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UVOD
V letu 2004 je Baselski odbor za nadzor bank (angl. Basel Committee on Banking
Supervision) sprejel nove kapitalske standarde, znane pod imenom Basel II in s tem v bančno
poslovanje vnesel spremembe v regulativi kapitala in kapitalske ustreznosti. Namen novih
standardov je predvsem ustvariti stabilnejši bančni sektor s poudarkom na poenotenju
regulative, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni.
Novi kapitalski standardi naj bi pripomogli k natančnejšemu merjenju tveganj; uveljavitvi
tehnik zmanjševanja kreditnega tveganja; uveljavitvi kapitalskih zahtev za operativno
tveganje; omogočili sodelovanje med nadzorniki, ki je v okolju rastočega trenda čezmejnega
poslovanja vedno bolj potrebno; zagotovili tržna razkritja, ki so nujna za uveljavljanje tržne
discipline ter zanesljivejše informacije za odločanje tržnih udeležencev; vzpostavili
fleksibilnost regulatornega okvira na ravni EU sistema, s čimer bi regulatorna orodja lažje
sledila hitremu razvoju finančnih trgov in praksi upravljanja tveganj (Rotovnik, 2004, str. 1–
2).
Kapitalski standardi so v letu 2007 s strani Evropske komisije objavljenima direktivama (obe
direktivi v nadaljevanju: CAD3) 1 – Direktivo št. 2006/48/EC o začetku opravljanja in
opravljanju dejavnosti kreditnih institucij, angl. »Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the
business of credit institutions (recast)« in Direktivo št. 2006/49/EC o kapitalski ustreznosti
investicijskih podjetij in kreditnih institucij, angl. »Directive 2006/49/EC of the European
Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms
and credit institutions (recast)« – postali del evropskega pravnega reda in kot taki obvezujoči
za vse države članice Evropske unije.
Ker je nova regulativa postala zavezujoča tudi za vse kreditne institucije v Sloveniji, sem v
svojem specialističnem delu skušala teoretično in praktično prikazati vplive spremembe
kapitalske regulative na poslovanje SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d.,
Ljubljana oziroma SID banke, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka), s posebnim
poudarkom na prikazu vpliva omenjenih sprememb na količnik kapitalske ustreznosti SID
banke. SID banka namreč skladno z Zakonom o zavarovanju in financiranju mednarodnih
1
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gospodarskih poslov (v nadaljevanju: ZZFMGP) 2 poleg poslov, ki jih opravlja v imenu in za
račun Republike Slovenije (zavarovanje pred komercialnimi in nekomercialnimi tveganji),
nudi tudi financiranje mednarodnih gospodarskih poslov in pri tem deluje skladno z bančno
regulativo.
SID banka je konec leta 2006 s strani Banke Slovenije pridobila dovoljenje za opravljanje
vseh bančnih poslov 3 ter dne 29. 12. 2006 s formalno registracijo oziroma z vpisom v sodni
register potrdila preoblikovanje družbe z imenom Slovenska izvozna družba, d. d., Ljubljana
v banko z imenom SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana ali SID banka,
d. d., Ljubljana. Glede na navedeno ocenjujem, da bo obseg kreditnih poslov v prihodnjih
letih v SID banki še naraščal, zato je v specialističnem delu obravnavana tematika gotovo
aktualna za SID banko.
Specialistično delo je razdeljeno na deset vsebinskih sklopov. V prvem delu z naslovom
»Dejavnosti SID banke na področju financiranja ter zakonske zahteve« bralca seznanim z
načini financiranja, ki jih nudi SID banka ter povzamem bistvene zakonske zahteve, ki jih pri
svojem poslovanju upošteva SID banka.
V drugem delu – »Predlog aplikacije kapitalskih zahtev direktiv 2006/48/EC in 2006/49/EC
na SID banko« pojasnim minimalne kapitalske zahteve, ki jih prinašata omenjeni direktivi,
metodologijo upravljanja s tveganij, s poudarkom na kreditnem in operativnem tveganju, ter
tehnike zmanjševanja kreditnega tveganja.
Tretji del »Regulativni nadzor« in četrti del »Tržna disciplina« prikazujeta delovanje organov
nadzora, njihova pooblastila ter zahteve glede razkritja informacij, ki jih bo morala SID banka
posredovati nacionalnemu regulatorju.
Peti del »Prednosti in slabosti CAD3 za SID banko« našteva pozitivne učinke novih
kapitalskih standardov za SID banko ter hkrati opozarja na morebitne težave, ki bi jih SID
banka utegnila imeti pri njihovi uvedbi; šesti del z naslovom »Bistvene razlike med CAD3 in
Baslom II« ugotavlja podobnosti in različnosti med zadnjo, s strani Baselskega odbora za

2

Uradni list RS št. 2/2004.
Dne 25. 10. 2006 je Banka Slovenije Slovenski izvozni družbi, d. d., Ljubljana posredovala vse potrebne
licence za preoblikovanje v SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana. Formalna registracija
oziroma vpis v sodni register je bila izvršena dne 29. 12. 2006. SID je kot banka začela delovati s 1. 1. 2007.
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bančni nadzor v mesecu juniju 2004 obljavljeno publikacijo z naslovom International
Convergence of Capital Measurment and Capital Standards (v nadaljevanju: Basel II) in s
strani Evropske komisije objavljenima direktivama 4 – Direktivo št. 2006/48/EC o začetku
opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij, angl. »Directive 2006/48/EC of the
European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit
of the business of credit institutions (recast)« in Direktivo št. 2006/49/EC o kapitalski
ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij, angl. »Directive 2006/49/EC of the
European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of
investment firms and credit institutions (recast)«.
V sedmem delu »Pripombe na CAD3 s strani institucij, podobnih SID banki« povzamem
bistvene pripombe SID banki sorodnih institucij, nastale tekom priprave direktiv, ki so
zanimive tudi za SID banko. Osmi del »Področja prilagoditve SID banke zahtevam CAD3«
bralca seznani z zahtevami, ki se jim bo morala SID banka prilagoditi, da bi zadostila novi
regulativi.
V kolikšni meri bo nova zakonodaja dejansko vplivala na SID banko, ugotavljam v zadnjih
dveh delih z naslovoma »Izračun količnika kapitalske ustreznosti na primeru SID banke« in
»Vpliv CAD3 na kapitalsko ustreznost SID banke«, kjer so na podlagi konkretnih izračunov
količnika kapitalske ustreznosti predstavljeni vplivi spremembe bančne regulative na področju
kapitalskih zahtev.
Ker specialistično delo tematiko obravnava tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika ter
poudarja področja, kjer bodo prilagoditve poslovanja SID banke nujne, ocenjujem, da je
zanimivo čtivo tako za bralce, ki s kapitalskimi zahtevami na področju bančnega poslovanja
še niso seznanjeni, kot tudi za tiste, ki so o tovrstnih zahtevah že poučeni. Kljub temu da je
specialistično delo izdelano na primeru SID banke, menim, da bi podobne vplive novih
kapitalskih standardov lahko ugotovili tudi v drugih manjših slovenskih bankah, zato je
obravnavana tematika, skupaj z načini prilagoditve novim standardom, v splošnem lahko
zanimiva tudi zanje.

4
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1.

Dejavnosti SID banke na področju financiranja ter zakonske
zahteve

1.1.

Načini financiranja, ki jih nudi SID banka

Načine financiranja, ki jih nudi SID banka, lahko pojasnimo glede na to, kdo je kreditodajalec
(SID banka ali SID banka v sodelovanju z drugimi finančnimi institucijami) oziroma kdo je
kreditojemalec (dobavitelj/izvoznik, njegov tuji kupec, banka tujega kupca ipd.).
Znotraj teh dveh delitev so možne raznolike kombinacije načinov financiranja (refinanciranje,
sofinanciranje, neposredno financiranje), ki bodo pojasnjene v nadaljevanju.
1.1.1.

Načini financiranja glede na kreditodajalca

Ločimo naslednje tri načine financiranja, kjer se kot kreditodajalec pojavlja SID banka
samostojno ali v sodelovanju z drugimi finančnimi institucijami oziroma bankami:
a) Refinanciranje: V primeru refinanciranja SID banka do izvoznika oziroma njegovega
tujega kupca ne nastopa kot kreditodajalec, saj izvoznik/tuji kupec pridobi kredit od svoje
poslovne banke, tej pa del sredstev (ali celoto), ki jih je porabila za kredit, nameni SID
banka.
b) Sofinanciranje: Pri tem načinu financiranja nastopa SID banka do izvoznika/tujega kupca
kot kreditodajalec, vendar pri tem ni sama, saj sredstva poleg nje izvozniku, njegovemu
tujemu kupcu ali banki tujega kupca zagotavlja tudi ena ali več domačih oziroma tujih
bank.
c) Neposredno financiranje: Kot neposredno financiranje se pojmuje kreditiranje izvoznika
ali njegovega tujega kupca s strani SID banke. Sredstva kredita SID banka nakaže
izvozniku ali njegovemu kupcu direktno, brez posredovanja poslovne banke.

4

1.1.2.
Kot

Načini financiranja glede na kreditojemalca
kreditojemalca

lahko

nastopata

obe

stranki,

vključeni

v

izvozni

posel

–

izvoznik/dobavitelj ali njegov tuji kupec oziroma katera izmed njunih poslovnih bank. SID
banka zato kot način financiranja glede na kreditojemalca loči kredit dobavitelju/izvozniku ali
kredit tujemu kupcu.
Kadar je kreditojemalec izvoznik ali njegov tuji kupec, govorimo o neposrednem financiranju,
kadar pa je v shemo kreditnega posla kot kreditojemalec vključena izvoznikova banka ali
banka tujega kupca, lahko govorimo o refinanciranju ali sofinanciranju izvoznikove banke ali
banke tujega kupca.

1.2.

Zakonske zahteve, ki jih upošteva SID banka

SID banka deluje v skladu z Zakonom o zavarovanju in financiranju mednarodnih
gospodarskih poslov (ZZFMGP) 5 kot s strani Republike Slovenije pooblaščena institucija za
zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov. Nadzor nad izvajanjem tega
zakona v delu, ki se nanaša na kreditne posle, ki jih opravlja pooblaščena institucija, opravlja
Banka Slovenije. V postopku nadzora se zato smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki
urejajo nadzor nad bankami. Za poročanje o dejavnostih financiranja mednarodne trgovine in
investicij ter za nadzor nad poslovanjem se po ZZFMGP uporabljajo določila predpisov o
bančništvu.
SID banka pri poslih financiranja mednarodnih gospodarskih poslov upošteva določila bančne
regulative, kot so: Zakon o bančništvu (ZBan-1) 6 , Zakon o deviznem poslovanju 7 , Zakon o
preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1) 8 , Obligacijski zakonik 9 , Sklep o poročanju
monetarnih finančnih institucij 10 , Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in
hranilnic 11 , Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic 12 , Sklep o izračunu kapitala bank

5

Uradni list RS št. 2/2004.
Uradni list RS št. 131/2006.
7
Uradni list RS št. 23/1999, 35/2001, 52/2002, 76/2003, 110/2003, 114/2006.
8
Uradni list RS št. 36/1994, 79/2001, 59/2002, 110/2002, 29/1999, 63/1995, 12/1996, 114/2006.
9
Uradni list RS št. 83/2001.
10
Uradni list RS št. 77/2004.
11
Uradni list RS št. 67/2005, 97/2005, 121/2006, 131/2006, 28/2007.
6
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in hranilnic 13 , Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem
pristopu za banke in hranilnice 14 , Sklep o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za
banke in hranilnice 15 , Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in
hranilnice 16 , Sklep o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic 17 , Sklep o
veliki izpostavljenosti bank in hranilnic 18 , Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa
ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice 19 , Sklep o kreditnih
zavarovanjih 20 , Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi 21 , Sklep o
razkritjih s strani bank in hranilnic 22 , Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne
likvidnostne pozicije bank in hranilnic 23 , Sklep o usklajevanju poslovanja Slovenske izvozne
družbe, d. d., Ljubljana s predpisi, ki urejajo poslovanje bank 24 ter drugo zakonsko
predpisano regulativo s področja bančništva. V skladu z ZZFMGP je morala Slovenska
izvozna družba, d. d., Ljubljana najpozneje do 31. 12. 2006 uskladiti svoje poslovanje, ki ni
zavarovalniško poslovanje in ni predmet urejanja ZZFMGP s predpisi, ki urejajo poslovanje
bank.
Glede na dejstvo, da je delovanje SID banke povsem usklajeno z zakonodajo, ki ureja
področje bančništva, v nadaljevanju predstavljam predlog aplikacije kapitalskih zahtev in
metodologije, imenovan Basel II (angl. International Convergence of Capital Measurment and
Capital Standards) in CAD3 (Direktiva št. 2006/48/EC o začetku opravljanja in opravljanju
dejavnosti kreditnih institucij, angl. Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of
the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit
institutions (recast) in Direktiva št. 2006/49/EC o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij
in kreditnih institucij, angl. Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the
Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions
(recast)), na SID banko ter pri tem upoštevam specifike poslovanja SID banke in v skladu z
njimi predlagam metode, ki se zdijo najprimernejše.
12

Uradni list RS št. 16/2001, 24/2002, 85/2002, 22/2003, 36/2004, 68/2004, 103/2004, 124/2004, 62/2005,
67/2005, 74/2006, 114/2006, 131/2006, 135/2006.
13
Uradni list RS št. 135/2006.
14
Uradni list RS št. 135/2006.
15
Uradni list RS št. 135/2006.
16
Uradni list RS št. 135/2006.
17
Uradni list RS št. 135/2006.
18
Uradni list RS št. 135/2006.
19
Uradni list RS št. 135/2006, 28/2007.
20
Uradni list RS št. 135/2006.
21
Uradni list RS št. 135/2006.
22
Uradni list RS št. 135/2006.
23
Uradni list RS št. 28/2007.
24
Uradni list RS št. 60/2005, 30/2006.
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V evropski pravni red so zahteve Basla II uvedene z zgoraj omenjenima direktivama št.
2006/48/EC in 2006/49/EC, sprejetima junija 2006 25 , v slovenski pravni red pa z noveliranim
Zakonom o bančništvu (ZBan-1) 26 ter novimi podzakonskimi akti Banke Slovenije.

2.

Predlog aplikacije kapitalskih zahtev direktiv 2006/48/EC in
2006/49/EC na SID banko

Baselski odbor za bančni nadzor (deluje v okviru Banke za mednarodne poravnave, angl.
Bank for International Settlements) v svoji publikaciji z naslovom International Convergence
of Capital Measurment and Capital Standards (v nadaljevanju: Basel II), ki je bila objavljena
v juniju 2004, določa minimalne kapitalske zahteve, ki naj bi omogočale varno poslovanje
bank. Ker publikacija ni pravno zavezujoča in vsebuje zgolj priporočila, po katerih naj bi se
banke ravnale pri svojem delovanju, je Evropska komisija pripravila Direktivo št. 2006/48/EC
o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij in Direktivo št. 2006/49/EC
o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij, s katerima so postali s
strani baselskega odbora predlagani standardi in priporočila zavezujoči za vse države, članice
Evropske Unije.
Predlog aplikacije kapitalskih zahtev na SID banko sem zasnovala na podlagi prej omenjenih
direktiv, v posebnem poglavju pa poleg prednosti CAD3 za SID banko navajam tudi slabosti
CAD3, ki bi utegnile imeti negativen vpliv na delovanje SID banke, razlike med CAD3 in
Baslom II ter posebnosti prilagoditve SID banke zahtevam CAD3.
V predlogu aplikacije kapitalskih zahtev in metodologije Basel II in CAD3 na SID banko
sledim shemi Basla II, ki vsebuje tri t. i. stebre, in sicer:
▪

Steber 1 – Minimalne kapitalske zahteve,

▪

Steber 2 – Regulativni nadzor,

▪

Steber 3 – Tržna disciplina.

25
26

Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 1–200, 201–255.
Uradni list RS št. 131/2006.
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2.1.

Minimalne kapitalske zahteve

Zakonska regulacija bank izhaja iz njihovega temeljnega pomena za gospodarstvo. Stabilen
bančni sistem je namreč osnova za stabilnost denarnega sistema, s tem pa tudi za stabilnost
gospodarstva. Pri zakonski regulaciji bank so pomembne predvsem minimalne kapitalske
zahteve, ki so postavljene z namenom zagotavljanja primerne višine kapitala, ki omogoča
varno in nemoteno poslovanje banke na vseh segmentih njenega delovanja.
Med v nadaljevanju opisane zahteve, ki jih predpisuje CAD3 in se nanašajo na finančne
storitve SID banke, sodijo:
-

kapitalske zahteve za kritje kreditnih in operativnih tveganj,

-

omejitev največje možne izpostavljenosti do posameznega kreditojemalca oziroma
skupine povezanih oseb,

-

opredelitev sprejemljivega zavarovanja za naložbeni posel,

-

tehnike zmanjševanja kreditnega tveganja.

2.1.1.

Minimalna višina kapitala

Namen kapitalske regulative je zagotoviti trdnost finančnih institucij in finančnega sistema.
Pravila, ki v okviru CAD3 določajo minimalni znesek kapitala finančne institucije,
vzpodbujajo k izboljšanju upravljanja s tveganji. Prevzem dodatnega tveganja predstavlja
namreč strošek dodatnega kapitala. Ker lastniki za svoj kapitalski vložek pričakujejo ustrezen
donos, naj bi finančna institucija prevzemala tolikšen obseg tveganj, da lahko zahtevano
donosnost kapitala uresniči.
Predpisana minimalna višina osnovnega kapitala znaša 5 mio EUR (Zakon o bančništvu,
ZBan-1, Uradni list RS št. 131/2006, str. 14417; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str.
16).
Kapital kreditne institucije, kot je opredeljen v poglavju 9.1. »Postavke kapitala« mora biti
večji ali enak vsoti naslednjih kapitalskih zahtev (Zakon o bančništvu (ZBan-1), Uradni list
RS št. 131/2006, str. 14417; Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za
banke in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15197; Directive 2006/48/EC of the
8

European Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6.
2006, str. 32, 41, 176):
-

za kreditno tveganje 8 % vsote tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti
(izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti po standardiziranem pristopu
je opisan v poglavju 2.1.2.1 »Kreditno tveganje – standardizirani pristop«);

-

za operativno tveganje je kapitalska zahteva 15 % osnove za izračun kapitalske
zahteve za operativno tveganje, kot je definirana v poglavju 2.1.2.3. »Operativno
tveganje« ter izračunanega na podlagi t. i. enostavnega pristopa. Obstajajo tudi
kapitalske zahteve za metodi izračuna operativnih tveganj po t. i. standardiziranem in
t. i. naprednem pristopu, vendar jih na tem mestu ne navajam, saj predpostavljam, da
bo SID banka za ovrednotenje operativnih tveganj uporabila enostavni pristop, ki je za
uporabo preprostejši;

-

za tržna tveganja (za valutna tveganja in tveganja spremembe cen blaga);

-

pri postavkah trgovalne knjige: za pozicijsko tveganje, za tveganje poravnave in
kreditno tveganje nasprotne stranke, za tveganje preseganja omejitve največjih
dopustnih izpostavljenosti iz trgovanja.

2.1.2.

