družbe.

19. Druga kratkoročna sredstva
Med drugimi kratkoročnimi sredstvi družba izkazuje aktivne časovne razmejitve, kot
so vnaprej plačani stroški zavarovanja in registracije, reklame in drugi stroški, ki se
nanašajo na leto 2010 v skupni vrednosti 2.464 evrov. V letu 2008 je družba
izkazovala druga kratkoročna sredstva v višini 2.603 evrov.
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20. Denar in denarni ustrezniki
Denar in denarni ustrezniki vključujejo:
v EUR

Transakcijski račun
Evrska sredstva v blagajni
Vezani bančni depoziti
Dani akreditiv in devizni račun
Skupaj

31.12.2009
2.085.456
103
0
0
2.085.559

31.12.2008
711.662
317
1.906.867
0
2.618.846

Družba izkazuje na dan 31.12.2008 denarna sredstva do družb v skupini v višini
2.085.456 evrov (na dan 31.12.2008 v višini 2.618.529 evrov).

21. Kapital
Kapital sestavljajo naslednje postavke:
v EUR

I. Vpoklicani kapital
Osnovni kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
IV. Zadržan dobiček
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta
VI. Presežek iz prevrednotenja
Skupaj kapital

31.12.2009
5.021.415
5.021.415
1.040.207
140.465
140.465
723.846
433.924
0
7.359.857

31.12.2008
1.721.415
1.721.415
1.040.207
117.626
117.626
562.580
161.267
0
3.603.095

V letu 2009 se je družba dokapitalizirala v višini 3.300.000 evrov. Dne 02.07.2009 je
bila na sodišču vpisana sprememba povečanja osnovnega kapitala.
Kapitalske rezerve so iz naslova splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.
Zakonske rezerve so oblikovane v skladu z zakonom in sicer v letu 2009 so bile
oblikovane v višini 22.839 evrov, kar predstavlja 5% čistega dobička družbe. Drugih
rezerv družba nima. Rezerve niso izplačljive lastnikom.
Družba je v 100 odstotni lasti Nove KBM d.d. in ji pripada celotni dobiček. Zakonske
rezerve niso predmet delitve dobička.

22. Dolgoročne in kratkoročne obveznosti
Dolgoročne obveznosti zajemajo:
v EUR

Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Rezervacije
Skupaj dolgoročne obveznosti

31.12.2009
31.681.430
0
433.777
32.115.207

31.12.2008
44.861.855
0
205.187
45.067.042
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Kratkoročne obveznosti zajemajo:
v EUR

Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti
Kratkoročne obveznosti za odmerjeni davek
Skupaj kratkoročne obveznosti

31.12.2009
85.552.926
914.637
133.187
86.600.750

31.12.2008
84.900.669
1.531.397
0
86.432.066

31.12.2009

31.12.2008

3.000.000
28.681.430
31.681.430

3.000.000
41.861.855
44.861.855

64.234.464
21.318.462
85.552.926
117.234.356

63.352.622
21.548.047
84.900.669
129.762.524

Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti
v EUR

Dolgoročne finančne obveznosti:
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini
Dolgoročne finančne obveznosti do drugih
Skupaj dolgoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne finančne obveznosti do drugih
Skupaj kratkoročne finančne obveznosti
Skupaj finančne obveznosti

Vse dolgoročne finančne obveznosti zapadejo v plačilo do vključno 2018. Posojila so
bodisi zavarovana z menicami in/ali z odstopi terjatev. Kratkoročne obveznosti iz
naslova obresti se nanašajo na obračunane obresti po posojilnih pogodbah v višini
388.669 evrov (leto poprej 741.817 evrov) in so vključene v kratkoročne finančne
obveznosti.
Posojila so sklenjena ali s fiksno obrestno mero ali s spremenljivo obrestno mero
vezano na šestmesečni, trimesečni oz. enomesečni EURIBOR.
Preglednica gibanja dolgoročnih finančnih obveznosti
V EUR

