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 Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. je
v osrednji točki 104. redne seje dne 1. 2. 2011 razpravljal o nerevidiranih rezultatih poslovanja
banke za leto 2010. Glede poslovanja banke v preteklem letu se je pozitivno izrekel, saj je banka
uspešno sledila zastavljenim ciljem in stabilno premagovala neugodne razmere v gospodarskem
okolju.
Obseg svojega poslovanja je banka v letu 2010 povečala za 4 odstotke. Kreditiranje strankam, ki
niso banke se je primerjalno z letom 2009 povečalo za 2,4 odstotka, kar je za 1 odstotno točko več,
kot je bila rast v bančnem sektorju. V strukturi kreditov strankam, ki niso banke, je nekoliko več
dolgoročnih kreditov.
Tudi med vlogami so v letu 2010 najbolj porasle dolgoročne vloge. Med vsemi vlogami nebančnega
sektorja z 62,46 odstotki prevladujejo vloge prebivalstva, skupaj pa so se viri nebančnega sektorja v
letu 2010 povečali za 61 milijonov evrov. Z 11 odstotno rastjo vlog nebančnega sektorja banka za
11 odstotnih točk tudi presega rast v bančnem sistemu.
Ob višjih čistih obrestih in drugih prihodkih ter nižjih operativnih stroških, a tudi ob bistveno višjih
oblikovanih neto oslabitvah in rezervacijah, je banka v letu 2010 ustvarila 6,4 milijonov evrov
dobička iz rednega poslovanja, kar je na nivoju leta 2009. Na osnovi doseženega rezultata in višine
kapitala, znaša v letu 2010 donos na povprečni kapital pred obdavčitvijo 15,05 odstotka, donos na
povprečna sredstva pa 0,78 odstotkov. Količnik kapitalske ustreznosti na dan 31. 12. 2010 znaša
10,29. Ob doseženem čistem dobičku v višini 5,2 milijonov evrov znaša donosnost kapitala 12,17
odstotka. Nadzorni svet je skupaj z upravo del čistega dobička leta 2010 v višini 2,5 milijona evrov
že razporedil v druge rezerve iz dobička. Ostanek čistega dobička je predmet delitve, o katerem bo
odločala skupščina banke.
Banka z 1,63 odstotnim deležem krepi svoj položaj na slovenskem bančnem trgu, primerjave in
gibanje deležev pomembnih postavk bilance stanja pa kažejo na to, da je banka v letu 2010 v
primerjavi z bančnim sektorjem delovala razvojno.
Nadzorni svet je na seji sprejel še plan dela Revizijske komisije nadzornega sveta za leto 2011,
podal soglasje k planu dela Službe notranje revizije za leto 2011 in obravnaval druge zadeve iz
rednega poslovanja banke.
Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh banke (www.pbs.si) od 1. 2. 2011 naprej.
Maribor, 1. 2. 2011
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predsednica nadzornega sveta