Upravljanje s tveganji

Kreditna institucija naj bi imela jasno organizacijsko strukturo z dobro definiranimi in
preglednimi področji odgovornosti, učinkovit sistem prepoznavanja, upravljanja, nadzora in
poročanja o tveganjih, ki jim je ali jim bo izpostavljena, ter kvalitetne administrativne in
računovodske postopke. Pomembno je tudi preprečevanje konflikta interesov, zato je
potrebno natančno definirati dolžnosti posameznih enot in jih znotraj organizacijske strukture
ločiti od ostalih.
V nadaljevanju, skladno s Prilogo št. V, Tehnična merila za organizacijo in obravnavo tveganj
(angl. Technical criteria concerning the organization and treatment of risks), k CAD3
(Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of the
European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 79) povzemam zgolj tiste splošne kriterije pri
upravljanju s tveganji, ki se nanašajo na poslovanje SID banke na področju financiranja.
a) Kreditno tveganje: Da bi minimizirali kreditno tveganje, morajo biti postopki odobritve
naložbenega posla dobro definirani, obstajati mora nadzor nad naložbenim portfeljem, še
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posebej nad tistim delom, ki je bolj tvegan, nadzirati je potrebno tudi izpostavljenost do
posameznih strank in njihovih povezanih oseb, diverzifikacija kreditnega portfelja pa naj
bi sledila strategiji kreditne institucije (Directive 2006/48/EC of the European Parliament
and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 79).
Med kreditna tveganja prištevamo tudi tveganje prevelike izpostavljenosti do posamezne
osebe ali skupine povezanih oseb. S pomočjo vnaprej definiranih postopkov nadzora naj
bi se vršila kontrola tveganja, ki izhaja iz izpostavljenosti do komitenta, skupine
povezanih oseb, komitentov, ki delujejo v isti panogi ali geografski regiji, se ukvarjajo z
isto dejavnostjo, ter tehnik zmanjševanja kreditnega tveganja velike izpostavljenosti do
določenega komitenta (ali do določenega izdajatelja zavarovanj).
b) Obrestno tveganje: Ker lahko donos do zapadlosti določenega finančnega instrumenta
opredelimo kot merilo za višino obrestne mere, lahko obrestno tveganje opredelimo kot
tveganje spremembe donosa, ki izhaja iz spremembe obrestne mere oziroma možnost
zmanjšanja bodočega donosa, povezana s spremembo obrestne mere (Mishkin, Eakins,
1997, str. 41, 59). Obrestno tveganje torej odraža učinke sprememb gibanja bančnih
obrestnih mer kot celote. Obrestno tveganje lahko izhaja iz nepredvidenega naraščanja
pasivnih obrestnih mer ali iz nepredvidenega padanja aktivnih obrestnih mer. Zaradi
neusklajenosti dospelosti bančnih naložb in obveznosti, nepričakovana nihanja obrestnih
mer vplivajo na neto obrestno maržo finančne institucije (Dimovski, Gregorič, 2000, str.
135).
c) Operativno tveganje: Operativno tveganje je tveganje izgube zaradi slabe notranje
organizacije, ljudi, sistemov ali zunanjega vpliva. Vključuje tudi pravno in dokumentarno
tveganje. Finančna institucija naj bi definirala, iz česa je sestavljeno operativno tveganje,
ter določila politiko in procese nadzora, poročanja in upravljanja s tveganjem. Hkrati si
mora prizadevati za dolgoročno nemoteno delovanje ter v primeru krize na trgu omiliti
njene posledice (Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council,
Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 14, 80).
d) Likvidnostno tveganje: V primeru krize na denarnem trgu se lahko finančna institucija
sooči z omejenim dostopom do denarnih sredstev za poravnavo svojih obveznosti, zato
mora imeti izdelane plane in rezervne scenarije, ki ji omočajo normalno delovanje tudi v
10

kriznih časih (Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official
Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 80).
V poglavjih, ki sledijo, podrobneje obravnavam predvsem kreditno in operativno tveganje, saj
imata izmed naštetih največji vpliv na storitve financiranja SID banke.
2.1.2.1.

Kreditno tveganje – standardizirani pristop

Pri izračunu tehtane izpostavljenosti do kreditojemalca sta dovoljeni dve metodi izračuna, in
sicer standardizirani pristop (angl. Standardised Approach) in pristop na podlagi notranjih
bonitetnih sistemov (angl. IRB = Internal Ratings Based Approach) (Zakon o bančništvu
(ZBan-1), Uradni list RS št. 131/2006, str. 14417; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str.
32).
Zaradi prevelike kompleksnosti pristopa, temelječega na internih ocenah, pomanjkanja kadra
v SID banki, ki bi se dnevno lahko ukvarjal z evidencami in izračuni, potrebnimi za ustrezno
delovanje metode, temelječe na internih ocenah ter s tem povezanimi večjimi stroški, menim,
da bi bilo za SID banko primernejše, da začne s standardiziranim pristopom, kasneje pa
morda preide na zahtevnejšo metodo.
Izpostavljenost banke je vsaka postavka sredstev ali zunajbilančna postavka. Izpostavljenost
banke do posamezne osebe je vsota vseh postavk sredstev in zunajbilančnih postavk, ki
izkazujejo terjatve in pogojne terjatve banke do te osebe in naložbe banke v finančne
instrumente in kapitalske deleže te osebe (Zakon o bančništvu (ZBan-1), Uradni list RS št.
131/2006, str. 14417).
Zunajbilančne postavke se razvrščajo glede na stopnjo tveganja in imajo pri izračunu tehtane
izpostavljenosti predpisan odstotek upoštevanja njihove vrednosti. Glede na stopnjo tveganja
so po CAD3 (Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem
pristopu za banke in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC
of the European Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177,
30.6.2006, str. 32, 58 –59) zunajbilančne postavke naslednje (pripisan tudi odstotek
upoštevanja njihove vrednosti):
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-

visoko tveganje – 100 %:
▪

pogojne obveznosti iz naslova izdanih ali potrjenih osebnih jamstev, ki imajo lastnosti
kreditnih nadomestkov,

▪

pogojne obveznosti iz naslova kreditnih izvedenih finančnih instrumentov;

▪

pogojne obveznosti iz naslova akceptov in indosamentov menic,

▪

pogojne obveznosti iz naslova poslov z regresom,

▪

pogojne obveznosti iz naslova odprtih ali potrjenih nepreklicnih standby aktreditivov,
ki imajo lastnosti kreditnih nadomestkov,

▪

prevzete obveznosti iz naslova dogovorov o terminskem nakupu sredstev,

▪

prevzete obveznosti iz naslova terminskih dogovorov o obrestni meri depozita,

▪

prevzete obveznosti iz naslova neplačanega dela vrednostnih papirjev oziroma deleža
v kapitalu,

-

▪

prevzete obveznosti iz naslova pogodb o prodaji in ponovnem nakupu sredstev,

▪

druge pogojne in prevzete obveznosti;

srednje visoko tveganje – 50 %:
▪

pogojne obveznosti iz naslova odprtih ali potrjenih dokumentarnih akreditivov, za
katere obstaja možnost samoporavnave oziroma pri katerih blago, ki je predmet
akreditiva, ne služi kot zavarovanje,

▪

pogojne obveznosti iz naslova izdanih ali potrjenih garancij za resnost ponudbe,
garancij za dobro izvršitev posla, garancij za odpravo napak v garancijski dobi,
garancij za vračilo zadržanih zneskov, garancij za plačilo carinskega dolga, garancij za
plačilo davkov in drugih osebnih jamstev, ki nimajo lastnosti kreditnih nadomestkov,

▪

pogojne obveznosti iz naslova odprtih ali potrjenih nepreklicnih standby akreditivov,
ki nimajo lastnosti kreditnih nadomestkov,

▪

prevzete kreditne obveznosti (iz naslova pogodb o kreditiranju, nakupu vrednostnih
papirjev, zagotavljanju osebnih jamstev ali o akceptiranju menic) z originalno
zapadlostjo nad enim letom,

▪

prevzete obveznosti iz naslova odkupa neprodanih kratkoročnih in srednjeročnih
evrozapisov (angl. NIFs – Note Issuance Facilities) in obnavljajoče se prevzete
obveznosti iz naslova kreditiranja poslovanja na trgu kratkoročnih in srednjeročnih
evrozapisov (angl. RUFs – Revolving Underwriting Facilities);
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-

nizko tveganje – 20 %:
▪

pogojne obveznosti iz naslova odprtih ali potrjenih dokumentarnih akreditivov, za
katere obstaja možnost samoporavnave oziroma pri katerih blago, ki je predmet
akreditiva, služi kot zavarovanje,

▪

prevzete kreditne obveznosti (iz naslova pogodb o kreditiranju, nakupu vrednostnih
papirjev, zagotavljanju osebnih jamstev ali o akceptiranju menic) z originalno
zapadlostjo do enega leta, ki jih ni mogoče kadar koli brezpogojno preklicati brez
predhodnega obvestila oziroma pri katerih ne pride do samodejnega preklica, vezanega
na poslabšanje kreditne kvalitete;

-

zelo nizko tveganje – 0 %:
▪

prevzete kreditne obveznosti (iz naslova pogodb o kreditiranju, nakupu vrednostnih
papirjev, zagotavljanju osebnih jamstev ali o akceptiranju menic), ki se lahko kadar
koli brezpogojno prekličejo brez predhodnega obvestila oziroma pri katerih pride do
samodejnega preklica, vezanega na poslabšanje kreditne kvalitete dolžnika.

V primerih, ko je izpostavljenost do komitenta zavarovana z likvidnimi sredstvi, se le-ta lahko
zmanjša v skladu s tehnikami zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so opisane v nadaljevanju.
Bilančne postavke se pri izračunu tehtane izpostavljenosti do posameznega kreditojemalca
razvrščajo v naslednje razrede izpostavljenosti (Sklep o izračunu kapitalske zahteve za
kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, Uradni list RS št.
135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council,
Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 32, 33):
a) izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in do centralnih bank,
b) izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni držav,
c) izpostavljenosti do oseb javnega sektorja,
d) izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank,
e) izpostavljenosti do mednarodnih organizacij,
f) izpostavljenosti do institucij,
g) izpostavljenosti do podjetij,
h) izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno,
i) izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami,
j) zapadle postavke,
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k) regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti,
l) izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice,
m) »pozicije« 27 v listninjenju (razred v nadaljevanju ni podrobneje opisan, saj ga SID banka
na področju financiranja ne uporablja),
n) izpostavljenosti do institucij ali podjetij s kratkoročno bonitetno oceno,
o) izpostavljenosti iz naslova naložb v odprte kolektivne naložbene podjeme (v nadaljevanju:
izpostavljenosti iz naslova naložb v investicijske sklade),
p) ostale izpostavljenosti.
Pri izračunu tveganju prilagojene izpostavljenosti se vsaki posamezni izpostavljenosti do
kreditojemalca pripiše določena utež. V ta namen ima vsak izmed zgoraj naštetih razredov
izpostavljenosti predpisane uteži, ki jih je potrebno upoštevati pri izračunu tveganju
prilagojene izpostavljenosti. Uteži so določene glede na stopnjo kreditne kvalitete, upoštevaje
bonitetno oceno kreditojemalca, izdelano s strani zunanje bonitetne institucije ali s strani
izvozno kreditne agencije, lahko pa so določene glede na bonitetno oceno države, v kateri se
nahaja kreditojemalec. Da bi izračunali tveganju prilagojeno izpostavljenost do posameznega
kreditojemalca, je potrebno znesek izpostavljenosti (npr.: znesek danih kreditov) množiti z
utežjo, ki je izražena v odstotkih.
Banka lahko za izračun tveganju prilagojenega zneska izpostavljenosti uporabi utež tveganja
0 % za svoje izpostavljenosti do nasprotne stranke, ki je njena nadrejena družba, njena
podrejena družba, podrejena družba njene nadrejene družbe ali družba, s katero je povezana,
če so izpolnjeni naslednji pogoji (Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020;
Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of the
European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 33, 34):
-

nasprotna stranka je institucija ali finančni holding, finančna institucija, družba za
upravljanje ali družba za pomožne storitve, za katero se uporabljajo ustrezne zahteve
skrbnega in varnega poslovanja;

-

nasprotna stranka in banka sta vključeni v konsolidacijo iste skupine po metodi
popolne konsolidacije;

-

za nasprotno stranko se uporabljajo isti postopki za vrednotenje, merjenje in kontrolo
tveganj kakor za banko;

27

T. i. »dolga pozicija« pomeni, da ima banka več aktivnih kot pasivnih postavk v določenem finančnem
instrumentu. Za t. i. »kratko pozicijo« velja nasprotno.
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-

nasprotna stranka ima sedež v Republiki Sloveniji;

-

ni trenutne ali predvidene dejanjske ali pravne ovire za takojšnji prenos kapitala od
nasprotne stranke k banki ali za odplačilo obveznosti banke, ki ga poravna nasprotna
stranka.

a) Izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in do centralnih bank
Izpostavljenostim do enot centralne ravni držav in do centralnih bank, za katere je na
razpolago dolgoročna bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije oziroma ocena imenovane
izvozno-kreditne agencije, ki deluje v skladu z »Dogovorom o smernicah za uradno podprte
izvozne kredite« OECD (angl. Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export
Credits), redno objavlja bonitetne ocene in so le-te povezane z eno od sedmih minimalnih
premij za zavarovanje izvoza (angl. MEIP – Minimum Export Insurance Premium), ki jih
določa metodologija OECD, se dodeli utež tveganja kot prikazuje Tabela 1.
Izpostavljenostim do enot centralne ravni držav in do centralnih bank, za katere ni na
razpolago dolgoročne bonitetne ocene zunanje bonitetne institucije oziroma MEIP imenovane
izvozno-kreditne agencije, se dodeli utež tveganja 100 %.
Izpostavljenostim do enot centralne ravni posamezne države članice Evropske unije in do
njene centralne banke, ki so denominirane in financirane v njeni domači valuti, se lahko
dodeli utež tveganja 0 %.
Tabela 1: Uteži za izračun izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in do centralnih bank
Stopnja kreditne
0
1
2
3
4
5
6
7
kvalitete/MEIP
Utež tveganja
glede na oceno
kvalitete naložbe
/
0%
20 %
50 %
100 %
100 %
150 %
/
s strani zunanje
bonitetne
institucije
Utež tveganja
glede na razred
države, v kateri je
150 %
100 %
100 %
100 %
dolžnik po oceni
50 %
20 %
0%
0%
izvozno-kreditne
agencije (MEIP)
Viri: Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke
in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 81.
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b) Izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni držav
Predpisane uteži za tovrstne izpostavljenosti so enake utežem za izračun izpostavljenosti do
institucij. Izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni držav se lahko obravnava tudi
kot izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in do centralnih bank, vendar je potrebno
pred tem pridobiti dovoljenje nacionalnega regulatorja. Takšno dovoljenje je izdano
predvsem, kadar je tveganje enot regionalne ali lokalne ravni države enako tveganju enot
centralne ravni držav ali centralnih bank, saj obstajajo posebna pooblastila glede pridobivanja
sredstev oziroma obstajajo posebni institucionalni sporazumi, ki zagotavljajo varno
poslovanje enot regionalne ali lokalne ravni države (Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str.
82).
Banka Slovenije je v Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020)
predpisala uteži tveganja za izračun izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni
držav, kot so razvidne iz Tabele 2.
Tabela 2: Uteži tveganja za izračun izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni držav
Stopnja kreditne
0
1
2
3
4
5
6
7
kvalitete/MEIP
Dolgoročna bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije – na razpolago
Stopnja kreditne
/
20 %
50 %
50 %
100 %
100 %
150 %
/
kvalitete
Dolgoročna bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije – ni na razpolago
Utež tveganja glede
na oceno enot
centralne ravni
/
50 %
50 %
50 %
100 %
100 %
150 %
/
dolžnikove države s
strani zunanje
bonitetne institucije
Utež tveganja glede
na oceno enot
centralne ravni
50 %
50 %
50 %
50 %
100 %
100 %
100 %
150 %
dolžnikove države s
strani izvoznokreditne agencije
(MEIP)
Viri: Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke
in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 82.
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Enaka metodologija tehtanja kot za izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni držav
je predpisana tudi za izpostavljenosti do cerkve ali verske skupnosti, ki je pravna oseba
javnega prava in ima v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo pravico pobirati davke.
Pod posebnimi pogoji, predpisanimi s strani Banke Slovenije, se izpostavljenostim do enot
regionalne ali lokalne ravni držav, katerih tveganost se ne razlikuje od tveganosti enot
centralne ravni države, na območju katere so ustanovljene, lahko dodeli enaka utež tveganja
kot izpostavljenostim do enot centralne ravni zadevne države članice Evropske unije.
c) Izpostavljenosti do oseb javnega sektorja
Pri izračunu se upošteva 100 % utež. S predhodnim dovoljenjem nacionalnega regulatorja je
možno izpostavljenosti do oseb javnega sektorja obravnavati kot izpostavljenosti do institucij,
v izjemnih primerih pa celo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in do centralnih
bank (Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of
the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 82).
S strani Banke Slovenije predpisane uteži za izpostavljenosti do oseb javnega sektorja s
sedežem v Republiki Sloveniji so enake utežem za izračun izpostavljenosti do enot regionalne
ali lokalne ravni držav (glej Tabelo 2).
Izpostavljenostim do oseb javnega sektorja s sedežem zunaj Republike Slovenije se dodeli
utež tveganja 100 %.
Glede na metodologijo izračuna izpostavljenosti do oseb javnega sektorja v drugih državah
članicah se lahko uporabijo tudi druge uteži, npr.:
-

če se pri izračunu izpostavljenosti do oseb javnega sektorja uporablja metoda na
osnovi bonitetne ocene, se dodelijo uteži, enake utežem, ki se uporabljajo za izračun
izpostavljenosti do oseb javnega sektorja s sedežem v Republiki Sloveniji;

-

če se pri izračunu izpostavljenosti do oseb javnega sektorja uporablja metoda na
osnovi uteži tveganja enot centralne ravni države, se dodelijo uteži tveganja glede na
stopnjo kreditne kvalitete enot centralne ravni države, v kateri ima dolžnik sedež, kot
prikazuje Tabela 3.
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Tabela 3: Uteži za izračun izpostavljenosti do oseb javnega sektorja s sedežem zunaj
Republike Slovenije v primeru izračuna izpostavljenosti do oseb javnega sektorja posamezne
države članice na podlagi uporabe metode na osnovi uteži tveganja enot centralne ravni
države.
Stopnja kreditne kvalitete
1
2
3
4
5
6
Utež tveganja
20 %
50 %
100 %
100 %
100 %
150 %
Viri: Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke
in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 82.