Posojila
47.766.800
11.300.000
(14.204.945)
44.861.855
0
(13.180.425)
31.681.430

Stanje 01.01.2008
Povečanje
Zmanjšanje – prenos na kratkoročni del
Stanje 31.12.2008
Povečanje
Zmanjšanje – prenos na kratkoročni del
Stanje 31.12.2009

Preglednica gibanja kratkoročnih finančnih obveznosti
v EUR

Stanje 01.01.2008
Povečanje
Povečanje – prenos iz dolgoročnega dela
Zmanjšanje
Stanje 31.12.2008
Povečanje
Povečanje – prenos iz dolgoročnega dela
Zmanjšanje
Stanje 31.12.2009

Posojila
59.033.400
149.951.000
14.204.945
(139.030.493)
84.158.852
152.010.000
13.180.425
(164.185.020)
85.164.257

Obresti
471.454
7.610.645
0
(7.340.282)
741.817
5.439.856
0
(5.793.004)
388.669
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Dolgoročne in kratkoročne poslovne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in druge
obveznosti ter obveznosti za davek iz dobička sestavljajo naslednje postavke:
v EUR

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in druge obv.:
Obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti za prejete predujme
Obveznosti do države
Obveznosti do delavcev
Časovne razmejitve
Druge obveznosti
Skupaj kratkoročne obveznosti
Obveznost za davek iz dobička
Skupaj obveznosti iz poslovanja

31.12.2009
0

31.12.2008
0

484.365
177.861
28.613
22.720
172.614
28.464
914.637
133.187
1.047.824

707.059
419.114
21.576
22.196
356.875
4.577
1.531.397
0
1.531.397

Obveznosti do dobaviteljev so v večji meri povezane z obveznostmi do dobaviteljev
za predmet lizinga. Obveznosti za prejete predujme so obveznosti do prejetih
predujmov od lizingojemalcev v višini 174.229 evrov in obveznosti do drugih prejetih
avansov. Obveznosti do države vključujejo obveznosti za davke in prispevke
povezane s plačami in obveznosti iz naslova DDV v višini 28.613 evrov. Obveznosti
do delavcev iz čistih plač se skupaj z nadomestili nanašajo na decembrski obračun
plač zaposlenih, ki so bile izplačane v januarju 2010.
Med pasivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami družba izkazuje vnaprej
vkalkulirane stroške v skupni vrednosti 9.285 evrov. Največji delež stroškov
predstavljajo vkalkulirani stroški revizije za leto 2009. Med časovnimi razmejitvami
nadalje družba izkazuje že vkalkulirane obresti po prejetih posojilih za leto 2009 v
višini 76.756 evrov in kratkoročno odložene prihodke iz naslova garancij po javnih
razpisih v višini 4.368 evrov. Med časovnimi razmejitvami družba izkazuje že plačane
obresti za leto 2010 v višini 82.205 evrov.
Družba izkazuje naslednje poslovne in finančne obveznosti do družb v skupini:
v EUR

Podjetja v skupini - dolgoročne obveznosti
Podjetja v skupini - kratkoročne obveznosti

31.12.2009
3.000.000
64.236.211

31.12.2008
3.000.000
63.364.409

31.12.2009
85.929
0
164.410
183.438
433.777

31.12.2008
75.525
0
0
129.662
205.187

Rezervacije
Družba izkazuje naslednje dolgoročne rezervacije :
v EUR

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine zaposlenim
Rezervacije za izgube
Vnaprej plačane obresti
Garancije iz poslov pridobljenih na podlagi javnih razpisov
Skupaj
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Gibanje rezervacij od 01.01.2008 do 31.12.2009
v EUR

Vrednost
188.290
30.483
(13.586)
205.187
315.566
(86.976)
433.777

Stanje 01.01.2008
Povečanje
Zmanjšanje
Stanje 31.12.2008
Povečanje
Zmanjšanje
Stanje 31.12.2008

Družba je v letu 2009 je na novo oblikovala rezervacije za jubilejne nagrade in
odpravnine ob upokojitvi v višini 10.404 evrov.
Med rezervacijami družba izkazuje tudi rezervacije iz poslov pridobljenih na podlagi
javnih razpisov (za bodoče vzdrževanje in garancije) in vnaprej plačane obresti po
lizing pogodbi za leti 2011 in 2012.

