Ukrep nadzora zoper kreditno institucijo z dne 1. 8. 2016
Informacije o kršitelju
Naziv in sedež pravne
osebe
Informacije o kršitvi
Opis okoliščin in ravnanj,
ki pomenijo kršitev ZBan2 ali uredbe (EU) št.
575/2013

Narava ugotovljenih
kršitev

Na podlagi zahteve Banke Slovenije za pregled poslovanja št. PBH24.60-001/16-001 z dne 8. 3. 2016 in pooblastila Banke Slovenije št.
PBH-24.60-001/16-002 z dne 8. 3. 2016 so v dneh od 16. 3. 2016 do
17. 4. 2016 strokovni delavci Banke Slovenije opravili pregled
poslovanja v kreditni instituciji na področju strateškega tveganja,
dobičkonosnosti oz. poslovnega modela in na področju korporativnega
upravljanja. Na podlagi ugotovitev pregleda poslovanja in razprave na
560. seji SBS je bil sprejet sklep o izdaji odredbe o odpravi kršitev na
področju kreditnega tveganja v zvezi z oblikovanjem dodatnih oslabitev
za terjatve kreditne institucije, ki se ne odplačujejo, so zavarovane s
podrejenimi kapitalskimi instrumenti kreditnih insticucij, ki so v letih
2013 in 2014 prejele državno pomoč in niso zavarovane z drugimi
oblikami zavarovanj. Kreditna institucija mora za celoten segment
REPO poslov, ki so zavarovani s podrejenimi kapitalskimi instrumenti,
katerih veljavnost je prenehala na podlagi odločb o izrednih ukrepih,
oblikovati dodatne oslabitve, in sicer v višini, ki predstavlja razliko med
izpostavljenostjo in vrednostjo zavarovanja, skupaj z že oblikovanimi
oslabitvami.
Ugotovljene kršitve s področja kreditnega tveganja v zvezi z
oblikovanjem dodatnih oslabitev za terjatve kreditne institucije, ki se ne
odplačujejo in so zavarovane s podrejenimi kapitalskimi instrumenti
kreditnih insticucij, ki so v letih 2013 in 2014 prejele državno pomoč in
niso zavarovane z drugimi oblikami zavarovanj, so podane v izreku
Odredbe o odpravi kršitev.

Izrek odločbe, s katero se postopek konča
1. Kreditna institucija krši 168. in 153. člen ZBan-2 v povezavi z 8., 9., 10., 12. in 15. členom Sklepa
o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15 in 96/15; v
nadaljevanju Sklep o ocenjevanju izgub) s tem, ko pri ocenjevanju finančnih sredstev v segmentu
repo poslov, kljub obstoju nepristranskih dokazov o oslabitvi oziroma možnosti izgube, ni
oblikovala potrebnih oslabitev v zvezi s posli, ki vključujejo obveznost nasprotne stranke glede
povratnega odkupa podrejenih obveznic, ki so prenehale zaradi izrednih ukrepov Banke Slovenije
v postopku prejemanja državne pomoči bank izdajateljic v letih 2013 in 2014.
2. Za odpravo navedene kršitve mora kreditna institucija oslabiti finančna sredstva glede repo
poslov, ki vključujejo obveznosti nasprotne stranke glede povratnega odkupa podrejenih obveznic
iz 1. točke, v celoti oziroma v tistem znesku, ki ni pokrit z drugimi oblikami zavarovanja.
3. Kreditna institucija mora kršitve iz 1. točke te odredbe odpraviti najkasneje do 31. 8. 2016 in
poslati ustrezna dokazila o odpravi kršitve Banki Slovenije najkasneje do 15. 9. 2016.
4. V skladu z 277. členom ZBan-2 bodo na spletnih straneh Banke Slovenije po dokončnosti tega
postopka javno objavljene informacije v zvezi s tem ukrepom nadzora in sicer:
- informacije o kršitvi:
- opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev,
- narava ugotovljenih kršitev;
- izrek odločbe s katero se postopek konča;
- informacija o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2.
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V skladu z drugim odstavkom 278. člena ZBan-2 v povezavi s prvim odstavkom 278. člena ZBan-2
identiteta kršitelja, to je identiteta kreditne institucije, ne bo objavljena.
5. Ugovor zoper to odredbo ne zadrži njene izvršitve.
Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2
Zoper odločbo ni bil začet postopek sodnega varstva.
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