Izpostavljenostim do oseb javnega sektorja s sedežem v drugi državi članici Evropske unije se
dodeli utež tveganja 100 %, če enote centralne ravni države, v kateri ima dolžnik sedež, niso
ocenjene. Ne glede na to pa se lahko izpostavljenostim do oseb javnega sektorja dodeli utež
tveganja 20 %, če je efektivna zapadlost izpostavljenosti do treh mesecev in če to dovoljuje
nadzorni organ države članice.
Izpostavljenostim do posamezne osebe javnega sektorja s sedežem v državi članici Evropske
unije, katere tveganost se po mnenju nadzornega organa v tej državi članici ne razlikuje od
tveganosti enot centralne ravni države, na območju katere je ustanovljena, se dodeli enaka
utež tveganja kot izpostavljenostim do enot centralne ravni zadevne države članice, vendar le,
če je oseba javnega sektorja uvrščena na seznam, ki je priloga Sklepa o izračunu kapitalske
zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list
RS št. 135/2006, str. 15020) ali na veljavni seznam nadzornega organa zadevne države
članice. Seznam, objavljen v omenjenem sklepu, navaja zgolj javne agencije, ki so usklajene z
Zakonom o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/2002).
d) Izpostavljenost do multilateralnih razvojnih bank
Skladno s CAD3 se, razen spodaj navedenih multilateralnih razvojnih bank, katerim se
pripisuje 0 % utež, izpostavljenost do multilateralnih razvojnih bank izračunava kot pri
institucijah (Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official
Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 83).
Omenjene banke so naslednje (Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the
Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 83):
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-

Mednarodna banka za obnovo in razvoj (angl. International Bank for Reconstruction and
Development),

-

Mednarodna finančna korporacija (angl. International Finance Corporation),

-

Medameriška razvojna banka (angl. Inter-American Development Bank),

-

Azijska razvojna banka (angl. Asian Development Bank),

-

Afriška razvojna banka (angl. African Development Bank),

-

Razvojna banka Sveta Evrope (angl. Council of Europe Development Bank),

-

Nordijska investicijska banka (angl. Nordic Investment Bank),

-

Karibska razvojna banka (angl. Caribbean Development Bank),

-

Evropska banka za obnovo in razvoj (angl. European Bank for Reconstruction and
Development),

-

Evropska investicijska banka (angl. European Investment Bank),

-

Evropski investicijski sklad (angl. European Investment Fund),

-

Multilateralna agencija za zavarovanje investicij (angl. Multilateral Investment Guarantee
Agency).

Deležu neplačanega kapitala, vpisanega v Evropski investicijski sklad, se dodeli utež 20 %
(Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za
banke in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the
European Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6.
2006, str. 83). Regulativa predpisuje uteži tveganja za izračun izpostavljenosti do
multilateralnih razvojnih bank kot v Tabeli 4.
Tudi slovenska zakonodaja navaja iste multilateralne banke, katerim se pripisuje 0% utež
tveganja, kot CAD3 (glej spisek bank v 2. odstavku te točke).
e) Izpostavljenost do mednarodnih organizacij
Izpostavljenostim do naslednjih mednarodnih organizacij se dodeli utež tveganja 0 % (Sklep o
izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in
hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str.
83):
-

Evropska skupnost (angl. European Community),

-

Mednarodni denarni sklad (angl. International Monetary Fund) in
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-

Banka za mednarodne poravnave (angl. Bank for International Settelments).

Tabela 4: Uteži tveganja za izračun izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank
Stopnja kreditne
kvalitete/MEIP
0
1
2
3
4
5
6
7
Dolgoročna bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije – na razpolago
Stopnja kreditne
kvalitete
/
20 %
50 %
50 %
100 %
100 %
150 %
/
Dolgoročna bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije – ni na razpolago
Utež tveganja glede
na oceno enot
centralne ravni
/
150 %
100 %
100 %
dolžnikove države s
50 %
50 %
50 %
/
strani zunanje
bonitetne institucije
Utež tveganja glede
na oceno enot
centralne ravni
150 %
100 %
100 %
100 %
dolžnikove države s
50 %
50 %
50 %
50 %
strani izvoznokreditne agencije
(MEIP)
Vir: Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke
in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 83.

f) Izpostavljenost do institucij
Banka Slovenije skladno s CAD3 predpisuje za izpostavljenosti do institucij uteži tveganja,
kot so zapisane v Tabeli 5.
Ne glede na zgoraj navedeno, se neocenjenim izpostavljenostim do institucij s preostalo
efektivno zapadlostjo do vključno treh mesecev dodeli utež tveganja v skladu s Tabelo 6, in
sicer glede na druge razpoložljive dolgoročne bonitetne ocene zunanje bonitetne institucije (tj.
dolgočne bonitetne ocene dolžnika oziroma njegovih drugih finančnih instrumentov).
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Tabela 5: Uteži tveganja za izračun izpostavljenosti do institucij
Stopnja kreditne
kvalitete/MEIP
0
1
2
3
4
5
6
7
Dolgoročna bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije – na razpolago
Stopnja kreditne
/
20 %
50 %
50 %
100 %
100 %
150 %
/
kvalitete
Dolgoročna bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije – ni na razpolago
Utež tveganja glede
na oceno enot
centralne ravni
dolžnikove države s
/
50 %
50 %
50 %
100 %
100 %
150 %
/
strani zunanje
bonitetne institucije
Utež tveganja glede
na oceno enot
centralne ravni
50 %
50 %
50 %
100 %
100 %
100 %
150 %
dolžnikove države s
50 %
strani izvoznokreditne agencije
(MEIP)
Viri: Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke
in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 84–85.

Tabela 6: Uteži tveganja za izračun neocenjenih izpostavljenosti do institucij s preostalo
efektivno zapadlostjo do vključno treh mesecev
Stopnja kreditne
0
1
2
3
4
5
6
7
kvalitete/MEIP
Druge dolgoročne bonitetne ocene zunanje bonitetne institucije – na razpolago
Stopnja kreditne
/
20 %
20 %
20 %
50 %
50 %
150 %
/
kvalitete
Druge dolgoročne bonitetne ocene zunanje bonitetne institucije – ni na razpolago
Utež tveganja glede
na oceno enot
centralne ravni
/
20 %
20 %
50 %
100 %
100 %
150 %
/
dolžnikove države s
strani zunanje
bonitetne institucije
Utež tveganja glede
na oceno enot
centralne ravni
150 %
100 %
100 %
100 %
dolžnikove države s
50 %
20 %
20 %
20 %
strani izvoznokreditne agencije
(MEIP)
Viri: Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke
in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 84–85.
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Ne glede na zapisano:
-

se vse neocenjene dolgoročne in kratkoročne izpostavljenosti do institucije tehtajo z
utežjo tveganja 150 %, če se v skladu s Tabelo 9 izpostavljenosti do iste institucije s
kratkoročno bonitetno oceno dodeli utež tveganja 150 %;

-

se vse neocenjene kratkoročne izpostavljenosti do institucije tehtajo z utežjo tveganja,
ki ni nižja od 100 %, če se v skladu s Tabelo 9 izpostavljenosti do iste institucije s
kratkoročno bonitetno oceno dodeli utež tveganja, ki ni nižja od 50 %.

Naložbam v lastniške finančne instrumente oziroma druge oblike kapitala, ki jih izdajo
institucije in ki niso odbitna postavka od kapitala, se dodeli utež tveganja 100 %.
Če je izpostavljenost do institucij iz naslova obveznih rezerv, ki jih zahteva ECB ali centralna
banka države članice, se tej izpostavljenosti dodeli utež tveganja, ki je enaka uteži tveganja za
zadevno centralno banko.
g) Izpostavljenost do podjetij
Uteži tveganja za izpostavljenosti do podjetij, kot jih skladno s CAD3 predpisuje Banka
Slovenije, so zapisane v Tabeli 7.
Tabela 7: Uteži tveganja za izračun izpostavljenosti do podjetij
Stopnja kreditne
0
1
2
3
4
5
6
7
kvalitete/MEIP
Dolgoročna bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije – na razpolago
Stopnja kreditne
/
20 %
50 %
100 %
100 %
150 %
150 %
/
kvalitete
Dolgoročna bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije – ni na razpolago
Utež tveganja glede
na oceno enot
centralne ravni
/
150 %
100 %
100 %
dolžnikove države s
100 %
100 %
100 %
/
strani zunanje
bonitetne institucije
Utež tveganja glede
na oceno enot
centralne ravni
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
150 %
dolžnikove države s 100 %
strani izvoznokreditne agencije
(MEIP)
Viri: Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke
in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 86.
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Ne glede na zapisano se:
-

vse neocenjene dolgoročne in kratkoročne izpostavljenosti do podjetja tehtajo z utežjo
tveganja 150 %, če se v skladu s Tabelo 9 izpostavljenosti do istega podjetja s
kratkoročno bonitetno oceno dodeli utež tveganja 150 %;

-

se vse neocenjene kratkoročne izpostavljenosti do podjetja tehtajo z utežjo tveganja, ki
ni nižja od 100 %, če se v skladu s Tabelo 9 izpostavljenosti do istega podjetja s
kratkoročno bonitetno oceno dodeli utež tveganja, ki ni nižja od 50 %.

h) Izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno
Tem terjatvam se pripiše 75 % utež, vendar nadaljnje metodologije na tem mestu ne
obravnavam, saj SID banka fizičnih oseb ne kreditira.
i) Izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami
Izpostavljenostim, ki so zavarovane z nepremičninami, se pripiše utež tveganja 100 %
oziroma utež tveganja, ki se dodeli dolžniku oziroma njegovemu finančnemu instrumentu, na
katerega

se

izpostavljenost

nanaša,

razen

izjem,

obravnavanih

v

nadaljevanju

(izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi ali poslovnimi nepremičninami).
▪

Izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami

Naštetim izpostavljenostim se pripiše 35 % utež tveganja (Sklep o izračunu kapitalske zahteve
za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, Uradni list RS št.
135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council,
Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 86):
-

izpostavljenost, zavarovana z delnicami v finskih stanovanjsko nepremičninskih
družbah, ki poslujejo v skladu s finskim Zakonom o nepremičninskih družbah iz leta
1991 ali naknadno sprejeto enakovredno zakonodajo, ki se nanaša na stanovanjske
nepremičnine,

-

izpostavljenost, ki je zavarovana s stanovanjskimi nepremičninami, ki so ali šele bodo
v neposredni posesti lastnika oziroma upravičenca v primeru osebnega investicijskega
podjetja ali v neposredni posesti najemnika,

-

izpostavljenost iz naslova poslov finančnega zakupa stanovanjskih nepremičnin, pri
katerih je banka zakupodajalec v delu, ki je zavarovan z lastninsko pravico na teh
nepremičninah.
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Zavarovanje s hipoteko na stanovanjskih nepremičninah mora zadostiti vsaj naslednjim
kriterijem (Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem
pristopu za banke in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC
of the European Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177,
30. 6. 2006, str. 86, 128, 133, 150 –151):
-

vrednost nepremičnine ne sme biti bistveno odvisna od kreditne kvalitete dolžnika,
razen če izključno makroekonomski dejavniki vplivajo na vrednost nepremičnine in na
izpolnjevanje obveznosti dolžnika;

-

tveganost dolžnika ne sme biti bistveno odvisna od donosnosti nepremičnine ali
projekta, ampak od zmogljivosti dolžnika, da poplača dolg iz drugih virov. Vračilo
dolga ne sme biti bistveno odvisno od katerega koli denarnega toka, ki ga ustvarja
nepremičnina, ki služi kot zavarovanje. Če je nepremičnina na ozemlju druge države
članice to ni nujno, pod pogojem da nadzorni organ države članice v kateri leži
nepremičnina, dovoljuje tako izjemo;

-

vrednost nepremičnine se spremlja redno, vsaj enkrat letno se izdela ocena njene
vrednosti; pogostejše vrednotenje se opravlja v primeru pomembnih sprememb
pogojev na trgu; nepremičnino ovrednoti neodvisen cenilec vsakokrat, ko informacije
kažejo, da bi se vrednost nepremičnine, glede na splošne tržne cene, lahko bistveno
zmanjšala; za posojila, ki presegajo 3 mio EUR ali 5 % kapitala banke in so
zavarovana z nepremičninami, neodvisen cenilec vsaj vsaka tri leta oceni njihovo
vrednost;

-

vrednost zavarovane izpostavljenosti ne sme preseči 50 % tržne vrednosti niti 60 %
hipotekarne kreditne vrednosti nepremičnine, če se slednja ugotavlja;

-

druge zahteve, kot npr.: pravna veljavnost in izvršljivost zavarovanja, redna
spremljava vrednosti nepremičnine, ustrezna dokumentacija, zavarovanje pred
poškodbami nepremičnine ipd.

▪

Izpostavljenosti, zavarovane s poslovnimi nepremičninami

Zavarovanje s hipoteko na poslovnih prostorih mora zadostiti enakim kriterijem, kot so
predpisani za zavarovanje s hipoteko na stanovanjskih nepremičninah in so navedeni v
drugem odstavku točke »Izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi nepremičninami«.
50 % utež tveganja se lahko uporabi za (Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str.
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15020; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of
the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 87):
-

izpostavljenosti iz naslova poslov finančnega zakupa poslovnih nepremičnin, pri
katerih je banka zakupodajalec v delu, ki je zavarovan z lastninsko pravico na teh
nepremičninah;

-

za del zavarovane izpostavljenosti, ki ne preseže 50 % tržne vrednosti niti 60 %
hipotekarne kreditne vrednosti poslovne nepremičnine, če se slednja ugotavlja;
preostalemu delu zavarovane izpostavljenosti se dodeli 100 % utež tveganja;

-

izpostavljenosti, zavarovane s poslovno nepremičnino, ki leži na ozemlju druge države
članice, če nadzorni organ te države članice svojim kreditnim institucijam dovoli
enako uporabo.

j) Zapadle, neplačane terjatve
Banka mora delu zapadle postavke, ki ni zavarovan s primernimi oblikami zavarovanja (ki se
skladno s Sklepom o kreditnih zavarovanjih lahko uporabljajo v standardiziranem pristopu),
dodeliti utež tveganja (Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020;
Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of the
European Union, L 177, 30.6.2006, str. 88):
-

150 %, če so bile zanj oblikovane oslabitve v znesku, ki je nižji od 20 % njegove bruto
vrednosti,

-

100 %, če so bile zanj oblikovane oslabitve v znesku, ki ni nižji od 20 % njegove
bruto vrednosti.

Banka lahko delu zapadle postavke, zavarovanemu z nepremičninami, dodeli utež tveganja
100 % (Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu
za banke in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the
European Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6.
2006, str. 88).
k) Regulatorno zelo tvegane izpostavljenosti
Regulatorno zelo tveganim izpostavljenostim se pripiše 150 % utež (Sklep o izračunu
kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice,
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Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and
the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 88).
l) Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice
Tem izpostavljenostim se pripiše utež tveganja glede na utež tveganja kreditne institucije, ki
jih je izdala, kot je navedeno v Tabeli 8 (Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno
tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str.
15020; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of
the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 89 –90) .
Tabela 8: Uteži tveganja za izračun izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice
Utež tveganja kreditne institucije
20 %
50 %
100 %
150 %
Utež tveganja izpostavljenosti iz naslova naložb v krite
10 %
20 %
50 %
100 %
obveznice
Viri: Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke
in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 89 –90.

n) Izpostavljenosti do institucij ali podjetij s kratkoročno bonitetno oceno
Banka lahko uporablja kratkoročne bonitetne ocene le za določanje uteži tveganja
izpostavljenosti do institucij in do podjetij. Kratkoročno bonitetno oceno finančnega
instrumenta lahko uporabi le za določanje uteži tveganja izpostavljenosti iz naslova
ocenjenega finančnega instrumenta.
Izpostavljenostim do institucij ali podjetij s kratkoročno bonitetno oceno zunanje bonitetne
institucije se dodeli utež tveganja, skladno s Tabelo 9.
Tabela 9: Uteži tveganja za izračun izpostavljenosti do institucij ali podjetij s kratkoročno
bonitetno oceno
Stopnja kreditne kvalitete
1
2
3
4
5
6
Utež tveganja
20 %
50 %
100 %
150 %
150 %
150 %
Viri: Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke
in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 90.
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Če se izpostavljenosti do institucije ali podjetja s kratkoročno bonitetno oceno dodeli utež
tveganja 150 %, mora banka vse neocenjene dolgoročne in kratkoročne izpostavljenosti do
istega dolžnika tehtati z utežjo tveganja 150 %.
Če se izpostavljenosti do institucije ali podjetja s kratkoročno bonitetno oceno dodeli utež
tveganja, ki ni nižja od 50 %, mora banka vse neocenjene kratkoročne izpostavljenosti do iste
institucije ali podjetja tehtati z utežjo tveganja, ki ni nižja od 100 %.
o) Izpostavljenosti iz naslova naložb v investicijske sklade
Izpostavljenostim do investicijskih skladov, za katere je na razpolago dolgoročna bonitetna
ocena zunanje bonitetne institucije, se dodeli utež tveganja v skladu s Tabelo 10.
Tabela 10: Uteži tveganja za izračun izpostavljenosti iz naslova naložb v investicijske sklade
Stopnja kreditne kvalitete
1
2
3
4
5
6
Utež tveganja
20 %
50 %
100 %
100 %
150 %
150 %
Viri: Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke
in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 91.

Izpostavljenostim do investicijskih skladov, za katere ni na razpolago dolgoročne bonitetne
ocene zunanje bonitetne institucije, se dodeli utež tveganja 100 %.
Banka lahko, ob pogoju izpolnitve določenih kriterijev 28 , uteži tveganja takšnih naložb
izračuna tudi sama. Če banka pozna naložbe investicijskega sklada, lahko uteži tveganja teh
naložb uporabi za izračun tehtane povprečne uteži tveganja za investicijski sklad. Če pa
naložb investicijskega sklada ne pozna, lahko pri izračunu tehtane povprečne uteži upošteva
pravilo, v skladu s katerim investicijski sklad nalaga najprej, v največjem dovoljenem obsegu
v okviru svoje naložbene politike, v kategorije izpostavljenosti, ki imajo najvišje uteži
28

Ti kriteriji so (Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke
in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the
Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 91):
- investicijski sklad upravlja družba, ki je predmet nadzora v državi članici EU ali ga upravlja družba s
sedežem zunaj države članice, ki je predmet nadzora, ki je enakovreden nadzoru, določenemu v
zakonodaji EU,
- je zagotovljeno sodelovanje med pristojnimi organi nadzora,
- prospekt investicijskega sklada ali enakovreden dokument vsebuje navedbo kategorij sredstev, v katere
ima sklad dovoljenje za vlaganje ter navedbo morebitnih omejitev naložb in metodologijo za njihov
izračun,
- investicijski sklad poroča o svojem poslovanju najmanj enkrat letno, kar omogoča oceno sredstev,
obveznosti, rezultata poslovanja in aktivnosti investicijskega sklada v obdobju, za katerega se poroča.

27

tveganja, nato pa v padajočem vrstnem redu še v naložbe z nižjimi utežmi tveganja, dokler ne
doseže skupnega investicijskega limita.
p) Ostale izpostavljenosti
Uteži za določene ostale izpostavljenosti so naslednje (Sklep o izračunu kapitalske zahteve za
kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, Uradni list RS št.
135/2006, str. 15020; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council,
Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 91 –92):
-

opredmetenim osnovnim sredstvom se pripiše 100 % utež tveganja;

-

aktivnim časovnim razmejitvam se dodeli 100 % utež tveganja;

-

denarju na poti se pripiše 20 % utež; denarju v blagajni in enakovrednim denarnim
postavkam se dodeli 0 % utež tveganja;

-

odbitnim postavkam od kapitala se dodeli 0 % utež tveganja;

-

naložbam v lastniške finančne instrumente oziroma v druge oblike kapitala, razen če
so odbitne postavke od kapitala, se dodeli utež tveganja najmanj 100 %,

-

zlatu v lastnem trezorju ali zlatu na posebni lokaciji, če je krito z obveznostmi v zlatu,
se dodeli utež tveganja 0 %,

-

pri pogodbah o prodaji in ponovnem nakupu sredstev ali pri dogovorih o
nestandardiziranem terminskem nakupu sredstev se uporabi utež tveganja, ki velja za
instrumente, na katere se pogodbe ali dogovori nanašajo, in ne utež tveganja
nasprotnih strank, itd.