POGOJNE OBVEZNOSTI
Družba ima pogojne obveznosti, ki jih prikazuje zunajbilančno.
v EUR

Pogodbe z odstopom terjatev za zavarovanje prejetih posojil
Prejete garancije
Tožen znesek, pri katerih je tožena stranka družba
Neizkoriščen odobren kredit
Zavarovanje danih posojil z menicami
Dana poroštva
Dani in še ne izkoriščeni krediti
Skupaj

31.12.2009
100.510.000
900.285
3.000.000
17.976.039
4.375.695
2.511.940
129.273.959

31.12.2008
106.410.000
900.285
0
1.670.000
14.897.846
15.791.760
7.178.135
146.848.026

FINANČNI INSTRUMENTI
Družba zagotavlja aktivno upravljanje s tveganji v skladu s sprejeto Politiko
upravljanja s tveganji. V letu 2009 niso bili uporabljeni finančni inštrumenti za
obvladovanje tveganj.

Kreditno tveganje
Družba je bila v letu 2009 izpostavljena kreditnemu tveganju. Kreditno tveganje se
meri v višini zapadlih neplačanih terjatev in potrebe po oblikovanju popravkov
vrednosti terjatev in morebitnih odpisov. Kreditno tveganje nastopi pri naslednjih
bilančnih postavkah.
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v EUR

Druge dolgoročne naložbe
Druge kratkoročne naložbe
Kratkoročne terjatve do kupcev
Druge dolgoročne terjatve do kupcev
Druge kratkoročne terjatve
Druga kratkoročna sredstva
Terjatve do države iz naslova davka iz dobička
Denar in denarni ustrezniki

31.12.2009
85.868.124
29.848.727
379.744

31.12.2008
101.895.819
25.256.373
392.743

427
794.531
2.464
0
2.085.559

0
428.799
2.603
44.216
2.618.846

Knjigovodska vrednost predstavlja maksimalno kreditno izpostavljenost.
Pri drugih dolgoročnih in kratkoročnih naložbah in kratkoročnih terjatvah do kupcev
nastopi kreditno tveganje oz. tveganje, da terjatve ne bodo poravnane v valutnem
roku. Pri tej skupini terjatev je zapadlih neplačanih terjatev iz aktivnih pogodb v višini
3.924.642 evrov (leto poprej 2.089.674 evrov). Stanje oblikovanih popravkov za
aktivne pogodbe na dan 31.12.2009 je v višini 2.207.141 evrov (leto poprej 835.139
evrov). Družba je za sporne terjatve, po pravilniku o oblikovanju popravkov,
oblikovala vse potrebne popravke.
Med drugimi dolgoročnimi in kratkoročnimi naložbami ter kratkoročnimi terjatvami do
kupcev družba izkazuje terjatve iz dvomljivih terjatev in tožb. Pri teh terjatvah družba
ocenjuje, da nastopi kreditno tveganje. Družba ima stanje terjatev iz dvomljivih
terjatev in tožb na dan 31.12.2009 v višini 2.241.230 evrov (leto poprej 2.069.591
evrov), zakar je oblikovala popravek v višini 2.190.964 evrov (leto poprej 1.987.848).
Poštena vrednost tožbe je 50.266 evrov. Oblikovanje popravka ni bilo potrebno, ker
je predmet tožbe nepremičnina.
Pri drugih dolgoročnih in kratkoročnih terjatvah ter sredstvih ne nastopi kreditno
tveganje, ker družba meni, da bodo vse terjatve poravnane v valutnem roku oz. vse
obveznosti iz naslova danih predujmov izpolnjene.
Poštena vrednost denarja in denarnih ustreznikov je knjigovodska vrednost.
Gibanje popravkov za leti 2009 in 2008
V EUR

Stanje 01.01.
Povečanje
Zmanjšanje
Prevrednotenje
Odpisi
Prenosi popravkov iz terjatev na zaloge
Stanje 31.12.

