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Ljubljana, 4.3.2013

REVIDIRANO NEKONSOLIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2012

Nama d.d. Ljubljana objavlja Revidirano nekonsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 2012 skupaj z revizijskim mnenjem, Izjavo o upravljanju družbe in Trajnostnim
poročilom. Sestavni del Izjave o upravljanju družbe je tudi Izjava o skladnosti z določbami
Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
Družba Nama d.d. Ljubljana je uspešno zaključila poslovanje v letu 2012. Družba je s
poslovanjem zadovoljna, saj je ustvarila čiste prihodke v skupni višini 13.175 tisoč EUR,
kar je 8% manj kot v predhodnem letu in 1% pod nivojem načrtovanih za leto 2012.
Družba je v letu 2012 vodila skrbno in konzervativno politiko na strani stroškov in dosegla
znižanje stroškov na skoraj vseh ravneh.
Družba je v letu 2012 dodatno izboljšala tudi svoj likvidnostni in finančni položaj ter bistveno
zmanjšala nivo zadolženosti, stanje dolgoročnega dolga namreč konec leta 2012 znaša 19
tisoč EUR, medtem ko je konec leta 2011 znašal 399 tisoč EUR.
Družba je planirani bruto dobiček za leto 2012 presegla in ga realizirala v višini 142 tisoč
EUR. V letu 2011 je bil bruto dobiček realiziran v višini 466 tisoč EUR. Za potrebe realne
primerljivosti moramo v letu 2012 izločiti:
- med prevrednotovalnimi prihodki izkazane prihodke od prodaje poslovnega prostora v višini
519 tisoč EUR
- med prevrednotovalnimi odhodki izkazane odhodke iz naslova odprave dobrega imena v
višini 95 tisoč EUR in

Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl.: 1/00837/00. Osnovni kapital: 3.977.325,15 EUR.
Predsednik NS: Uroš Ivanc. Identifikacijska št.: SI22348174. Matična številka: 5024811. Davčna številka: 22348174.

- v sklopu finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov finančnih naložb odhodke iz naslova
prodaje finančnih naložb v višini 454 tisoč EUR.
Ob izločitvi zgoraj navedenih dogodkov bi primerljivi bruto dobiček leta 2012 znašal 171
tisoč EUR.
Revidirano nekonsolidirano letno poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe Nama
d.d. Ljubljana (www.nama.si) od 4. marca 2013 dalje najmanj pet let.

Vpogled v letno poročilo
Celotno revidirano letno poročilo je na vpogled tudi na sedežu družbe Nama d.d. Ljubljana,
Tomšičeva 1, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15. ure.

Uprava družbe
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