Vsem izpostavljenostim, ki niso obravnavane v Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za
kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list RS št.
135/2006, str. 15020) in ki niso pozicije v listninjenju, se dodeli utež tveganja 100 %.
2.1.2.1.1. Tehnike zmanjševanja kreditnega tveganja
Tehnike zmanjševanja kreditnega tveganja oziroma t. i. CRM tehnike (angl. Credit Risk
Mitigation Techniques) lahko opredelimo kot načine zmanjševanja kreditnega tveganja z
uporabo zavarovanja kreditnih obveznosti z gotovino, depozitom, vrednostnimi papirji,
zastavo, garancijami, s kreditnimi derivativi, pobotom terjatev ipd.
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Poudariti je potrebno, da CRM tehnike sicer zmanjšujejo kreditno tveganje, vendar njihova
uporaba vpliva na nastanek ali porast izpostavljenosti iz drugih tveganj, kot npr.:
dokumentarno, pravno in operativno tveganje.
Banka lahko pri izračunu tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti ustrezno upošteva
kreditna zavarovanja, vezana na posamezno izpostavljenost.
Oblike zavarovanj s premoženjem, ki jih banka lahko upošteva pri izračunu tveganjem
prilagojenih

zneskov

izpostavljenosti

oziroma

tveganjem

prilagojenih

zneskov

izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub, so odvisne od tega (Sklep o kreditnih
zavarovanjih, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15107):
-

ali se za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti oziroma tveganjem
prilagojenih zneskov izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub uporablja
standardizirani pristop ali pristop na podlagi notranjih bonitetnih sistemov (angl. IRB
= Internal Ratings Based Approach),

-

ali se uporablja enostavna ali razvita metoda za izračun učinkov zavarovanja s
finančnim premoženjem,

-

ali je posel uvrščen med postavke trgovalne ali bančne knjige – kadar gre za posle
začasne prodaje/začasnega nakupa in posojo/izposojo vrednostnih papirjev ali blaga.

Pri navedbi oblik zavarovanj, ki naj bi jih SID banka upoštevala pri izračunu tveganjem
prilagojenih zneskov izpostavljenosti izhajamo iz predpostavke, da bo pri izračunu tveganjem
prilagojenih zneskov izpostavljenosti uporabljala standardizirani pristop ter pri izračunu
učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem enostavno metodo. Zaradi potrebe po dnevni
spremljavi vrednosti danega zavarovanja pri razviti metodi (angl. Financial Collateral
Comprehensive Method) namreč menim, da je za SID banko primernejša enostavna metoda
(angl. Financial Collateral Simple Method), ki je opisana v poglavju 2.1.2.1.2. »Izračun
učinkov zmanjševanja kreditnega tveganja«, saj so tu minimalni intervali spremljave
vrednosti zavarovanja daljši – zavarovanje je potrebno ponovno ovrednotiti le vsakih šest
mesecev, hkrati pa se omenjena metoda sme uporabljati zgolj ob sočasni uporabi
standardiziranega pristopa pri izračunu tehtane izpostavljenosti.
Upoštevaje zgoraj navedene predpostavke, so za SID banko primerni instrumenti za
zniževanje kreditnih tveganj naslednji (Sklep o kreditnih zavarovanjih, Uradni list RS št.
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135/2006, str. 15107; Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020;
Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of the
European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 131 –136):
-

bilančni pobot, pod pogojem da:
▪

so pogodbe o pobotu pravno učinkovite in prisilno izvršljive po pravu, ki velja
zanje, vključno v primerih nesolventnosti ali stečaja nasprotne stranke,

▪

banka mora imeti vseskozi pregled nad sredstvi in obveznostmi, ki so predmet
pogodb o pobotu,

▪

banka mora spremljati in kontrolirati tveganja, povezana s prekinitvijo kreditnega
zavarovanja,

▪
-

banka mora spremljati in kontrolirati zajete izpostavljenosti na neto osnovi;

zavarovanje s finančnim premoženjem:
▪

bančne vloge pri banki ali denarju podobni instrumenti, ki jih ima banka;

▪

dolžniški vrednostni papirji, ki so jih izdale enote centralne ravni držav ali
centralne banke, katerih vrednostni papirji imajo bonitetno oceno zunanje
bonitetne institucije, ki po pravilih za tehtanje izpostavljenosti do enot centralne
ravni držav in centralnih bank v standardiziranem pristopu ustreza najmanj stopnji
kreditne kvalitete 4 29 ;

▪

dolžniški vrednostni papirji, ki so jih izdale institucije, katerih vrednostni papirji
imajo bonitetno oceno zunanje bonitetne institucije, ki po pravilih za tehtanje
izpostavljenosti do kreditnih institucij v standardiziranem pristopu ustreza najmanj
stopnji kreditne kvalitete 3 30 ;

▪

dolžniški vrednostni papirji, ki so jih izdali drugi subjekti, katerih vrednostni
papirji imajo bonitetno oceno zunanje bonitetne institucije, ki po pravilih za
tehtanje izpostavljenosti do podjetij v standardiziranem pristopu ustreza najmanj
stopnji kreditne kvalitete 3 31 ;

29

Uteži za naložbe, po svoji kvaliteti razvrščene v razrede 1–4, upoštevaje pravila za tehtanje izpostavljenosti do
enot centralne ravni države ali centralne banke, so navedene na strani 15 (0 %, 20 %, 50 %, 100 %).
30
Uteži za naložbe, po svoji kvaliteti razvrščene v razrede 1–3, upoštevaje pravila za tehtanje izpostavljenosti do
institucij, so navedene na strani 21 (20 %, 50 %).
31
Uteži za naložbe, po svoji kvaliteti razvrščene v razrede 1–3, upoštevaje pravila za tehtanje izpostavljenosti do
podjetij, so navedene na strani 22 (20 %, 50 %, 100 %).

30

▪

dolžniški vrednostni papirji s kratkoročno bonitetno oceno zunanje bonitetne
institucije,

ki

po

pravilih

za

tehtanje

kratkoročnih

izpostavljenosti

v

standardiziranem pristopu ustreza najmanj stopnji kreditne kvalitete 332 ;
▪

dolžniški vrednostni papirji, ki so jih izdale institucije, katerih vrednostni papirji
nimajo bonitetne ocene zunanje bonitetne institucije, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
(i)

so uvrščeni v borzno trgovanje na priznani borzi,

(ii)

iz njih izhajajoči dolg se v primeru stečaja izdajatelja ne poplačuje
podrejeno,

(iii)

vse ostale bonitetno ocenjene izdaje vrednostnih papirjev tega izdajatelja z
enakimi pravicami glede prednosti pri poplačilu, za katere je na razpolago
bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije, imajo oceno zunanje
bonitetne institucije, ki po pravilih za tehtanje izpostavljenosti do institucij
ali po pravilih za tehtanje kratkoročnih izpostavljenosti v standardiziranem
pristopu ustreza najmanj stopnji kreditne kvalitete 330, 32,

(iv)

banka nima nobenih informacij, ki bi kazale, da bi se izdaji lahko
upravičeno dodelila nižja bonitetna ocena od navedene pod točko (iii),

(v)
▪

banka lahko dokaže, da je dolžniški vrednostni papir dovolj likviden;

enote investicijskih skladov, pod pogojem da:
(i)

je njihova cena dnevno javno objavljena,

(ii)

je investicijski sklad omejen na naložbe v instrumente, ki so navedeni kot
ustrezni za zmanjševanje kreditnega tveganja;

Če investicijski sklad za varovanje dovoljenih naložb uporablja (ali bi lahko
uporabljal) izvedene finančne instrumente, to ne izključuje primernosti enot v tem
skladu.
V primeru, ko ima vrednostni papir dve oceni zunanjih bonitetnih institucij, se
upošteva manj ugodna, kadar pa ima več kot dve oceni, se upoštevata dve
najugodnejši oceni. Če se ti dve oceni razlikujeta, se upošteva tista, ki je manj
ugodna.
▪

lastniški vrednostni papirji ali zamenljive obveznice, vključeni v glavni borzni
indeks;

▪

zlato;

32

Uteži za naložbe, po svoji kvaliteti razvrščene v razrede 1–3, upoštevaje pravila za tehtanje kratkoročne
izpostavljenosti v standardiziranem pristopu so navedene na strani 26 (20 %, 50 %, 100 %).

31

-

nepremičnine (kriteriji sprejemljivosti takšnega zavarovanja so bili že predstavljeni v
poglavju 2.1.2.1. »Kreditno tveganje – standardizirani pristop«, točka (i)
»Izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami«);

-

vložena denarna sredstva ali denarju podobni instrumenti pri tretji instituciji;

-

police življenjskega zavarovanja, zastavljene banki, pod pogojem da:
▪

se družba, ki daje življenjsko zavarovanje, lahko upošteva kot primeren dajalec
osebnih kreditnih zavarovanj,

▪

je polica življenjskega zavarovanja izrecno zastavljena v korist banki ali je nanjo
prenesena,

▪

družba, ki daje življenjsko zavarovanje, mora biti obveščena o zastavi ali prenosu
in zaradi tega ne sme plačati na podlagi pogodbe izplačljivih zneskov brez
privoljenja banke,

▪

določene odkupne vrednosti police ni mogoče zmanjšati,

▪

v primeru dolžnikovega neplačila mora banka imeti pravico do odpovedi police in
pravočasnega prejetja njene odkupne vrednosti,

▪

banka mora biti obveščena o vsakem neplačilu po polici,

▪

kreditno zavarovanje se mora zagotavljati do dospelosti kredita; kadar to ni
mogoče, ker se zavarovalno razmerje izteče pred dospelostjo kredita, mora banka
zagotoviti, da do dospelosti kredita kot zavarovanje velja znesek, ki izhaja iz
zavarovalne pogodbe,

▪

zastava ali prenos morata biti pravno učinkovita in prisilno izvršljiva po pravu, ki
velja zanje v času sklenitve kreditne pogodbe;

-

osebno kreditno zavarovanje in izvedeni finančni instrumenti, pod pogojem da:
▪

je kreditno zavarovanje vzpostavljeno neposredno med banko in dajalcem
zavarovanja,

▪

je obseg kreditnega zavarovanja jasno opredeljen in nedvomen,

▪

pogodba o kreditnem zavarovanju ne vsebuje nikakršne klavzule, katere
izpolnitev je izven neposrednega nadzora banke (npr.: ki bi dajalcu kreditnega
zavarovanja dovoljevala, da enostransko prekliče zavarovanje; povečala
dejanjske

stroške

zaradi

poslabšanja

kreditne

kvalitete

zavarovane

izpostavljenosti; lahko preprečila obveznost dajalca kreditnega zavarovanja, da
pravočasno plača, če prvotni dolžnik ne poravna zapadlih plačil; dajalcu
kreditnega

zavarovanja

dovoljevala,

zavarovanja, ipd.).
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da

skrajša

zapadlost

kreditnega

▪

je pravno učinkovito prisilno izvršljivo po pravu, ki velja zanj v trenutku
sklenitve kreditne pogodbe;

-

instrumenti institucij, odkupni na zahtevo.

Pri stvarnem kreditnem zavarovanju mora imeti banka pravico, da v primeru neplačila s strani
dolžnika, njegovega stečaja ali drugega dogodka, opredeljenega v dokumentaciji o poslu, na
hiter način unovči ali pridrži sredstva za zavarovanje. To mora veljati tudi za primer, ko so
sredstva, ki so dana v zavarovanje, pri tretji osebi kot skrbniku. Stopnja korelacije med
vrednostjo sredstev, ki so dana v zavarovanje, in kreditno kvaliteto dolžnika ne sme biti
čezmerna.
Primerni izdajatelji osebnih kreditnih zavarovanj, priznanih kot instrument za zmanjševanje
kreditnega tveganja v standardiziranem pristopu so (Sklep o kreditnih zavarovanjih, Uradni
list RS št. 135/2006, str. 15107; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the
Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 129 –130):
-

enote centralne ravni držav in centralne banke,

-

enote regionalne ali lokalne ravni držav,

-

multilateralne razvojne banke,

-

mednarodne organizacije, do katerih izpostavljenostim je po standardiziranem pristopu
dodeljena utež tveganja 0 %,

-

osebe javnega sektorja, do katerih terjatve se v standardiziranem pristopu obravnavajo
kakor terjatve do institucij ali enot centralne ravni držav,

-

institucije,

-

druge gospodarske družbe, vključujoč družbe, ki so banki nadrejene ali podrejene in ki
imajo bonitetno oceno zunanje bonitetne institucije, ki po pravilih za tehtanje
izpostavljenosti do podjetij v standardiziranem pristopu ustreza najmanj stopnji
kreditne kvalitete 2 33 .

2.1.2.1.2. Izračun učinkov zmanjševanja kreditnega tveganja
1. Za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem se uporabljata enostavna (angl.
Financial Collateral Simple Method) in razvita metoda (angl. Financial Collateral
Comprehensive Method). Zaradi potrebe po dnevni spremljavi vrednosti danega
33

Uteži za naložbe, po svoji kvaliteti razvrščene v razred 1–2, upoštevaje pravila za tehtanje izpostavljenosti do
podjetij, so navedene na strani 22 (20 %, 50 %).
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zavarovanja pri razviti metodi sem mnenja, da je za SID banko primernejša enostavna
metoda, ki je opisana v nadaljevanju, saj so tu minimalni intervali spremljave vrednosti
zavarovanja daljši – zavarovanje je potrebno ponovno ovrednotiti le vsakih šest mesecev,
hkrati pa se omenjena metoda sme uporabljati zgolj ob sočasni uporabi standardiziranega
pristopa pri izračunu tehtane izpostavljenosti.
Pri enostavni metodi se kot vrednost finančnega premoženja smatra njegova tržna
vrednost.
Za tiste dele izpostavljenosti, ki so zavarovani s tržno vrednostjo priznanega zavarovanja s
finančnim premoženjem, se uporabi utež tveganja, ki bi bila v standardiziranem pristopu
(glej poglavje 2.1.2.1. »Kreditno tveganje – standardizirani pristop«) uporabljena za
neposredno izpostavljenost banke iz naslova instrumenta zavarovanja s finančnim
premoženjem, pri čemer ne sme biti nižja od 20 %, razen izjem, ki so navedene v
nadaljevanju (Sklep o kreditnih zavarovanjih, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15107;
Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of the
European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 143).
Preostalemu, nezavarovanemu delu izpostavljenosti se pripiše utež tveganja, ki bi bila v
standardiziranem pristopu uporabljena za nezavarovano izpostavljenost do dolžnika.
Izjeme, pri katerih je za zavarovani del terjatve dovoljena utež, nižja od 20 % (Sklep o
kreditnih zavarovanjih, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15107; Directive 2006/48/EC of
the European Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177,
30. 6. 2006, str. 143 –144, 149 –150) :
-

Utež tveganja 0 % se uporablja za delež izpostavljenosti, zavarovan s premoženjem, ki
izhaja iz poslov začasne prodaje/nakupa in poslov posoje/izposoje vrednostnih
papirjev, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
▪

sta izpostavljenost in zavarovanje s finančnim premoženjem nominirana v enaki
valuti,

▪

zapadlost posla ni več kot en dan oziroma sta tako izpostavljenost kot zavarovanje
s finančnim premoženjem predmet dnevnega vrednotenja po tržnih cenah in
dnevnega vzdrževanja kritja,
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▪

čas od zadnjega vzdrževanja kritja, ko to ni bilo več zadostno glede na tržne cene,
in unovčenja zavarovanja s finančnim premoženjem ne sme biti daljši od štirih
poslovnih dni,

▪

se posel poravna v okviru za to vrsto posla uveljavljenega sistema poravnave,

▪

dokumentacija, ki zajema pogodbo, je standardna tržna dokumentacija za posle
začasne prodaje/začasnega odkupa ali posojo/izposojo vrednostnih papirjev
zadevnimi vrednostnimi papirji,

▪

posel ureja dokumentacija, ki določa, da se lahko pogodba takoj odpove, če
stranka ne bi pravočasno zagotovila denarja ali vrednostnih papirjev oziroma ne bi
zagotovila kritja ali če drugače ne bi izpolnila svoje obveznosti,

▪

nasprotna stranka je prvovrstni tržni udeleženec; mednje sodijo naslednje osebe:
(i)

družbe, do katerih se pri izračunu tehtane izpostavljenosti v standardiziranem
pristopu uporablja utež tveganja 0 %,

(ii)

institucije, druge finančne družbe (vključno z zavarovalnicami), pri katerih
se pri izračunu tehtane izpostavljenosti v standardiziranem pristopu uporablja
20 % utež tveganja,

(iii) regulirani investicijski skladi, ki morajo izpolnjevati zahteve v zvezi s
kapitalom ali finančnimi vzvodi,
(iv) priznane klirinške družbe, regulirani pokojninski skladi.
Če dolžnik v tem poslu ni prvovrstni tržni udeleženec, se uporabi utež
tveganja 10 %.
-

10 % utež tveganja se uporabi v primeru zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi
papirji, izdanimi s strani enot centralne ravni države ali centralnih bank, pri katerih se
v skladu s standardiziranim pristopom pri izračunu tehtane izpostavljenosti upošteva
utež tveganja 0 % .

-

0 % utež tveganja se uporabi za vrednosti izpostavljenosti, ki se izračunajo za
izvedene finančne instrumente in so dnevno vrednotene po tekočih tržnih cenah v delu,
v katerem so zavarovane z denarnimi sredstvi ali denarju podobnimi instrumenti (če ni
valutne neusklajenosti).