2009
3.417.090
1.976.103
(240.680)
0
(496.8489
(257.560)
4.398.105

2008
2.578.106
1.654.560
(406.556)
0
(169.298)
(239.722)
3.417.090
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Struktura sredstev po zapadlosti za leto 2009
v EUR

Druge dolgoročne naložbe
Druge kratkoročne naložbe
Kratkoročne terjatve do kupcev
Druge dolgoročne terjatve do
kupcev
Druge kratkoročne terjatve
Druga kratkoročna sredstva
Terjatve do države iz naslova
davka iz dobička

0-1
meseca

2-3
meseca

4-12
meseca
0
19.120.389
0

Več kot 1
leto
85.868.124
0
0

0
3.289.859
379.744

0
7.438.479
0

0
32.161
0
0

Skupaj
85.868.124
29.848.727
379.744

0

0

427

427

0
2.464
0

762.370
0
0

0
0
0

794.531
2.464
0

Struktura sredstev po zapadlosti za leto 2008
v EUR

0-1
meseca

2-3
meseca

4-12
meseca

0
5.756.718
392.743

0
6.917.652
0

Naložba – finančna sredstva
razpoložljiva za prodajo

0

Druge dolgoročne terjatve do
kupcev
Druge kratkoročne terjatve
Druga kratkoročna sredstva
Terjatve do države iz naslova
davka iz dobička

Druge dolgoročne naložbe
Druge kratkoročne naložbe
Kratkoročne terjatve do kupcev

0
12.582.003
0

Več kot 1
leto
101.895.819
0
0

Skupaj
101.895.819
25.256.373
392.743

0

905.897

0

905.897

0

0

0

0

0

5.532
0
0

0
2.603
0

423.267
0
44.216

0
0
0

428.799
2.603
44.216

Zapadle neplačane neoslabljene terjatve za leto 2009
v EUR

2009
Zapadle neplačane neoslabljene terjatve od 0 do 30 dni
Zapadle neplačane neoslabljene terjatve nad 30 do 60 dni
Zapadle neplačane neoslabljene terjatve nad 60 do 90 dni
Zapadle neplačane neoslabljene terjatve nad 90 do 180 dni
Zapadle neplačane neoslabljene terjatve nad 180 do 360 dni
Zapadle neplačane neoslabljene terjatve nad 360 dni
Skupaj zapadle neplačane neoslabljene terjatve

729.538
548.020
373.191
243.438
0
117.300
2.011.487

Obrestno tveganje
Družba je izpostavljena tveganju spremembe obrestnih mer. V večji meri je družba
pri sklepanju lizing in posojilnih pogodb v preteklosti uporablja spremenljivo obrestno
mero. V zadnjem času sklepa pogodbe s fiksno obrestno mero. Pri posojilnih
pogodbah je delež pogodb vezanih na fiksno obrestno mero 40 odstotni, pri lizing
pogodbah je ta delež 2 odstotni. Obrestno tveganje nastopi tudi znotraj spremenljivih
obrestnih mer. Pri sklenjenih posojilnih in lizing pogodb se variabilna obrestna mera
spremeni bodisi v primeru spremembe variabilnega dela obresti za več kot 0,2
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odstotne točke, ali v primeru spremembe variabilnega dela obresti v obdobju, kot je
določeno v pogodbi.
Pri finančnih obveznostih se pri določenemu delu prejetih posojilnih pogodb variabilni
del obresti spremeni vsakih šest mesecev, kot je določeno v pogodbi. Pri preostalih
prejetih posojilih se variabilna obrestna mera spremeni mesečno.
v EUR

