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Ljubljana, 6.3.2012

REVIDIRANO NEKONSOLIDIRANO LETNO POROČILO
ZA LETO 2011

Nama d.d. Ljubljana objavlja Revidirano nekonsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 2011 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.
Kljub recesiji je Nama d.d. Ljubljana uspešno zaključila poslovanje v letu 2011. Družba je s
poslovanjem zadovoljna, saj je ustvarila čiste prihodke v skupni višini 14.281 tisoč EUR, kar
je sicer 6% manj kot v predhodnem letu, vendar na nivoju načrtovanih za leto 2011.
Hkrati je družba v letu 2011 vodila skrbno in konzervativno politiko na strani stroškov in
dosegla znižanje stroškov na skoraj vseh ravneh.
Družba je v letu 2011 dodatno izboljšala tudi svoj likvidnostni in finančni položaj ter bistveno
zmanjšala nivo zadolženosti, stanje dolgoročnega dolga namreč konec leta 2011 znaša 399
tisoč EUR, medtem ko je konec leta 2010 znašal 1.125 tisoč EUR.
Družba je planirani bruto dobiček za leto 2011 presegla in ga realizirala v višini 466 tisoč
EUR. V letu 2010 je bil bruto dobiček sicer realiziran v višini 744 tisoč EUR, vendar
moramo za potrebe realne primerljivosti izločiti med izrednimi prihodki izkazane prihodke iz
naslova izvensodne poravnave v višini 210 tisoč EUR. Tako bi primerljivi bruto dobiček
realiziran v letu 2010 znašal 534 tisoč EUR.
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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