-

0 % utež se uporabi, če sta izpostavljenost in zavarovanje nominirana v enaki valuti in
če:
▪

je zavarovanje bančna vloga ali denarju podoben instrument ali

▪

je zavarovanje v obliki dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih s strani enot
centralne ravni države ali centralnih bank, za katere se v standardiziranem pristopu
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izračunava tehtana izpostavljenost s pomočjo uteži tveganja 0 %, pri čemer banka
tržno vrednost tega zavarovanja zniža za 20 %.
2. Denarna sredstva, vrednostni papirji ali blago, kupljeni, izposojeni ali prejeti na podlagi
posla začasne prodaje/začasnega odkupa ali posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali
blaga, se obravnavajo kot zavarovanje s premoženjem (Sklep o kreditnih zavarovanjih,
Uradni list RS št. 135/2006, str. 15107; Directive 2006/48/EC of the European Parliament
and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 139).
3. Naložbe v kreditne zapise, ki jih izdaja banka, se pri izračunu učinkov zmanjševanja
kreditnega tveganja obravnavajo kot zavarovanje z bančnimi vlogami pri banki (Sklep o
kreditnih zavarovanjih, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15107; Directive 2006/48/EC of
the European Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177,
30. 6. 2006, str. 139).
4. Krediti in depoziti pri banki, za katere velja bilančni pobot, se pri izračunu učinkov na
zmanjševanje kreditnega tveganja obravnavajo kot zavarovanje z bančnimi vlogami pri
banki (Sklep o kreditnih zavarovanjih, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15107; Directive
2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of the European
Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 139).
5. Denarna sredstva ali denarju podobni instrumenti pri tretjih institucijah se obravnavajo kot
osebna jamstva tretjih institucij (Sklep o kreditnih zavarovanjih, Uradni list RS št.
135/2006, str. 15107; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council,
Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 152).
6. Police življenjskega zavarovanja, zastavljene banki, se obravnavajo kot osebna jamstva
podjetij, ki zagotavljajo življenjsko zavarovanje. Vrednost tako priznanega kreditnega
zavarovanja je enaka odkupni vrednosti police življenjskega zavarovanja (Sklep o
kreditnih zavarovanjih, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15107; Directive 2006/48/EC of
the European Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177,
30. 6. 2006, str. 153).
7. Instrumenti institucij, odkupni na zahtevo, se obravnavajo kot osebna jamstva institucij
izdajateljic. Vrednost tako priznanega kreditnega zavarovanja je bodisi nominalna bodisi
tržna vrednost instrumenta, odvisno od vrednosti, po kateri je bil odkupljen (Sklep o
kreditnih zavarovanjih, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15107; Directive 2006/48/EC of
the European Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177,
30. 6. 2006, str. 153).
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8. Vrednost osebnega kreditnega zavarovanja je znesek, za katerega se je dajalec
zavarovanja zavezal, da ga bo plačal v primeru neplačila dolžnika ali ob nastanku
določenih drugih dogodkov. Če je izpostavljenost polno zavarovana z osebnim kreditnim
zavarovanjem, se pri izračunu tveganju prilagojeni izpostavljenosti v standardiziranem
pristopu uporabi utež tveganja, ki se pripiše dajalcu zavarovanja. Če pa je z osebnim
kreditnim zavarovanjem zavarovani znesek nižji od vrednosti izpostavljenosti, zavarovani
in nezavarovani delež pa bi imela v primeru stečaja enak vrstni red poplačila (banka in
dajalec osebnega kreditnega zavarovanja si delita izgube pro-rata), je dopuščena
sorazmerna regulatorna kapitalska olajšava. Tveganju prilagojeni zneski izpostavljenosti
se v standardiziranem pristopu izračunajo kot zmnožek izpostavljenosti ter uteži tveganja
za dajalca zavarovanja in uteži tveganja za dolžnika (Sklep o kreditnih zavarovanjih,
Uradni list RS št. 135/2006, str. 15107; Directive 2006/48/EC of the European Parliament
and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 154).
2.1.2.2. Tveganje prevelike izpostavljenosti do komitenta
Velika izpostavljenost banke do posamezne osebe je definirana kot izpostavljenost banke do
te osebe, ki dosega ali presega 10 % kapitala banke. Pri ugotavljanju velike izpostavljenosti in
izračunu omejitev izpostavljenosti do posamezne osebe se za posamezno osebo šteje tudi
skupina povezanih oseb (Zakon o bančništvu (Zban-1), Uradni list RS 131/2006, str. 14417;
Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic, Uradni list RS št. 135/2006, str.15294;
Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of the
European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 42).
Kreditna institucija mora imeti ustrezne administrativne in računovodske postopke za
prepoznavanje in beleženje velike izpostavljenosti in njenih sprememb.
O vsaki zabeleženi veliki izpostavljenosti mora banka skladno s CAD3 poročati nacionalnemu
regulatorju v eni izmed naštetih oblik (Directive 2006/48/EC of the European Parliament and
the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 42):
-

o vseh velikih izpostavljenostih poročati vsaj enkrat letno ter ažurno poročati o vsaki
novi veliki izpostavljenosti ali spremembah že obstoječe velike izpostavljenosti, ki
presega 20 % zadnje sporočene vrednosti ali

-

o vseh velikih izpostavljenostih poročati vsaj štirikrat letno.
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Banka Slovenije ne dopušča poljubnega izbora načina poročanja, ampak predpisuje kvartalno
poročanje o (Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic, Uradni list RS št. 135/2006,
str.15294):
-

velikih izpostavljenostih do posameznih oseb in skupin povezanih oseb oziroma
velikih skupnih izpostavljenostih do posameznih oseb in skupin povezanih oseb,

-

vsoti vseh velikih izpostavljenosti oziroma vsoti vseh velikih skupnih izpostavljenosti,

-

izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko oziroma skupnih
izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko 34 in o njihovi vsoti,

-

o izpolnjevanju predpisanih omejitev glede velikih izpostavljenosti in njihovih
morebitnih prekoračitvah.

Izpostavljenost do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb ne sme preseči 25 % kapitala
banke. Izpostavljenost banke do njene nadrejene družbe; posamezne osebe, ki jo banka
posredno ali neposredno obvladuje; do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb, ki jo
posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kot banko ali do posamezne osebe, ki ima
položaj osebe v posebnem razmerju z banko, ne sme presegati 20 % kapitala banke (Sklep o
veliki izpostavljenosti bank in hranilnic, Uradni list RS št. 135/2006, str.15294; Directive
2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of the European
Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 42). Glede na to, da je SID lastnica oziroma solastnica družb
Prva kreditna zavarovalnica, d. d., Prokolekt, d. o. o. in Prvi faktor, d. o. o., bo morala tudi v
prihodnje spremljati izpostavljenost do posameznih oseb v okviru celotne skupine.
Pri izračunu izpostavljenosti do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb Sklep o veliki
izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS št. 135/2006, str.15294) in CAD3 (Directive
2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of the European

34

Osebe v posebnem razmerju z banko so (Zakon o bančništvu (ZBan-1), Uradni list RS št. 131/2006, str.
14417)):
- član uprave banke,
- član nadzornega sveta banke,
- prokurist banke,
- pravna oseba, ki ni banka in katere član uprave oziroma prokurist je oseba iz 1., 2. oziroma 3. alineje,
- fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik delnic banke, na podlagi katerih ima najmanj 5 odstotkov
glasovalnih pravic ali najmanj 5-odstotni delež v kapitalu banke,
- pravna oseba, ki ni banka, in ki je posredno ali neposredno imetnik delnic banke, na podlagi katerih ima
najmanj 10 odstotkov glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu banke,
- ožji družinski člani oseb iz 1. do 3. alineje in iz 5. alineje,
- član uprave, nadzornega sveta, drugega organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist pravne osebe iz 6.
alineje.
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Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 45) navaja tudi nekatere izjeme, ki jih lahko banka pri izračunu
izvzame ali upošteva v nižjem odstotku, npr.: terjatve do enot centralne ravni držav in do
centralnih bank, terjatve do mednarodnih organizacij ali multilateralnih razvojnih bank,
izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami, vlogami ipd. Glede na to, da večino
kreditnega portfelja SID banke predstavljajo krediti bankam, je na tem mestu smiselno
opozoriti na posebno obravnavo izpostavljenosti banke do institucij. Pri izračunu
izpostavljenosti banke do institucij velja, da se:
-

izvzame izpostavljenost do institucij z zapadlostjo eno leto ali manj,

-

uporabi utež 20 % za izpostavljenost do institucij z zapadlostjo več kot eno leto in
manj kot tri leta,

-

uporabi utež 50 % za izpostavljenost do institucij z zapadlostjo več kot tri leta, ob
pogoju da te izpostavljenosti predstavljajo dolžniški finančni instrumenti, ki so
dejanjsko prenosljivi in dnevno kotirajo na borzi oziroma na drugem organiziranem
trgu ali pa so izdajo teh dolžniških finančnih instrumentov odobrili pristojni organi
države članice, kjer ima sedež institucija, izdajateljica teh instrumentov.

Vsota vseh velikih izpostavljenosti banke ne sme presegati 800 % kapitala banke (Sklep o
veliki izpostavljenosti bank in hranilnic, Uradni list RS št. 135/2006, str.15294; Directive
2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of the European
Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 42). Vsota vseh izpostavljenosti v posebnem razmerju z banko
ne sme presegati 200 % kapitala banke (Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic,
Uradni list RS št. 135/2006, str.15294).
Če banka iz kakršnih koli razlogov preseže zgoraj navedene omejitve, mora to takoj sporočiti
nacionalnemu regulatorju, ki določi nadaljnje postopke zmanjševanja izpostavljenosti in
določi časovni okvir za izvedbo postopkov.
2.1.2.3. Operativno tveganje
Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube, vključno s pravnim tveganjem, zaradi
naslednjih okoliščin:
-

neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih procesov,

-

drugih nepravilnih ravnanj ljudi, ki spadajo v notranjo poslovno sfero pravne osebe,
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-

neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki spadajo v notranjo poslovno
sfero pravne osebe,

-

zunanjih dogodkov ali dejanj (Zakon o bančništvu (ZBan-1), Uradni list RS št.
131/2006, str. 14417; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the
Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 14).

Med dogodke, iz katerih izhaja operativno tveganje, lahko prištevamo (Basel Committee on
Banking Supervision, 2001, str. 21 –23):
-

notranje goljufije (kraje, namerno poročanje napačnih pozicij trgovanja, trgovanje za
zasebni račun ...);

-

kriminal od zunaj (ropi, vdor »hackerjev« v sisteme finančnih institucij, ponaredki ...);

-

delovni postopki zaposlenih in varovanje delovnih mest (zaposleni ne zaklenejo
svojega računalnika, ko odidejo, zaupno gradivo ni pod ključem ...);

-

neustrezno poslovanje s komitenti, neustrezni produkti, neustrezne poslovne prakse
(pranje denarja, nepooblaščeno prodajanje produktov, zloraba zaupnih podatkov ...);

-

poškodbe osnovnih sredstev zaradi naravnih ali drugih dogodkov (potresi, poplave,
terorizem ...);

-

odpovedi poslovnih aplikacij in upravljanje s poslovnimi procesi (nepopolna
dokumentacija, nepooblaščen dostop do podatkov ...).

Kreditna institucija mora poleg splošnih standardov upravljanja s tveganji izpolnjevati tudi
naslednje kriterije (Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in
hranilnice, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15197; Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str.
180):
-

imeti dobro dokumentiran sistem ocenjevanja operativnega tveganja in upravljanja z
njim ter jasno definirane odgovornosti v okviru tega sistema; določiti mora
izpostavljenost banke operativnim tveganjem in spremljati podatke o operativnem
tveganju, vključno s podatki o izgubi, ki nastane zaradi teh tveganj;

-

sistem upravljanja z operativnimi tveganji mora biti predmet rednih in neodvisnih
pregledov, ki jih izvaja služba notranje revizije in/ali zunanja revizorska družba;

-

sistem ocenjevanja operativnega tveganja mora biti tesno vključen v procese
upravljanja s tveganji, njegovi rezultati pa morajo biti sestavni del procesa spremljanja
in kontroliranja profila operativne tveganosti banke;
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-

imeti določen sistem vodstvenega poročanja, s katerim se ustreznim strukturam v
banki zagotavljajo poročila o operativnem tveganju ter definirane postopke za
ukrepanje glede na informacije, vsebovane v teh poročilih.

Za kritje operativnih tveganj naj bi skladno z metodologijo CAD3 kreditna institucija
razpolagala z določenimi lastnimi sredstvi, višino katerih je mogoče opredeliti v skladu s t. i.
enostavnim (angl. Basic Indicator Approach), standardiziranim (angl. Standardised
Approach) ali naprednim pristopom (angl. Advanced Measurment Approach).
Enostavni pristop določa, da naj bi kreditna institucija za kritje operativnega tveganja
razpolagala s sredstvi v višini najmanj 15 % osnove za izračun kapitalske zahteve za
operativno tveganje, ki je izračunana kot triletno povprečje vsote čistih obrestnih in
neobrestnih prihodkov. Povprečje je izračunano na podlagi zadnjih treh let pred letom, za
katerega se izračuna kapitalska zahteva za operativno tveganje, izhajajoč iz revidiranih
podatkov o čistih prihodkih. Če teh ni na voljo, se uporabijo nerevidirani podatki. Če je v
danem obdobju opazovanja vsota čistih obrestnih ali neobrestnih prihodkov negativna ali
enaka 0, jo je pri izračunu triletnega povprečja potrebno izločiti. Osnova za izračun kapitalske
zahteve za operativno tveganje se izračuna kot vsota pozitivnih rezultatov vsote čistih
obrestnih in neobrestnih prihodkov po posameznih letih, deljeno s številom pozitivnih
opazovanj (Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice,
Uradni list RS št. 135/2006, str. 15197; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and
the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 176).
V izračun vsote obrestnih in neobrestnih prihodkov morajo biti vključene naslednje postavke
(Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice, Uradni list
RS št. 135/2006, str. 15197; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the
Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 176):
-

prihodki iz obresti,

-

odhodki za obresti,

-

prihodki iz dividend,

-

prihodki iz opravnin (provizij),

-

odhodki za opravnine (provizije),

-

čisti dobički/izgube iz finančnega poslovanja,

-

drugi čisti poslovni dobički.
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Pri izračunu vsote čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov se izključijo postavke, ki
vsebinsko ustrezajo prihodkom iz izrednih ali nerednih postavk oziroma prihodkom iz
naslova zavarovalnih zahtevkov.
Tudi standardizirani pristop temelji na zgoraj opisanemu izračunu osnove za izračun
kapitalske zahteve za operativno tveganje, vendar določa minimalno kapitalsko zahtevo za
kritje operativnih tveganj kot vsoto kapitalskih zahtev, izračunanih za vsako od poslovnih
področij, kot je opredeljeno v nadaljevanju.
Standardizirani pristop predpisuje, da mora kreditna institucija svoje dejavnosti razvrstiti na
osem v nadaljevanju navedenih poslovnih področij, za vsako poslovno področje pa mora
imeti za kritje operativnih rizikov vsaj toliko lastnih sredstev kot znaša predpisan odstotek
zgoraj opisane osnove za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje (predpisani
odstotki so glede na poslovno področje navedeni v Tabeli 11).
Kapitalska zahteva za operativno tveganje, izračunana po standardiziranem pristopu, je
povprečje letnih kapitalskih zahtev za zadnja tri poslovna leta pred letom, za katerega se
izračuna kapitalska zahteva za operativno tveganje. Če je posamezna letna kapitalska zahteva
negativna, se ji za namene izračuna triletnega povprečja dodeli vrednost nič. Letna kapitalska
zahteva se izračuna kot vsota kapitalskih zahtev za vsa poslovna področja, našteta v Tabeli
11. Kapitalska zahteva za posamezno poslovno področje se v vsoto (letno kapitalsko zahtevo)
vključuje s svojim pozitivnim in negativnim predznakom. Kapitalska zahteva za posamezno
poslovno področje je enaka zmnožku odstotka, določenega za to poslovno področje in
njegove osnove za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje.
Ker je uporaba naprednega pristopa pri merjenju operativnih tveganj pogojena z odobritvijo s
strani nacionalnega regulatorja ter z izpolnjevanjem določenih kriterijev, ocenjujem, da bi bila
za SID banko primernejša uporaba enostavnega ali standardiziranega pristopa. Iz enakih
razlogov metodologije naprednega pristopa pri merjenju operativnih tveganj na tem mestu ne
obravnavam.
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Tabela 11: Kapitalske zahteve za operativna tveganja glede na poslovno področje banke
Seznam aktivnosti

%

Podjetniško financiranje in finančno
svetovanje

Poslovno področje

- prva prodaja finančnih instrumentov in/ali ponudba
finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa,
- storitve, povezane z izvedbo prvih prodaj vrednostnih
papirjev,
- investicijsko svetovanje,
- svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala,
poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in
storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij,
- raziskave na področju investicij in finančna analiza ter
druge oblike splošnih priporočil v zvezi s posli s finančnimi
instrumenti.

18 %

Trgovanje in prodaja na veliko

- trgovanje za svoj račun,
- posli posredovanja na denarnem trgu,
- sprejemanje in prenos naročil v zvezi z enim ali več
finančnimi instrumenti,
- izvrševanje naročil za stranke,
- ponudba finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa,
- upravljanje večstranskega sistema trgovanja.

18 %

Posli z vrednostnimi papirji na drobno
(posli s posameznimi fizičnimi
osebami ali s pravnimi osebami, ki jih
je skladno s standardiziranim
pristopom mogoče uvrstiti v kategorijo
izpostavljenosti iz naslova bančništva
na drobno)

- sprejemanje in prenos naročil v zvezi z enim ali več
finančnimi instrumenti,
- izvrševanje naročil za stranke,
- ponudba finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa.

12 %

Komercialno bančništvo

-

zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev,
kreditiranje,
finančni zakup,
osebna jamstva in prevzete obveznosti.

15 %

Bančništvo na drobno (posli s
posameznimi fizičnimi osebami ali s
pravnimi osebami, ki jih je skladno s
standardiziranim pristopom mogoče
uvrstiti v kategorijo izpostavljenosti iz
naslova bančništva na drobno)

-

zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev,
kreditiranje,
finančni zakup,
osebna jamstva in prevzete obveznosti.

12 %

Plačila in poravnava

- storitve plačilnega prometa,
- izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov.

18 %

Agentske storitve

- hramba in administrativne storitve, povezane s finančnimi
instrumenti za račun strank, vključno s skrbništvom in
sorodnimi storitvami, kot je upravljanje denarnih
sredstev/zavarovanja.

15 %

Upravljanje premoženja

- upravljanje portfeljev,
- storitve upravljanja investicijskih skladov,
- druge oblike uravljanja premoženja.

12 %

Viri: Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice, Uradni list RS št.
135/2006, str. 15197; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of the
European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 177 –178.
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Menim, da bi bila najprimernejša metoda za izpolnjevanje kapitalskih zahtev, vezanih na
operativno tveganje, za SID banko enostavni pristop, saj je standardizirani pristop primeren
predvsem za mednarodno aktivne banke in banke, ki so izpostavljene velikemu operativnemu
tveganju. Ker SID banka nima enot na tujem, je operativno tveganje manjše, zato sem kot
najprimernejšo metodo za izračun kapitalskih zahtev, vezanih na operativno tveganje, izbrala
enostavni pristop.
2.1.2.3.1.

Možnosti modalitet osnove za izračun kapitalske zahteve za operativno
tveganje

Nacionalni regulator lahko dovoli uporabo drugačne metode za izračun osnove za izračun
kapitalske zahteve za operativno tveganje le pri komercialnem bančništvu in pri bančništvu na
drobno. Za ti dve področji se osnova za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje
lahko izračunava kot triletno povprečje nominalnih zneskov vseh danih kreditov in
zunajbilančnih obveznosti, pomnoženo z 0,035 (Directive 2006/48/EC of the European
Parliament and the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str.
179).
Uporaba drugačne metode za izračun osnove za izračun kapitalske zahteve za operativno
tveganje je možna le, če (Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council,
Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 179):
-

predstavljata bančništvo na drobno in komercialno bančništvo vsaj 90 % prihodka
banke,

-

banka lahko nacionalnemu regulatorju dokaže, da velik del bančništva na drobno in/ali
komercialnega bančništva predstavljajo posojila, z veliko verjetnostjo neplačila, ter da
alternativni izračun zagotavlja boljšo podlago za ocenjevanje operativnih rizikov.

Ker Banka Slovenije v Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke
in hranilnice (Uradni list RS št. 135/2006, str. 15197) takšnih možnosti modalitet osnove za
izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje ne opredeljuje, je pri izračunu potrebno
upoštevati le metode, opredeljene v poglavju 2.1.2.3. »Operativno tveganje«.
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3.