31.12.2009

Skupaj

Neobrestova
no

Obrestovano

Na
vpogled

6 mesecev
ali manj

Do 5 let

Druge naložbe
Kratkoročne terjatve do
kupcev

115.716.851
379.744

2.477.305
379.744

113.239.546
0

0
0

104.221.522
0

9.018.024
0

Druge
dolgoročne
terjatve do kupcev
Druge
kratkoročne
terjatve
Druga
kratkoročna
sredstva
Terjatve do države iz
naslova
davka
iz
dobička
Denar
in
denarni
ustrezniki

427

427

0

0

0

0

794.531

794.531

0

0

0

0

2.464

2.464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.085.559
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2.085.456

2.085.456

0

0

117.234.356
1.481.601

388.669
1.481.601

116.845.687

0

114.345.687

2.500.000

Neobrestova
no

Obrestovano

127.152.192
392.743

117.979
392.743

127.034.213
0

0
0

124.791.146
0

2.243.067
0

905.897

905.897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

428.799

429.799

0

0

0

0

2.603

2.603

0

0

0

0

44.216

44.216

0

0

0

0

2.618.846

317

2.618.529

711.662

1.906.867

0

129.762.524
1.174.522

741.817
1.174.522

129.020.707
0

0
0

129.020.707
0

0
0

Finančne obveznost
Druge obveznosti

v EUR

31.12.2008
Druge naložbe
Kratkoročne terjatve do
kupcev
Naložba – finančna
sredstva razpoložljiva
za prodajo
Druge
dolgoročne
terjatve do kupcev
Druge
kratkoročne
terjatve
Druga
kratkoročna
sredstva
Terjatve do države iz
naslova
davka
iz
dobička
Denar
in
denarni
ustrezniki
Finančne obveznost
Druge obveznosti

Skupaj

Na
vpogled

6 mesecev
ali manj

Do 5 let
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Na dan poročanja so bile značilnosti obrestnih mer obrestovanih finančnih
instrumentov družbe:
v EUR

Instrumenti s stalno obrestno mero
Opis
Druge naložbe
Finančne
obveznosti

2009
9.018.024
75.500.000

2008
2.243.067
0

Instrumenti z variabilno obrestno
mero
2009
2008
104.221.522
124.791.146
41.345.687
129.020.707

Analiza občutljivosti za instrumente s spremenljivo obrestno mero
v EUR

Instrumenti s spremenljivo obrestno mero
31.12.2009
Druge naložbe
Finančne obveznosti

Učinek povečanja
obresti za 1% povečanje
OM
1.059.881
503.887

Učinek zmanjšanja
obresti za 1%
zmanjšanja OM
(1.059.881)
(503.887)

Učinek povečanja
obresti za 1% povečanje
OM
1.224.661
1.270.236

Učinek zmanjšanja
obresti za 1%
zmanjšanje OM
(1.224.661)
(1.270.236)

v EUR

Instrumenti s spremenljivo obrestno mero
31.12.2008
Druge naložbe
Finančne obveznosti

Likvidnostno tveganje
Družba je zaradi ustreznega načrtovanja denarnih tokov likvidnostno tveganje v letu
2009 uspešno obvladovala. Družba dnevno izdeluje plan potrebe po denarnih
sredstvih in po potrebi najame posojilo.
V nadaljevanju je prikaz pogodbenih rokov glede zapadlosti finančnih obveznosti,
vključno z ocenjenimi plačili obresti in brez vpliva dogovorov o pobotu:
31.12.2009
Zavarovana
bančna posojila
Nezavar. Obv.
Do dobaviteljev

31.12.2008
Zavarovana
bančna posojila
Nezavar. Obv.
Do dobaviteljev

Knjigovodska
vrednost
117.234.356

Pogodbeni
denarni tokovi
120.159.065

6 mesecev
ali manj
80.530.828

6 -12
mesecev
7.035.130

1 -2 leti

2 – 5 let

v EUR
Nad 5 let

14.359.708

17.768.019

465.380

818.778

818.778

818.778

0

0

0

0

Knjigovodska
vrednost
130.103.525

Pogodbeni
denarni tokovi
138.801.800

6 mesecev
ali manj
83.307.162

6 -12
mesecev
7.669.678

1 -2 leti

2 – 5 let

v EUR
Nad 5 let

14.780.424

32.408.394

636.142

1.190.396

1.190.396

1.190.396

0

0

0

Valutno tveganje
Družba v letu 2009 ni bila izpostavljena valutnemu tveganju.
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Poštena vrednost
v EUR

