POMEMBNEJŠE INFORMACIJE S SEJE NADZORNEGA SVETA
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Poštna
banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. objavlja naslednje
sporočilo:
Nadzorni svet se je na svoji 118. redni seji, 6. 11. 2012 seznanil s poslovanjem banke in rezultati, ki
jih je banka dosegla v obdobju januar – september 2012.
Kljub zelo zaostrenim razmeram in pogojem poslovanja je banka v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2012
ustvarila 1.477 tisoč evrov čistega dobička in tako realizirala 4,25 odstotni čisti donos na kapital.
Rezultat pred oslabitvami in rezervacijami je znašal 11.592 tisoč evrov. Banka je v devetih
mesecih letošnjega leta ustvarila 18.827 tisoč evrov čistih obresti, ki so glede na načrt leta 2012
dosežene 76 odstotno. Obrestna marža je v opazovanem obdobju dosežena v višini 3,06 odstotka
in za 0,11 odstotne točke presega načrtovano višino za konec letošnjega leta. Čiste opravnine v
višini 6.338 tisoč evrov so glede na letni načrt dosežene 73 odstotno. Dobiček banke še naprej v
največji meri znižujejo neto odhodki iz naslova rezervacij in oslabitev. V obravnavanem obdobju je
banka oblikovala rezervacije in oslabitve v višini 9.716 tisoč evrov, kar predstavlja 88 odstotkov
planiranih neto oslabitev za leto 2012.
Bilančna vsota banke je na dan 30. 9. 2012 znašala 816.550 tisoč evrov in je glede na planirano za
konec leta 2012 dosežena 97 odstotno. Obseg poslovanja se je v devetih mesecih letošnjega leta
znižal za 9.480 tisoč evrov. Z 1,7 odstotnim tržnim deležem bilančne vsote po stanju 31. 8. 2012 pa
je banka v osmih mesecih leta 2012 povečala tržni delež za 0,02 odstotni točki.
Tržni delež kreditov nebančnemu sektorju je dokaj konstanten in je v osmih mesecih letos porasel
za 0,01 odstotne točke. Neto stanje kreditov strankam, ki niso banke, je konec meseca septembra
2012 znašalo 435.632 tisoč evrov in je glede na načrtovane cilje za konec letošnjega leta doseženo
95 odstotno. Obseg neto kreditov strankam se je po večmesečnem padanju v tretjem četrtletju
letošnjega leta ponovno povečal, povečanje pa je prisotno tako na strani prebivalstva kot pri pravnih
in drugih osebah. V strukturi kreditov je nekoliko več dolgoročnih kreditov.
Skupni obseg dolgov do strank, ki niso banke, je konec meseca septembra 2012 znašal 615.856
tisoč evrov in je glede na načrt dosežen 95 odstotno. Tržni delež vlog nebančnega sektorja je v
osmih mesecih letošnjega leta porastel za 0,03 odstotne točke. Rast je prisotna na segmentu
prebivalstva, medtem ko je pri pravnih in drugih osebah zaznan rahel padec.
Kapital banke je konec septembra 2012 znašal 46.255 tisoč evrov in je v primerjavi s kapitalom ob
koncu leta 2011 višji za 869 tisoč evrov. Na spremembo kapitala je vplivalo povečanje negativnega
presežka iz prevrednotenja v višini 608 tisoč evrov in dosežen čisti dobiček tekočega leta v višini
1.477 tisoč evrov. Količnik kapitalske ustreznosti na dan 30. 9. 2012 znaša 11,43 odstotka.
Nadzorni svet je na seji še obravnaval in sprejel poročilo o delu Službe notranje revizije v tretjem
trimesečju letošnjega leta, h kateremu je pozitivno mnenje podala tudi revizijska komisija
nadzornega sveta. Nadzorni svet je soglašal tudi s sprejetjem Politike upravljanja ter se seznanil z
drugimi zadevami iz rednega poslovanja banke.
Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh banke (www.pbs.si) od 6. 11. 2012 naprej.
Maribor, 6. 11. 2012

mag. Boris Novak,
predsednik nadzornega sveta