Regulativni nadzor

Organ, zadolžen za nadzor nad finančnimi institucijami, mora izvajati nadzor nad izvajanjem
predpisanih postopkov, strategij in mehanizmov s strani finančnih institucij. Frekvenca
nadzora je sicer odvisna od nacionalnega regulatorja, vendar mora biti nadzor izvršen vsaj
enkrat letno.
V primerih, ko se nadzor vrši nad finančno institucijo, ki ima svoje povezane družbe tudi
izven meja posamezne države, so nacionalni regulatorji pristojnih držav dolžni medsebojno
sodelovati in si izmenjati relevantne informacije, potrebne za učinkovit nadzor nad celotno
skupino povezanih finančnih institucij. Ker ima hčerinska družba SID banke Prvi faktor,
d. o. o. svoje hčerinske družbe na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, lahko v
prihodnosti pričakujemo sodelovanje slovenskih, hrvaških, srbskih in bosanskih nadzornih
organov.
Sodelovanje med organi nadzora je zahtevano tudi v primerih, ko se nadzor vrši nad finančno
institucijo, ki ima za svojo hčerinsko družbo zavarovalnico (npr.: hčerinska družba SID banke
Prva kreditna zavarovalnica, d. d.) ali drugo investicijsko družbo. V takšnih primerih morata
sodelovati organ za nadzor nad poslovanjem zavarovalnic ter organ, pristojen za nadzor nad
finančnimi institucijami.
Vkolikor banka ne deluje v skladu s predpisanimi postopki in merili, lahko nacionalni
regulator od kreditne institucije zahteva, da:
-

poveča osnovni kapital,

-

glede upravljanja s tveganji, interne organizacije, nadzora, administrativnih in
računovodskih postopkov ravna v skladu s predpisanimi postopki,

-

izboljša strategije in procese ocenjevanja potrebnega kapitala,

-

na določenih področjih spremeni, ukine ali omeji poslovanje,

-

minimizira tveganja, ki jih vsebujejo dejavnosti, produkti in sistemi banke ipd.
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4.

Tržna disciplina

Tržna disciplina ima pomembno vlogo pri vzpodbujanju stabilnega in varnega finančnega
sistema. Za doseganje tržne discipline je pomembna predvsem preglednost poslovanja, ki
pomeni večji obseg javnih razkritij ter objavo podatkov in informacij, povezanih s
poslovanjem finančne institucije. Tržni udeleženci naj bi namreč preko svojih poslovnih
odločitev nagrajevali tiste finančne institucije, katerih poslovanje je pregledno ter kaznovali
tiste, ki ne poslujejo dovolj pregledno.

4.1. Splošna razkritja finančne institucije
CAD3 natančno opredeljuje vsa razkritja, ki jih bo morala banka razkriti nacionalnemu
regulatorju in so navedena v nadaljevanju (Sklep o razkritjih s strani bank in hranilnic, Uradni
list RS št. 135/2006, str. 15285; Directive of the European Parliament and the Council No.
2000/12/EC, Volume I str. 139 –141, Annexes techniques str. 145 –153).
a) Glede upravljanja s tveganji bo tako SID banka morala razkriti nacionalnemu regulatorju:
-

strategije in procese upravljanja s tveganji,

-

strukturo in organizacijo funkcij upravljanja s tveganji,

-

obseg in lastnosti notranjega poročanja o tveganjih in sistemih merjenja tveganj,

-

politike za varovanje pred tveganji in za njihovo zmanjševanje ter strategije in procese
za spremljanje učinkovitosti načinov za varovanje pred tveganji in njihovo zmanjšanje.

b) V povezavi s hčerinskimi družbami bo morala SID banka razkriti naslednje:
-

firmo banke, ki je dolžna izvesti razkritja,

-

opis razlik med konsolidacijo za računovodsko poročanje in konsolidacijo za potrebe
nadzora na konsolidirani podlagi s kratkim opisom oseb
▪

ki so polno konsolidirane,

▪

ki so sorazmerno konsolidirane,

▪

v katerih ima banka naložbe, ki se odštevajo od kapitala,

▪

ki niso niti konsolidirane niti odštete od kapitala,
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-

morebitne trenutne ali predvidene dejanjske ali pravne ovire za takojšnji prenos
kapitala ali za poravnavo obveznosti med nadrejeno osebo in njenimi podrejenimi
družbami,

-

skupni znesek, za katerega je kapital nižji od zahtevanega minimuma v vseh
podrejenih družbah, ki niso vključene v konsolidacijo, in firmo oziroma firme teh
podrejenih družb.

c) SID banka bo morala razkriti tudi strukturo kapitala ter skladnost s kapitalskimi
zahtevami, tako da bo zagotovila informacije o:
-

ključnih informacijah o posameznih kategorijah kapitala in lastnostih njihovih
sestavin,

-

znesek temeljnega kapitala, z ločenim razkritjem vseh postavk, ki sestavljajo temeljni
kapital, in odbitnih postavk pri izračunu temeljnega kapitala,

-

skupni znesek dodatnega kapitala I in skupni znesek dodatnega kapitala II,

-

odbitne postavke od temeljnega kapitala in dodatnega kapitala I,

-

povzetek pristopa k ocenjevanju ustreznosti notranjega kapitala banke, potrebnega z
vidika njenih tekočih in načrtovanih dejavnosti,

-

znesek kapitalske zahteve za vse kategorije izpostavljenosti, naštete v poglavju
2.1.2.1. »Kreditno tveganje – standardizirani pristop«, alineje a–p,

-

kapitalsko zahtevo za tržna tveganja,

-

kapitalsko zahtevo za operativna tveganja.

d) V zvezi s kreditnimi tveganji in tveganji zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih
terjatev bo potrebno nacionalnemu regulatorju zagotoviti naslednje informacije:
-

opredelitev zapadlih in oslabljenih postavk za računovodske namene,

-

opis metodologije prevrednotenja postavk in rezervacij,

-

skupni znesek izpostavljenosti, zmanjšan za oslabitve oziroma rezervacije, brez
upoštevanja učinkov kreditnih zavarovanj, ter povprečni znesek izpostavljenosti v
poročevalskem obdobju, razčlenjen po vseh kategorijah izpostavljenosti,

-

porazdelitev izpostavljenosti po pomembnih geografskih področjih, razčlenjenih na
pomembne kategorije izpostavljenosti, po potrebi tudi dodatne podrobnosti,

-

porazdelitev izpostavljenosti glede na gospodarsko panogo ali vrsto komitentov,
razčlenjenih na kategorije izpostavljenosti, po potrebi pa tudi dodatne podrobnosti,

-

razčlenitev vseh kategorij izpostavljenosti po preostali zapadlosti do enega leta in nad
enim letom, po potrebi pa tudi dodatne podrobnosti,
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-

za pomembne gospodarske panoge ali vrste komitentov po stanju konec leta naslednje
podatke: znesek zapadlih izpostavljenosti in v okviru tega znesek oslabljenih
izpostavljenosti, znesek prevrednotenja in rezervacij, znesek ukinjenih prevrednotenj
in rezervacij,

-

znesek oslabljenih izpostavljenosti in znesek zapadlih izpostavljenosti, razčlenjen
glede na pomembna geografska območja, vključno z zneski oslabitev in rezervacij v
zvezi z vsakim geografskim območjem, če je to mogoče,

-

prikaz sprememb prevrednotenj in prikaz sprememb rezervacij.

e) SID banka naj bi, ob uporabi standardiziranega pristopa pri izračunu tehtane
izpostavljenosti, upoštevala oceno zunanje bonitetne institucije ter v zvezi s tem za vsak
razred izpostavljenosti nacionalnemu regulatorju zagotovila naslednje informacije:
-

nazive zunanjih bonitetnih institucij ali izvozno-kreditnih agencij in razloge za njihovo
morebitno zamenjavo,

-

navedbo zunanjih bonitetnih institucij ali izvozno-kreditnih agencij, katerih bonitetne
ocene so uporabljene pri posamezni kategoriji izpostavljenosti,

-

splošen opis procesa določanja uteži tveganja posameznim izpostavljenostim na
podlagi razpoložljivih bonitetnih ocen dolžnika in njegovih finančnih instrumentov,

-

navedbo vzporeditve bonitetnih ocen posamezne zunanje bonitetne institucije ali
izvozno-kreditne agencije s stopnjo kreditne kvalitete iz sklepa o standardiziranem
pristopu (če gre za vzporeditev, ki je Banka Slovenije javno ne objavlja),

-

višino izpostavljenosti brez upoštevanja metod za zmanjševanje kreditnega tveganja
ter višino izpostavljenosti z upoštevanjem zmanjševanja kreditnega tveganja za vsako
stopnjo kvalitete naložbe posebej, kakor tudi višino postavk, odštetih od lastnih
sredstev,

-

vrednosti izpostavljenosti in vrednosti izpostavljenosti z upoštevanjem učinkov
kreditnih zavarovanj, razčlenjenih po stopnjah kreditne kvalitete in vrednosti odbitnih
postavk od kapitala.

f) V zvezi z operativnimi tveganji bo morala SID banka razkriti pristop, ki ga uporablja za
izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje ter v primeru uporabe kombiniranih
metodologij razkriti, kateri pristop uporablja za posamezno poslovno področje.
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g) O izpostavljenosti na podlagi lastniških instrumentov, ki niso vključeni v trgovalno
knjigo, bo morala SID banka zagotoviti naslednje informacije:
-

namen naložb, odnos do kapitalskih dobičkov in strateških razlogov, uporabljene
računovodske tehnike in metode vrednotenja ter morebitne spremembe računovodskih
usmeritev,

-

knjigovodsko vrednost naložb, pošteno vrednost naložb in za vrednostne papirje, s
katerimi se trguje na borzi, primerjavo s tržno ceno, če se ta bistveno razlikuje od
poštene vrednosti,

-

vrste, naravo in zneske izpostavljenosti iz naslova vrednostnih papirjev, s katerimi se
trguje na borzi, izpostavljenosti iz naslova naložb v kapital nejavnih družb, če so
dovolj razpršene, in drugih izpostavljenosti,

-

kumulativno realizirane dobičke in izgube iz prodaj naložb v lastniške vrednostne
papirje v poročevalskem obdobju,

-

skupni znesek nerealiziranih dobičkov ali izgub in kateri koli od teh zneskov, ki ga
banka vključuje v temeljni ali dodatni kapital I.

h) O obrestnem tveganju iz postavk, ki niso vključene v trgovalno knjigo:
-

naravo obrestnega tveganja in ključne predpostavke (vključno s predpostavkami o
predčasnih odplačilih kreditov) in frekvenco merjenja obrestnega tveganja,

-

vpliv na prihodke oziroma drugo mero vrednosti, uporabljeno pri upravljanju
obrestnega tveganja v primeru naglega zvišanja ali znižanja obrestne mere po
pomembnejših valutah.

i) O kreditnih zavarovanjih:
-

politike in procese za uporabo bilančnega pobota ter obseg uporabe te vrste
zavarovanja,

-

politike in procese za vrednotenje zavarovanja s premoženjem in upravljanje z njim,

-

opis glavnih vrst zavarovanja s premoženjem, ki jih banka sprejema,

-

pomembnejše vrste dajalcev osebnih jamstev in nasprotnih strank v poslih s kreditnimi
izvedenimi finančnimi instrumenti ter njihovo boniteto,

-

informacije o koncentraciji tržnega in kreditnega tveganja v okviru sprejetih kreditnih
zavarovanj,

-

za vsako kategorijo izpostavljenosti skupno vrednost izpostavljenosti (po bilančnem
pobotu, če se ta uporablja), ki je zavarovana s premoženjem,
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-

za vsako kategorijo izpostavljenosti skupno vrednost izpostavljenosti (po bilančnem
pobotu, če se ta uporablja), ki je zavarovana z osebnimi jamstvi ali kreditnimi
izvedenimi finančnimi instrumenti.

5.

Prednosti in slabosti CAD3 za SID banko

SID banka nudi v skladu z ZZFMGP kot pooblaščena institucija Republike Slovenije poleg
financiranja tudi zavarovanje kreditov pred komercialnimi in nekomercialnimi tveganji in kot
zavarovatelj nastopa v imenu in za račun Republike Slovenije. CAD3 v poglavju o
instrumentih zmanjševanja kreditnega tveganja ne omenja polic za zavarovanje kreditov pred
komercialnimi in nekomercialnimi tveganji, prav tako jih ne omenja nova zakonodaja
(veljavna od 1. 1. 2007), predpisana s strani Banke Slovenije. Za SID banko bi to lahko
pomenilo upad tovrstnih poslov. Skladno s slovensko zakonodajo, veljavno do 1. 1 .2007, je
bila pri izračunu tehtane izpostavljenosti za omenjene police predpisana najnižja, 0 % utež
(Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic, Uradni list RS 24/2002, 85/2002, 22/2003,
36/2004, 68/2004, 103/2004, 124/2004, 62/2005, 67/2005).
Negativen vpliv na delovanje SID banke lahko pričakujemo tudi zaradi dejstva, da predstavlja
CAD3 identičen model za majhne in velike banke, kar se mi ne zdi primerno, saj so uteži za
komitente, ki nimajo ocene zunanje bonitetne institucije (večina malih in srednje velikih
podjetij) ali je le-ta slaba in so večinoma komitenti manjših bank, previsoke, zato je zahtevana
višina kapitala za majhne banke obremenjujoča. Poleg tega CAD3 stimulira uporabo
zahtevnejših pristopov s tem, da ob njihovi uporabi predpisuje nižje kapitalske zahteve. Za
manjše banke, ki ne bodo izpolnile vseh kriterijev za uporabo naprednih pristopov (npr.:
zagotovitev dovolj velikega števila statističnih podatkov za uporabo določene metodologije),
to lahko pomeni konkurenčno slabost, saj bodo zaradi ostrejših kapitalskih zahtev primorane
trgu nuditi svoje storitve dražje, kot bi jih lahko ob uporabi zahtevnejših pristopov (HM
Treasury, 2003, str. 16, 17, 21).
Poleg tega bodo večje banke zaradi nižjih regulatornih zahtev pri uporabi naprednejših
pristopov svoje storitve lahko ponujale po nižji ceni in dosegale višjo donosnost kapitala kot
manjše banke (kamor bi lahko prištevali tudi SID banko), ki ne bodo izpolnjevale potrebnih
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pogojev za uporabo naprednejših pristopov. Uvajanje naprednejših pristopov namreč pomeni
večje fiksne stroške, ki si jih manjše banke pogosto ne morejo privoščiti.
Dodatno slabost v boju s konkurenčnimi bankami lahko pomeni tudi dejstvo, da lahko
nacionalni regulator v določenih primerih postavi ostrejše standarde kot jih zahteva CAD3,
posledica tega je lahko manjša konkurenčnost domačih bank v primerjavi s tujimi.
Težavo lahko predstavlja tudi premajhna razširjenost zunanjih bonitetnih institucij in izredno
nizek delež podjetij, ki so pridobila oceno tovrstne institucije.
Med prednosti, ki jih za SID banko prinaša nova bančna regulativa, lahko uvrstimo predvsem
učinkovitejše upravljanje s tveganji, izpopolnitev postopkov za ugotavljanje in merjenje
tveganj ter nadzor nad njimi, preglednejše poslovanje, zagotovitev dodatnih informacij o
poslovanju banke, večji poudarek na spremljavi kreditnih poslov in njihovih zavarovanj,
izpopolnitev informacijskega sistema za spremljavo kreditnih poslov ipd.

6.

Bistvene razlike med CAD3 in Baslom II

Med najpomembnejše razlike med CAD3 in Baslom II lahko uvrstimo predvsem naslednje
(Ilako, 2003, str. 1):
-

CAD3 se poleg bank nanaša tudi na druge kreditne institucije (vključno z
investicijskimi družbami), medtem ko Basel II svoja pravila predpisuje zgolj bankam;

-

CAD3, ob pogoju odobritve nacionalnega regulatorja, omogoča delno uporabo
pristopa, temelječega na internih ocenah, kljub temu da je splošno pravilo Basla II, da
se mora omenjeni pristop, vkolikor se uporablja, upoštevati pri celotnem kreditnem
portfelju in ne ob sočasni uporabi standardiziranega pristopa zgolj na določenem
segmentu kreditnega portfelja;

-

CAD3 glede ukrepov nacionalnih regulatorjev v primeru nekompatibilnosti finančne
institucije z določbami CAD3 predpisuje dodatne minimalne ukrepe, ki v Baslu II niso
posebej definirani. Ti ukrepi so: povečanje kapitalskega količnika nad regulatorni
minimum – 8 %; izboljšanje kontrolnega okolja; oblikovanje posebnih rezervacij ali
posebna kapitalska obravnava določenih vrst naložb; prepoved ali omejitev
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opravljanja posameznih aktivnosti ali storitev ter zmanjšanje izpostavljenosti tveganju,
ki se mu banka izpostavlja pri poslovanju.
Razen zgoraj opredeljenih drugih bistvenih razlik med CAD3 in Baslom II ni zaslediti, saj so
zahteve obeh dokumentov skoraj identične.

7.

Pripombe na CAD3 s strani institucij, podobnih SID banki

Mednarodno združenje zavarovateljev kreditnih in investicijskih tveganj t. i. Bernska unija
(angl. International Union of Credit and Investment Insurers) je kot problematiko CAD3
izpostavila dejstvo, da v primeru zavarovanja kredita z zavarovalno polico za kritje
komercialnih in nekomercialnih tveganj le-ta ni upoštevana pri zmanjševanju kreditnega
tveganja. Upoštevana so zgolj jamstva, ki zadoščajo naslednjim kriterijem: so nepreklicna,
brezpogojna, neposredna, eksplicitna oziroma nedvoumna (Sklep o kreditnih zavarovanjih,
Uradni list RS št. 135/2006, str. 15107; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and
the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 136; Directives
of the European Parliament and of the Council: Re-casting Directive 2000/12/EC of the
Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit
institutions and Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of
investment firms and credit institutions. COM(2004) 486 final. Annexes techniques, str. 76).
Polica za zavarovanje kredita pred komercialnimi in nekomercialnimi riziki, izdana s strani
SID banke, v imenu in za račun Republike Slovenije zgoraj naštetim kriterijem ne ustreza, saj
jo lahko le posredno smatramo kot jamstvo Republike Slovenije, hkrati pa ni brezpogojna –
zavarovana transakcija mora namreč izpolnjevati zahtevo po minimalnem deležu slovenske
komponente, biti skladna z določili okoljevarstvene regulative, hkrati si SID banka, skladno s
splošnimi pogoji zavarovanja, pridržuje pravico do izključitve in omejitve odgovornosti ter
tako v določenih primerih dopušča možnost zavrnitve izplačila zavarovalnine. Takšni primeri
so npr. (Splošni pogoji zavarovanja pred nekomercialnimi riziki (Zp-/07)):
-

je do neplačila ali nepravilnega plačila s strani dolžnika prišlo, ker zavarovanec ali
upravičenec oziroma osebe iz njegove sfere, niso pravilno izpolnile svojih obveznosti
iz osnovne pogodbe z dolžnikom,
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-

je bil dolžnik iz osnovne pogodbe pooblaščen, da v celoti ali delno svoje obveznosti iz
osnovne pogodbe ne izpolni, v primeru če zavarovanec ali upravičenec oziroma osebe
iz njegove sfere svojih obveznosti iz pogodbe z dolžnikom ne izpolnijo pravočasno ali
pravilno,

-

je zavarovanec brez soglasja pooblaščene institucije (SID banka) sprejel materialne
spremembe osnovne pogodbe, zlasti spremembe plačilnih ali tem podobnih pogojev v
osnovni pogodbi, ali spremembe v zvezi z varščinami ali jamstvi za terjatve iz
osnovne pogodbe,

-

so bili nepravočasno ali nepravilno uporabljeni dogovorjeni instrumenti za
zavarovanje in opravljanje plačil ali če pogodbeno dogovorjen predujem po krivdi
zavarovanca ali osebe iz njegove sfere ni bil sprejet,

-

je bila pogodba sklenjena ali izvajana v nasprotju s slovenskimi predpisi, predpisi
države dolžnika iz osnovne pogodbe ali druge merodajne države, ipd.

