Razkritja Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d. za leto 2011
v skladu s Sklepom o razkritjih s strani bank in hranilnic

Maribor, april 2012

Splošna pojasnila
Evropska kapitalska zakonodaja, ki temelji na načelih Basla II., je med drugim uvedla tudi zahteve
glede transparentnosti poslovanja bank. Tako so evropske banke zavezane k razkrivanju določenih
informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje investitorjev o tveganjih, ki jih banke
prevzemajo pri svojem poslovanju.
Ob koncu leta 2006 je bil na osnovi evropske kapitalske ureditve, v okviru katere tretji steber
temelji na večji tržni disciplini in poudarku na obširnejših razkritjih, sprejet Sklep o razkritjih s
strani bank in hranilnic (v nadaljevanju: Sklep o razkritjih), ki je bil nato še štirikrat dopolnjen.
Poštna banka Slovenije, d. d. – bančna skupina Nove KBM d. d. (v nadaljevanju: banka) posluje kot
podrejena banka, nadrejena banka je Nova Kreditna banka Maribor d. d. Glede na vlogo podrejene
banke, je banka zavezana k javni objavi na posamični podlagi samo informacije iz 23. c in 23. d
člena Sklepa o razkritjih, razkritja ostalih informacij pa pripravlja Nova Kreditna banka Maribor d.
d. na konsolidirani podlagi.
Banka skladno z zahtevami zakonodaje in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
večino informacij razkriva v letnem poročilu.
Razkritja je preverila služba notranje revizije in niso bila preverjena s strani pooblaščenega
revizorja.

Razkritje – 1 Pomemben poslovni stik (23. c člen Sklepa o razkritjih)
Točka a in b drugega odstavka 23. c člena Sklepa o razkritjih
Banka s člani uprave, nadzornega sveta in njihovimi ožjimi družinskimi člani nima pogodbenih
razmerij o dobavi blaga oziroma izvedbi storitev. Poslovni stiki, ki jih ima banka z njimi, se
nanašajo na uporabo bančnih storitev in so skladni s sprejeto poslovno politiko ter ne odstopajo od
pogojev, ki jih banka zagotavlja ostalim zaposlenim.
Točka c drugega odstavka 23. c člena Sklepa o razkritjih
Banka v skladu s svojo poslovno politiko namenja določena sredstva za sponzoriranje in donacije.
Kot sponzor že tradicionalno sodeluje na festivalu Lent, na festivalu Vurberk, vrsto let je banka tudi
sponzor Lutkovnega gledališča Maribor in Mini teatra, sodeluje pa tudi s Smučarskim klubom
Branik pri Zlati lisici ter podpira vrhunske klube in športnike s področja smučanja, tenisa, odbojke,
nogometa in motokrosa. Člani uprave, nadzornega sveta in njihovi ožji družinski člani niso člani
organizacij, ki so v letu 2011 prejela od banke sponzorska sredstva nad 1.000 evri.
V letu 2011 je banka z donacijami pomagala številnim humanitarnim in zdravstvenim projektom ter
športnim klubom. Med njimi je prejelo donacijo tudi Športno društvo Poštne banke Slovenije v
višini 13.000 evrov. Za omenjeno donacijo je bila sklenjena pogodba, ki je bila podpisana
16. 5. 2011. Donacija je bila namenjena za potrebe delovanja društva, sredstva so bila izplačana v
enkratnem znesku. Člani omenjenega društva so delavci banke, med njimi tudi predsednik uprave
banke, g. Drago Pišek.

Razkritje 2 – Upoštevanje predpisov ( 23. d člen Sklepa o razkritjih)
Banka nima podrejenih finančnih družb s sedežem izven Republike Slovenije.