Druge dolgoročne naložbe
Druge kratkoročne naložbe
Kratkoročne terjatve do
kupcev

31.12.2009
Knjigovodska
Poštena
vrednost
vrednost
85.868.124
85.868.124
29.848.727
29.848.727
379.744
379.744

31.12.2008
Knjigovodska
Poštena
vrednost
vrednost
101.895.819
101.895.819
25.256.373
25.256.373
392.743
392.743

Naložba – finančna sredstva
razpoložljiva za prodajo

0

0

905.897

905.897

Druge dolgoročne terjatve do
kupcev
Druge kratkoročne terjatve
Druga kratkoročna sredstva
Terjatve do države iz naslova
davka iz dobička
Denar in denarni ustrezniki

427

427

0

0

794.531
2.464
0

794.531
2.464
0

428.799
2.603
44.216

428.799
2.603
44.216

2.085.559

2.085.559

2.618.846

2.618.846

31.681.430

31.681.430

44.861.855

44.861.855

85.552.926

85.552.926

84.900.669

84.900.669

914.637

914.637

1.531.397

1.531.397

Dolgoročne finančne
obveznost
Kratkoročne finančne
obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev in
ostalih

Družba ocenjuje, da poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih obveznosti
bistveno ne odstopajo od knjigovodskih.

Hierarhija poštene vrednosti
Družba na dan 31.12.2009 nima finančnih naložb vrednotenih po pošteni vrednosti.

RAZMERJA MED POVEZANIMI DRUŽBAMI
Družba KBM-LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM spada v skupino povezanih
družb, ki tvorijo bančno skupino Nova KBM d.d.. Družba izkazuje za leto 2009
naslednja razmerja z družbami v skupini: Nova KBM d.d., KBM Fineko d.o.o.Skupina Nove KBM, Poštna banka Slovenije d.d., Multiconsult d.o.o., Multiconsult
leasing d.o.o., KBM-Infond d.o.o. Med izvenbilančno evidenco so na dan 31.12.2009
evidentirane pogojne obveznosti v višini 106.922.225 EUR iz naslova danih poroštev
danih Novi KBM d.d. za dana posojila družbi Multiconsult d.o.o. in Multiconsult
leasing d.o.o., prejete garancije Nove KBM d.d., neizkoriščen prejeti kredit s strani
Nove KBM d.d., zavarovanje danih posojil družbama Multiconsult d.o.o. in
Multiconsult leasing d.o.o. z menicami in zavarovanje prejetih kreditov z pogodbami o
odstopu terjatev.
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v EUR

Vrednost
Naložbe v kapital v podjetij v skupini
Druge dolgoročne naložbe
Druge kratkoročne naložbe
Kratkoročno dana naložba (posojilo)
Denar in denarni ustrezniki
Kapital
Dolgoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti
Aktivne časovne razmejitve
Prihodki
Odhodki
Izvenbilančne postavke

353.584
3.509.081
18.216
2.085.456
7.359.857
3.000.000
64.234.464
1.747
0
362.779
3.167.647
106.922.225

DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
V obdobju od 31.12.2009 do izdelave poslovnega poročila, smo ocenili predvsem
tiste poslovne dogodke, ki bi lahko pomembno vplivali na stanje sredstev in
obveznosti družbe. V navedenem obdobju družba v svojih poslovnih knjigah ne
izkazuje poslovnih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na finančni, materialni in
dohodkovni položaj družbe.

KBM-LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM
Direktor družbe
Boris Cekov

Maribor, marec 2010
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