Pogledi na problematiko so različni – nekateri zagovarjajo mnenje, da bi zavarovalne police,
izdane v imenu in za račun države, lahko smatrali kot jamstvo države ter jih temu primerno
upoštevali pri kapitalski olajšavi, drugi pa temu nasprotujejo, saj so mnenja, da so si
zavarovalni produkti in institucije, ki jih izdajajo, preveč različni, zato naj bi vsako tovrstno
zavarovanje ocenili, upoštevajoč bonitetno oceno institucije, ki ga je izdala.
Poleg omenjene pripombe glede obravnave zavarovalnih polic, izdanih s strani izvoznokreditnih agencij, posegajo na področje delovanja izvozno-kreditnih agencij tudi naslednje
pripombe nemške družbe Kreditanstalt für Wiederaufbau, v nadaljevanju KfW (KfW
Comments on the 3rd Consultative Paper on the services of EU Commission, 2003, str. 2 –5):
-

dovolitev izjem oziroma delna izključitev določenega dela portfelja, zavarovanja ali
poslovne enote banke posrednice sredstev 35 (angl. on-lending bank) pri pristopu,
temelječem na podlagi notranjih bonitetnih sistemov (angl. IRB – Internal Ratings
Based Approach), saj KfW od bank posrednic sredstev pogosto ne more pridobiti vseh
zahtevanih podatkov o končnem koristniku sredstev;

-

banke promotorke kot na primer KfW naj bi, zaradi manjše možnosti dostopa do
podatkov končnega koristnika sredstev, imele možnost ocenjevanja končnega
koristnika sredstev, ki ne spada v segment fizičnih oseb, na podlagi standardnih
informacij, pridobljenih s strani bank posrednic sredstev;

35

Banka posrednica sredstev (angl. on-lending bank) je banka, ki posreduje sredstva KfW-ja končnim
koristnikom sredstev.
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-

pristop, temelječ na internih ocenah, predpisuje, po mnenju KfW, za posebne posojilne
aranžmaje 36 (angl. specialized lending) z vidika tveganja neupravičeno visoke uteži za
izračun tehtane izpostavljenosti do kreditojemalca, KfW zato predlaga njihovo
znižanje; CAD3 za omenjeno vrsto financiranja predpisuje naslednje uteži, prikazane
v Tabeli 12.
Tabela 12: Uteži pri izračunu izpostavljenosti iz naslova posebnih posojilnih
aranžmajev po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov (angl. IRB – Internal
Ratings Based Approach)
Stopnja kreditne
Preostali
kvalitete
čas do zapadlosti
Manj kot 2,5 let
2,5 let ali več

1

2

3

4

5

50 %
70 %

70 %
90 %

115 %
115 %

250 %
250 %

0%
0%

Viri: Proposal for directives of the European Parliament and of the Council, Re-casting Directive
2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up
and pursuit of the business of credit institutions and Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on
the capital adequacy of investment firms and credit institutions, Annexes techniques, Annex VII, str. 27;
Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council, Official Journal of the European
Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 97.

-

KfW predlaga tudi enakovrednost stvarnega in osebnega zavarovanja pri njegovem
uveljavljanju v primeru izgube zaradi neplačila, upoštevaje možnosti vnovčenja
zavarovanja. Stvarno zavarovanje ima namreč strožje kriterije za ugotavljanje
ustreznosti zavarovanja kot osebno zavarovanje, kar pa še ne pomeni, da je težje
vnovčjivo kot osebno zavarovanje;

-

kriterij razvrščanja v segment bančništva na drobno, ki ga predpisuje pristop, temelječ
na internih ocenah, se KfW-ju ne zdi ustrezen, saj se v ta segment uvrstijo srednja in
mala podjetja, ki pri kreditodajalcu ali njegovi povezani osebi niso zadolžena več kot
1 mio EUR ter izpolnjujejo kriterije za srednja in mala podjetja (promet, število
zaposlenih ipd.). Banke promotorke namreč pogosto ne morejo pridobiti vseh
zahtevanih podatkov o končnem koristniku sredstev, kar posledično pomeni, da
posamezno podjetje ne zadosti vsem kriterijem za uvrstitev med srednja in mala
podjetja. KfW zato predlaga, da se pri razvrščanju v segment bančništva na drobno

36

Med izpostavljenost iz naslova posebnih posojilnih aranžmajev (angl. specialized lending) CAD3 prišteva
izpostavljenost, ki izpolnjuje naslednje kriterije:
- je do družbe, ustanovljene izključno z namenom financiranja ali upravljanja s fizičnim premoženjem,
- kreditna pogodba da posojilojemalcu pravico sorazmerno velike kontrole nad premoženjem in prihodkom,
pridobljenim iz naslova tega premoženja,
- primarni vir za odplačilo kreditnih obveznosti je prihodek, generiran iz premoženja, ki je bilo financirano.
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upošteva zgolj obstoječa zadolženost do kreditodajalca in njegovih povezanih oseb in
ne tudi dodatni kriteriji, kot npr. promet, število zaposlenih ipd.
Izmed naštetih pripomb institucij, podobnih SID banki, se zdi za SID najzanimivejša
predvsem pripomba glede zavarovalnih polic za kritje komercialnih in nekomercialnih
tveganj, saj te skladno s CAD3 niso upoštevane kot primeren instrument zmanjševanja
kreditnega tveganja, še posebej upoštevaje dejstvo, da je slovenska zakonodaja pri
izračunu tehtane izpostavljenosti takšne police štela kot prvovrstno zavarovanje, zato
jim je bila pri izračunu tehtane izpostavljenosti dodeljena utež 0 % (Sklep o
spremembah in dopolnitvah Sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic, Uradni
list RS št. 62/2005, str. 6497).

8.

Področja prilagoditve SID banke zahtevam CAD3

Iz preučevanja zahtev CAD3 in trenutnega poslovanja SID banke lahko zaključim, da bo
morala SID banka, z namenom prilagoditve zahtevam CAD3, svoje aktivnosti usmeriti
predvsem v:
-

implementacijo ustreznega informacijskega sistema in računovodskih postopkov za
tekoče spremljanje poslovanja,

-

izdelavo načrta obvladovanja tveganj,

-

razvoj postopkov za ugotavljanje in merjenje tveganj ter temu primerno ustrezno
prilagoditev organizacijske strukture,

-

razvoj postopkov za nadzor izvajanja ukrepov za obvladovanje tveganj,

-

spremembo postopka izračuna izpostavljenosti do posameznega kreditojemalca
oziroma njegovih povezanih oseb,

-

vrednostno spremljavo zavarovanj za posamezni kreditni posel v vseh tistih primerih,
kjer je takšna spremljava možna oziroma zahtevana s strani nacionalnega regulatorja,

-

vodenje natančne evidence o zunajbilančnih postavkah ter razvrščanje prevzetih
obveznosti po stopnji tveganosti,

-

tekočo spremljavo tveganj, povezanih s koncentracijo kreditne izpostavljenosti do
posameznih oseb oziroma skupin povezanih oseb in oseb v posebnem razmerju s SID
banko.
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Glede na to, da je SID banka skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan-1) (Uradni list RS št.
131/2006) odložila začetek uporabe standardiziranega pristopa za izračun kapitalske zahteve
za kreditno tveganje do 1. 1. 2008, predstavlja 31. 12. 2007 skrajni rok za uveljavitev vseh
zahtev nove zakonodaje.

9.

Izračun količnika kapitalske ustreznosti na primeru SID banke

125. člen Zakona o bančništvu (ZBan-1) določa, da mora banka zagotoviti, da vedno
razpolaga z ustreznim kapitalom glede na obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, ter tveganja,
ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev. Banka mora poslovati tako, da je v vsakem
trenutku sposobna pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti ter da je trajno sposobna
izpolnjevati vse svoje obveznosti.
Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za
banke in hranilnice (Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020) za banke, ki so odložile pričetek
uporabe standardiziranega pristopa za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje do 1. 1.
2008, med katere spada tudi SID banka, določa, naj bi do takrat smiselno uprabljale določbe
Sklepa o kapitalski ustreznosti banki in hranilnic (Uradni list RS št. 16/2001, 24/2002,
85/2005, 22/2003, 36/2004, 68/2004, 103/2004, 124/2004, 62/2005, 67/2005, 74/2006,
114/2006, 131/2006, 135/2006). Omenjeni sklep tako postavlja minimalni okvir za določanje
višine kapitala, opredeljen z izračunom minimalne kapitalske ustreznosti banke.
Količnik kapitalske ustreznosti banke je opredeljen kot razmerje med kapitalom in vsoto
tveganju prilagojene aktive ter drugim tveganjem prilagojenih postavk (Sklep o kapitalski
ustreznosti banki in hranilnic, Uradni list RS, št. 24/2002, str. 1919).
Kapital je enak seštevku temeljnega, dodatnega kapitala I in dodatnega kapitala II (kot je
opredeljeno v nadaljevanju), pri čemer je potrebno upoštevati odbitne postavke, ki se
odštevajo od posameznih kategorij kapitala; razmerja med posameznimi kategorijami oziroma
sestavinami kapitala in namen posameznih kategorij kapitala (Sklep o izračunu kapitala bank
in hranilnic, Uradni list RS, št. 135/2006, str. 15013).
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Tveganju prilagojena aktiva je seštevek knjigovodskih stanj vseh aktivnih bilančnih in
zunajbilančnih postavk, zmanjšanih za oblikovane posebne rezervacije in tehtanih glede na
stopnjo kreditne kvalitete. Postavka vključuje kreditno tveganje (Sklep o kapitalski
ustreznosti banki in hranilnic, Uradni list RS, št. 24/2002, str. 1919).
Drugim tveganjem prilagojene postavke so enake seštevku kapitalskih zahtev za valutno
tveganje in tržna tveganja, pomnoženem z 12,5 (Sklep o kapitalski ustreznosti banki in
hranilnic, Uradni list RS, št. 24/2002, str. 1919).

9.1.

Postavke kapitala

Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za
banke in hranilnice (Uradni list RS št. 135/2006, str. 15020) za banke, ki so odložile pričetek
uporabe standardiziranega pristopa za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje do 1. 1.
2008 določa, naj bi do takrat smiselno uprabljale določbe Sklepa o kapitalski ustreznosti
banki in hranilnic (Uradni list RS št. 16/2001, 24/2002, 85/2005, 22/2003, 36/2004, 68/2004,
103/2004, 124/2004, 62/2005, 67/2005, 74/2006, 114/2006, 131/2006, 135/2006).
Kapital je po omenjenem Sklepu o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic opredeljen kot
seštevek temeljnega, dodatnega kapitala I in uporabljenega ustreznega dodatnega kapitala II,
zmanjšan za odbitne postavke in prekoračena stanja v kapitalu nefinančnih organizacij.
Temeljni kapital sestavljajo (Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic, Uradni list RS št.
135/2006, str. 15013; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council,
Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 16, 26):
-

vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve, razen osnovnega kapitala, vplačanega
na podlagi kumulativnih prednostnih delnic in kapitalskih rezerv, oblikovanih s temi
delnicami,

-

rezerve in zadržani dobiček ali izguba, pri čemer se upošteva:
▪

rezerve iz dobička v delu, za katerega se predvideva, da bo ostal še naprej
sestavina kapitala in ne bo razdeljen;
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▪

zadržani dobiček, oblikovan iz čistega dobička preteklih let, ki je neobremenjen z
morebitnimi prihodnjimi obveznostmi in je potrjen na skupščini banke, v delu, za
katerega se predvideva, da bo ostal še naprej sestavina kapitala in ne bo razdeljen;

▪

čisti dobiček med letom, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(i)

višino dobička potrdi pooblaščeni revizor s pisnim mnenjem,

(ii)

dobiček mora biti zmanjšan za morebitne vmesne (delne) dividende,
izplačane med letom, davke in druge obveznosti, ki bremenijo dobiček,

(iii) sredstva in obveznosti banke morajo biti vrednotene v skladu z veljavnimi
računovodskimi standardi,
(iv) organi vodenja ali nadzora banke morajo sprejeti odločitev, na podlagi katere
se utemeljeno predvideva razporeditev dobička v rezerve ali zadržani
dobiček, ki ga ni mogoče uporabiti za izplačilo delničarjem ali drugim
osebam,
(v)

vsa zgoraj našteta zahtevana dokazila mora banka posredovati Banki
Slovenije skupaj s poročili za izračun kapitala;

-

inovativni instrumenti 37 .

37

Skupni znesek inovativnih instrumentov, ki se lahko vključijo med sestavine temeljnega kapitala, nikoli ne
sme presegati 15 % temeljnega kapitala. Banka mora za njihovo vključitev med sestavine temeljnega kapitala
pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. Inovativni instrumenti morajo izpolnjevati naslednje pogoje (Sklep o
izračunu kapitala bank in hranilnic, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15013):
(a) izda jih banka, ki jih namerava vključiti v izračun temeljnega kapitala;
(b) so vplačani oziroma se sme upoštevati le vplačani znesek;
(c) izplačila (obresti, dividende idr.) iz naslova teh instrumentov so nekumulativna;
(d) so razpoložljivi za pokrivanje izgube v času rednega poslovanja;
(e) so podrejeni obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenih dolžniških
instrumentov,
(f) so stalni oziroma ne morejo biti odpoklicani na zahtevo imetnika in tudi nimajo kakorkoli določene ali
nakazane zapadlosti;
(g) niso zavarovani niti pokriti z garancijo banke izdajateljice, z njo povezane osebe ali s kakšno drugo obliko
pogodbe, ki bi v pravnem ali ekonomskem pogledu izboljšala stopnjo prioritete izplačil pred drugimi upniki;
(h) ne morejo biti unovčeni na zahtevo imetnika;
(i) glavne lastnosti instrumentov morajo biti predstavljene razumljivo in javno razkrite vsaj v letnem poročilu
banke;
(j) vplačila na podlagi instrumentov morajo biti brezpogojno razpoložljiva banki izdajateljici;
(k) banka ima možnost, da če za preteklo poslovno leto nima bilančnega dobička, ne izvrši izplačil po
inovativnih instrumentih;
(l) izplačila iz naslova takih instrumentov so mogoča, če za to obstaja podlaga; če je višina izplačila vnaprej
določena, sprememba bonitete banke izdajateljice ne sme vplivati na višino izplačil iz naslova teh
instrumentov;
(m) kadar ima banka izdajateljica možnost predčasnega izplačila oziroma odkupa inovativnih instrumentov z
uveljavitvijo nakupne opcije, je ta lahko povezana tudi z zmerno klavzulo donosa step-up, in sicer samo, če
se ta uveljavi najprej po 10-ih letih od izdaje inovativnih instrumentov in če povečanje izhodiščne osnove ne
presega manjše od vrednosti, izračunanih kot: 100 bazičnih točk, zmanjšanih za razliko (swap spread) med
začetno indeksno osnovo in indeksno osnovo step-up in 50 % začetnega kreditnega razmika, zmanjšanega
za razliko (swap spread) med začetno indeksno osnovo in indeksno osnovo step-up.
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Odbitne postavke od temeljnega kapitala so (Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic,
Uradni list RS št. 135/2006, str. 15013; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and
the Council, Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 26–27):
-

lastne delnice, ki imajo značilnost temeljnega kapitala,

-

neopredmetena dolgoročna sredstva banke, vključno s presežkom iz prevrednotenja v
zvezi z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi,

-

čista izguba poslovnega leta oziroma izguba med letom,

-

druge postavke.

Tabela 13: Izračun temeljnega kapitala SID banke na dan 31. 12. v 000 SIT:
Postavka
2004
Osnovni kapital in kapitalske rezerve
10.661.029
Rezerve iz dobička
2.739.819
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
0
Druge postavke
5.645.163
Zmanjšanje
0
Temeljni kapital
19.046.011
Vir: Slovenska izvozna družba, d. d., Ljubljana, 2006, str. 36.

2005
10.661.029
4.188.537
0
6.299.246
0
21.148.812

Pojasnilo postavk v Tabeli 13:
-

osnovni kapital in kapitalske rezerve je seštevek vpisanega kapitala v višini
9.323.450.000,00 SIT in kapitalskih rezerv v višini 1.337.489.000,00 SIT;

-

druge postavke so vsota prevrednotovalnih popravkov kapitala za posamezno leto – ti
so v letu 2004 znašali 5.336.587.000,00 SIT, v letu 2005 pa 5.889.103.000,00 SIT in
čistega dobička poslovnega leta, ki je v letu 2004 znašal 308.576.000,00 SIT, v letu
2005 pa 410.143.000,00 SIT.

Dodatni kapital I sestavljajo (Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic, Uradni list RS št.
135/2006, str. 15013; Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council,
Official Journal of the European Union, L 177, 30. 6. 2006, str. 26–27):
-

presežki iz prevrednotenja, kot so:
▪

80 % zneska pozitivnih učinkov iz presežka prevrednotenja v zvezi z delnicami in
deleži, razpoložljivimi za prodajo in izkazanimi po pošteni vrednosti,

▪

80 % zneska kumulativnih pozitivnih učinkov iz presežka iz prevrednotenja v
zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, vrednotenimi po modelu poštene
vrednosti,
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▪

80 % zneska kumulativnih dobičkov iz naložbenih nepremičnin, merjenih po
modelu poštene vrednosti;

-

presežek oslabitev in rezervacij nad pričakovanimi izgubami, izračunanimi po pristopu
na podlagi notranjih bonitetnih sistemov (angl. IRB – Internal Ratings Based
Approach),

-

hibridni instrumenti 38 ,

-

presežki iz naslova inovativnih instrumentov,

-

prednostne kumulativne delnice brez fiksnega donosa,

-

prednostne kumulativne delnice s fiksnim donosom,

-

podrejeni dolg 39 .

