Stroški skrbnega pregleda bančnega sistema

Banka Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za finance od avgusta do decembra 2013 izvedla
skrbni pregled bančnega sistema. Skrbni pregled je vključeval izvedbo pregleda kakovosti sredstev
("Asset Quality Review – AQR") ter izvedbo stresnih testov na podlagi pristopa od spodaj navzgor
("Bottom-up approach") in od zgoraj navzdol ("Top-down challenge") s strani zunanjih izvajalcev.
Projekt je bil izveden na osnovi Priporočila Sveta Evropske unije v zvezi z nacionalnim reformnim
programom Slovenije za leto 2013 (oznaka: COM (2013) 374 final) in mnenjem Sveta EU o
slovenskem programu stabilnosti za obdobje 2012 – 2016, ki ga je 29. 5. 2013 izdala Evropska
komisija.
V pregled je bilo na podlagi ocene kvalitete portfelja, tržnega deleža in kapitalske ustreznosti
vključenih 10 bank (Abanka Vipa, NKBM, NLB, Hypo Alpe-Adria-Bank, Banka Celje, Raiffeisen
Bank, Gorenjska banka, UniCredit Banka Slovenija, Factor banka in Probanka), ki so predstavljale
70,8 % bilančne vsote slovenskega bančnega sistema.
Skrbni pregled so opravili naslednji zunanji izvajalci: Oliver Wyman (stresni testi po pristopu od
spodaj navzgor); Roland Berger (stresni testi po pristopu od zgoraj navzdol); Ernest & Young in
Deloitte (pregled kakovosti sredstev), skupaj s podizvajalci (cenilci nepremičnin) Jones Lang LaSalle
Limited, CBRE Limited, Savills, Cushman & Wakefield in Colliers International d.o.o.

Stroški Banke Slovenije
Banka Slovenije je za izvedbo projekta podpisala pogodbe v skupni višini 21.226.870,34 EUR.
Svetovalno podjetje Oliver Wyman je pri projektu sodelovalo pet mesecev in je po pogodbi opravilo
2855 človek/dni, svetovalno podjetje Roland Berger pa v treh mesecih skupno 360 človek/dni. Pri
izvedbi projekta so sodelovali tudi strokovnjaki Deloitta (104) in 132 strokovnjakov Ernst & Younga.
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1.733.449,40 €
9. 8. 2013
6.211.142,45 €
1.029.196,69 €

Vrednotenje
nepremičnin
Koordinacija cenilcev
nepremičnin

Deloitte

Vrednotenje nepremičnin

CBRE Limited

18.10. 2013
520.344,01 €
3. 10. 2013
508.852,68 €

Colliers International
d.o.o.
Jones Lang LaSalle
SKUPAJ

21.226.870,34 €