Dodatni kapital II sestavlja podrejeni dolg, ki zadosti naslednjim pogojem (Sklep o izračunu
kapitala bank in hranilnic, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15013):
-

izda ga banka, ki ga namerava vključiti v izračun dodatnega kapitala II,

-

je vplačan oziroma se sme upoštevati le vplačani znesek,

-

pogodbeni rok zapadlosti ni določen ali mora biti najmanj 2 leti in en dan,

38

Za vključitev v dodatni kapital I morajo hibridni instrumenti izpolnjevati naslednje pogoje (Sklep o izračunu
kapitala bank in hranilnic, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15013):
(a) izda jih banka, ki jih namerava vključiti v izračun dodatnega kapitala I;
(b) so z nedoločenim rokom zapadlosti;
(c) so vplačani oziroma se sme upoštevati le vplačani znesek;
(d) ne morejo biti unovčeni na zahtevo imetnika;
(e) so podrejeni obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, kar
pomeni, da se ob morebitnem stečaju izplačajo šele tik pred inovativnimi instrumenti in delnicami;
(f) so razpoložljivi za pokrivanje izgube v času rednega poslovanja;
(g) banka ima možnost, da če ni izplačala dividend na delnice za preteklo poslovno leto in ni izvršila izplačil
iz naslova inovativnih instrumentov, ne izvrši izplačil po hibridnih instrumentih;
(h) niso zavarovani niti pokriti z garancijo banke izdajateljice, z njo povezane osebe ali s kakšno drugo
obliko pogodbe, ki bi v pravnem ali ekonomskem pogledu izboljšala stopnjo prioritete izplačil pred drugimi
upniki;
(i) kadar ima banka izdajateljica možnost predčasnega izplačila oziroma odkupa hibridnih instrumentov z
uveljavitvijo nakupne opcije, je ta lahko povezana s klavzulo donosa step-up, in sicer samo, če se ta uveljavi
najprej po 5-ih letih od izdaje hibridnih instrumentov.
39
Podrejeni dolg, ki se vključuje v dodatni kapital I, mora zadostiti naslednjim pogojem (Sklep o izračunu
kapitala bank in hranilnic, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15013):
- banka je za vključitev podrejenega dolga v dodatni kapital I pridobila dovoljenje Banke Slovenije,
- izda ga banka, ki ga namerava vključiti v izračun dodatnega kapitala I,
- je vplačan oziroma se sme upoštevati le vplačani znesek,
- pogodbeni rok zapadlosti ni določen ali mora biti najmanj 5 let in en dan,
- je podrejen obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se
vključuje v dodatni kapital II,
- ni zavarovan niti pokrit z garancijo banke, z njo povezane osebe ali kakšno drugo obliko pogodbe, ki bi
v pravnem ali ekonomskem pogledu izboljšala stopnjo prioritete izplačil pred drugimi upniki,
- kadar ima banka izdajateljica možnost predčasnega izplačila oziroma odkupa podrejenega dolga z
uveljavitvijo nakupne opcije, je ta lahko povezana s klavzulo donosa step-up, in sicer samo, če se ta
uveljavi najprej po 5 letih od izdaje podrejenega dolga.
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-

je podrejen obveznostim do navadnih upnikov,

-

ni zavarovan niti pokrit z garancijo banke, z njo povezane osebe ali kakšno drugo
obliko pogodbe, ki bi v pravnem ali ekonomskem pogledu izboljšala stopnjo prioritete
izplačil pred drugimi upniki,

-

kadar ima banka izdajateljica možnost predčasnega izplačila oziroma odkupa
podrejenega dolga z uveljavitvijo nakupne opcije, je ta lahko povezana s klavzulo
donosa step-up, in sicer samo, če se ta uveljavi najprej po 5 letih od izdaje podrejenega
dolga,

-

pogodba mora vsebovati določilo, da niti glavnica niti obresti iz podrejenega dolga ne
moreta biti izplačani, če bi tako izplačilo povzročilo zmanjšanje kapitala banke pod
višino njenih predpisanih minimalnih kapitalskih rezerv.

Ker podrejenega dolga SID banka ob zaključku let 2004 in 2005 v svoji bilanci ni izkazovala,
dodatnega kapitala II ni.
Pri izračunu kapitala se temeljni kapital banke zmanjša za polovico vsote spodaj navedenih
odbitnih postavk, druga polovica te vsote pa se odšteje od dodatnega kapitala I. Ne glede na
to, se v primeru, da polovica seštevka vseh odbitnih postavk presega dodatni kapital I,
presežek vsote odbitnih postavk odšteje od temeljnega kapitala banke. Odbitne postavke so
(Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15013):
-

naložbe v druge kreditne ali finančne institucije, ki posamično presegajo 10 % osnovnega
kapitala druge kreditne ali finančne institucije;

-

naložbe v inovativne in hibridne instrumente ter podrejeni dolg drugih kreditnih ali
finančnih institucij, v katerih je banka posamično pridobila več kot 10 % osnovnega
kapitala;

-

naložbe banke v druge kreditne ali finančne institucije, ki posamično ne presegajo 10 %
osnovnega kapitala druge kreditne ali finančne institucije;

-

udeležbe

banke

v

zavarovalnicah,

pozavarovalnicah,

pokojninskih

družbah

in

zavarovalnih holdingih;
-

naložbe v finančne instrumente zavarovalnic, pozavarovalnic, pokojninskih družb ali
zavarovalnih holdingov, v katerih je banka udeležena;

-

primanjkljaj oslabitev in rezervacij po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov
(angl. IRB – Internal Ratings Based Approach) ter pričakovana izguba (angl. EL =
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expected loss) iz naslova lastniških instrumentov po pristopu na podlagi notranjih
bonitetnih sistemov;
-

zneski izpostavljenosti za pozicije v listinjenju z utežjo 1250 %;

-

prenesena vrednost finančnih instrumentov, tujih valut ali blaga;

-

ocenjena višina potrebnih prilagoditev na postavkah trgovalne knjige;

-

znesek preseganj omejitev kvalificiranih deležev v osebah nefinančnega sektorja.

Temeljni kapital in dodatni kapital I se lahko uporabita za izpolnjevanje kapitalskih zahtev za
kreditna, operativna ter tržna tveganja. Dodatni kapital II se lahko uporabi samo za
izpolnjevanje kapitalskih zahtev za tržna tveganja, razen kapitalskih zahtev za tveganje
poravnave in kreditno tveganje nasprotne stranke. Uporaba kapitala je torej točno definirana,
prav tako pa so definirana tudi razmerja ter omejitve med posameznimi sestavinami kapitala
(Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic, Uradni list RS št. 135/2006, str. 15013).
Tabela 14: Izračun kapitala SID banke na dan 31. 12. v 000 SIT:
Postavka
2004
Temeljni kapital
19.046.011
Dodatni kapital I
0
Dodatni kapital II
0
Odbitne postavke
0
19.046.011
Kapital
Vir: Slovenska izvozna družba, d. d., Ljubljana, 2006, str. 36.

9.2.

2005
21.148.812
0
0
0
21.148.812

Tveganju prilagojena aktiva SID banke

Iz postavk bilanc stanja SID banke na dan 31. 12. 2004 in 31. 12. 2005 sem izdelala izračuna
tveganju prilagojenih aktiv, ki sta prikazana v Tabeli 15.
Zunajbilančne postavke SID banke so po stanju na dan 31. 12. 2004 znašale
57.890.103.000,00 SIT, po stanju na dan 31. 12. 2005 pa 72.133.848.000,00 SIT. Ker lahko
predvidevamo, da gre predvsem za neizkoriščene kredite, s pogodbeno zapadlostjo daljšo od
enega leta, in nepreklicne nefinančne garancije ter garancije za plačilo carinskega dolga, jih
tehtamo s 50 % ponderjem, tako da tveganju prilagojena zunajbilačna aktiva SID banke na
dan 31. 12. 2004 znaša 28.945.051.500,00 SIT, na dan 31. 12. 2005 pa 36.066.924.000,00
SIT.
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Tabela 15: Tveganju prilagojeni bilančni aktivi SID banke na dan 31. 12. 2004 in 31. 12. 2005
v 000 SIT:

Postavka

Vrednost

2004
St.
tveg. po
Sklepu 40

Tveg.
prilag.
aktiva

Denar v blagajni in
42
stanje na računih pri
Banki Slovenije
Krediti bankam
83.822.326
20 %
16.764.465
Krediti strankam, ki
23.350.619
100 %
23.350.619
niso banke
Dolžniški vrednostni
4.186.691
papirji, ki niso
namenjeni trgovanju
Dolgoročne naložbe
1.434.597
v kapital strank v
skupini
Neopredmetena
83.497
100 %
83.497
dolgoročna sredstva
Opredmetena
630.948
100 %
630.948
osnovna sredstva
Druga sredstva
146.009
100 %
146.009
Usredstvene (aktivne)
879.803
100 %
879.803
časovne razmejitve
Skupaj sredstva SID 114.534.532
41.855.341
Naložbe varnostnih
21.499.189
rezerv
Skupaj sredstva
136.033.721
41.855.341
Vir: Slovenska izvozna družba, d. d., Ljubljana, 2006, str. 36.

4

2005
St.
tveg. po
Sklepu40
-

106.922.796
31.431.215

20 %
100 %

21.384.559
31.431.215

6.220.814

-

-

1.970.795

-

-

182.001

100 %

182.001

602.514

100 %

602.514

129.161
1.249.820

100 %
100 %

129.161
1.249.820

148.709.120
22.242.712

-

54.979.270
-

170.951.832

-

54.979.270

Vrednost

Tveg.
prilag.
aktiva
-

Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic predpisuje, da mora banka, katere skupna neto
pozicija 41 v tuji valuti presega 2 % kapitala, upoštevati kapitalske zahteve za kritje valutnih
tveganj. Ker je konec leta 2004 skupna neto pozicija v tuji valuti znašala 8.139.880.000,00
SIT, kar je predstavljalo 42,74 % kapitala SID banke, je morala SID banka v skladu s
kapitalsko zahtevo za kritje valutnih tveganj zagotoviti vsaj 8 % tega zneska, kar je pomenilo
651.190.400,00 SIT.
Ob koncu leta 2005 je skupna neto pozicija v tuji valuti znašala 12.289.000.000,00 SIT, kar je
predstavljalo 58,11 % kapitala SID banke, zato je SID banka za kritje valutnih tveganj
zagotovila 1.026.000.000,00 SIT.
40

Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list RS št. 24/2002, 85/2002, 22/2003, 36/2004,
68/2004, 103/2004, 124/2004, 62/2005, 67/2005).
41
Skupna neto pozicija v tuji valuti po Sklepu o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic predstavlja seštevek
absolutnih vrednosti vsot kratke in dolge pozicije za posamezno valuto, pri čemer kratka pozicija pomeni, da je
vsota aktivnih postavk manjša od vsote pasivnih postavk, dolga pozicija pa pomeni, da je vsota aktivnih postavk
večja od vsote pasivnih postavk.
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Celotna tveganju prilagojena aktiva, ki je seštevek tveganju prilagojene bilančne in
zunajbilančne aktive ter valutnemu tveganju prilagojenih postavk, znaša po stanju na dan 31.
12. 2004 71.451.582.900,00 SIT, po stanju na dan 31. 12. 2005 pa 92.072.194.000,00 SIT.

9.3.

Količnik kapitalske ustreznosti SID banke

Količnik kapitalske ustreznosti SID banke izračunamo kot razmerje med kapitalom SID
banke, izračunanem v poglavju 9.1., in tveganju prilagojeno aktivo SID, izračunano v
poglavju 9.2.
Izračun količnika kapitalske ustreznosti SID banke po stanju na dan 31. 12. 2004:

Kapital 2004
19.046.011.000,00
× 100 =
× 100 = 26,66%
71.451.582.900,00
Tveganju_prilagojena_aktiva2004
Izračunani količnik pomeni, da je SID banka na dan 31. 12. 2004 presegala zahtevani 8 %
minimalni kriterij kapitalske ustreznosti za 18,66 odstotne točke.
Izračun količnika kapitalske ustreznosti SID banke po stanju na dan 31. 12. 2005:

Kapital 2005
Tveganju_prilagojena_aktiva2005

× 100 =

21.148.812.000,00
× 100 = 22,97%
92.072.194.000,00

Izračunani količnik pomeni, da je SID banka na dan 31. 12. 2005 presegala zahtevani 8 %
minimalni kriterij kapitalske ustreznosti za 14,97 odstotne točke.

10.

Vpliv CAD3 na kapitalsko ustreznost SID banke

Pri izračunu vpliva CAD3 na kapitalsko ustreznost SID banke je potrebno definirati metodo
izračuna tehtane izpostavljenosti, skladno s standardiziranim pristopom. Ob tem je potrebno
vedeti, da krediti bankam predstavljajo približno 80 % kreditnega portfelja SID banke, krediti
podjetjem pa približno 20 %. Glede na to, da v poslovnih poročilih SID banke ne zasledimo
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podatka o deležu kreditojemalcev, ki niso rezidenti Republike Slovenije, bomo izhajali iz
predpostavke, da so vsi krediti dani rezidentom. Glede na to, da je Banka Slovenije do sedaj
kot primerno zunanjo bonitetno institucijo priznala Fitch Ratings, bomo pri izračunu
upoštevali vzporeditev bonitetnih ocen z omenjeno institucijo, objavljeno na spletnih straneh
Banke Slovenije, kot je prikazana v Tabeli 16.
Tabela 16: Vzporeditev bonitetnih ocen priznanih zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami
kreditne kvalitete

Vzporeditev dolgoročnih
bonitetnih ocen s stopnjami
kreditne kvalitete

Vzporeditev kratkoročnih
bonitetnih ocen s stopnjami
kreditne kvalitete

Stopnja kreditne kvalitete po
standardiziranem pristopu
1

FITCH
AAA do AA-

2

A+ do A-

3

BBB+ do BBB-

4

BB+ do BB-

5

B+ do B-

6

CCC+ in slabše

1

F1+, F1

2

F2

3

F3

4

slabše od F3

5
6
Vir: Spletne strani Banke Slovenije.

Da bi bil izračun vplivov čimbolj pregleden, bomo za izpostavljenost do institucij uporabili po
dve metodi, in sicer metodo na osnovi ocene zunanje bonitetne institucije, ki ima najnižje
uteži tveganja, ter metodo glede na oceno enot centralne ravni dolžnikove države s strani
zunanje bonitetne institucije, ki ima najvišje uteži tveganja.
Pri izračunu tehtane izpostavljenosti do podjetij bomo uporabili zgolj metodo na osnovi ocene
enot centralne ravni dolžnikove države s strani zunanje bonitetne institucije, saj večina
slovenskih podjetij nima ocene Fitch Ratings. Kot že rečeno, bomo namreč predpostavili, da
so vsi kreditojemalci (tako banke kot podjetja) rezidenti Republike Slovenije, ki jo Fitch
Ratings ocenjuje kot AA, kar pomeni stopnjo kreditne kvalitete 1.
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Ker s podatki o zavarovanjih za kreditne posle ne razpolagamo, jih bomo pri izračunu
zanemarili. Iz enakega razloga bomo pri izračunu tehtane izpostavljenosti zanemarili tudi
morebitne efektivne zapadlosti do vključno treh mesecev.
S podatkom o delitvi kreditnega portfelja SID banke med posamezne slovenske banke ne
razpolagamo, zato bomo pri izračunu uporabili ocene slovenskih bank, dodeljene s strani
Fitch Ratings, kot jih prikazuje Tabela 17.
Tabela 17: Bonitetne ocene slovenskih bank, podeljene s strani Fitch Ratings
Banke in hranilnice
Abanka Vipa
Bank Austria Creditanstalt

FITCH

Banke in hranilnice

FITCH

BBB

NLB Koroška banka

/

A

NLB Banka Zasavje

/

Banka Celje

BBB

Nova Kreditna banka Maribor

A-

Banka Koper

A+

Nova Ljubljanska banka

A-

Deželna banka Slovenije

/

Poštna banka Slovenije

/

Factor banka

/

Probanka

/

Raiffeisen Krekova banka

/

Gorenjska banka

A-

Hypo Alpe-Adria-Bank

/

SKB banka

A

NLB Banka Domžale

/

Volksbank – Ljudska banka

/

Vir: Spletne strani Fitch Ratings, maj 2007.

Iz gradiva Poslovno poročilo 2005 izhaja, da je SID banka tako v letu 2004 kot v letu 2005 na
področju financiranja sodelovala z 18 slovenskimi bankami. Izhajali bomo iz predpostavke,
da so to banke, navedene v Tabeli 17. Skladno z ocenami Fitch in Tabelo 16 se 33,33 %
zgoraj navedenih bank uvršča glede na stopnjo kreditne kvalitete v razred 2; 11,11 % bank v
razred 3; 55,56 % bank pa je s strani Fitch neocenjenih. Pri neocenjenih bankah bomo pri
uporabi metode na osnovi ocene zunanje bonitetne institucije upoštevali bonitetno oceno
Republike Slovenije, dodeljeno s strani Fitch Ratings, ter jih uvrstili v razred 1.
Pri uporabi metode na osnovi ocene enot centralne ravni dolžnikove države s strani zunanje
bonitetne institucije bomo pri vseh izpostavljenostih upoštevali zgolj bonitetno oceno
Republike Slovenije in jih zato razvrstili v razred 1, glede na stopnjo kreditne kvalitete.
Upoštevaje vse zgoraj navedene predpostavke je v Tabeli 18 in Tabeli 19 predstavljen
hipotetični prikaz členitve kreditnega portfelja SID banke po stanju na dan 31. 12. 2004
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oziroma 31. 12. 2005, glede na stopnjo kreditne kvalitete po standardiziranem pristopu,
upoštevaje CAD3 in Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list RS št. 135/2006).
Tabela 18: Hipotetični prikaz členitve kreditnega portfelja SID banke po stanju na dan 31. 12.
2004, glede na stopnjo kreditne kvalitete po standardiziranem pristopu, upoštevaje metodo na
osnovi ocene zunanje bonitetne institucije (za banke) in metodo na osnovi ocene enot
centralne ravni dolžnikove države s strani zunanje bonitetne institucije (za stranke, ki niso
banke), skladno s CAD3 in Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (v 000 SIT)
Klas.
po
CAD3

Celotni
Banke
kreditni
Netehtano
Utež po
Tehtano
portfelj
CAD3
(netehtano)
69.922.304
46.571.685
50 %
23.285.842
1
27.937.981
27.937.981
50 %
13.968.991
2
9.312.660
9.312.660
50 %
4.656.330
3
4
5
6
107.172.945
83.822.326
41.911.163
Vir: Slovenska izvozna družba, d. d., Ljubljana, 2006, str. 36.

Stranke, ki niso banke
Netehtano
Utež po
Tehtano
CAD3
23.350.619
23.350.619

100 %
-

23.350.619
23.350.619

Tabela 19: Hipotetični prikaz členitve kreditnega portfelja SID banke po stanju na dan 31. 12.
2005, glede na stopnjo kreditne kvalitete po standardiziranem pristopu, upoštevaje metodo na
osnovi ocene zunanje bonitetne institucije (za banke) in metodo na osnovi ocene enot
centralne ravni dolžnikove države s strani zunanje bonitetne institucije (za stranke, ki niso
banke), skladno s CAD3 in Sklepom o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po
standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (v 000 SIT)
Klas.
po
CAD3

Celotni
Banke
kreditni
Netehtano
Utež po
Tehtano
portfelj
CAD3
(netehtano)
90.837.520
59.406.305
50 %
29.703.153
1
35.637.368
35.637.368
50 %
17.818.684
2
11.879.123
11.879.123
50 %
5.939.562
3
4
5
6
138.354.011 106.922.796
53.461.399
Vir: Slovenska izvozna družba, d. d., Ljubljana, 2006, str. 36.
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Stranke, ki niso banke
Netehtano
Utež po
Tehtano
CAD3
31.431.215
31.431.215

100 %
-

31.431.215
31.431.215

Do enakega izračuna tehtane izpostavljenosti bi prišli tudi v primeru uporabe metode na
osnovi ocene enot centralne ravni dolžnikove države s strani zunanje bonitetne institucije tako
za banke kot za stranke, ki niso banke, saj bi bile glede na bonitetno oceno Republike
Slovenije vse izpostavljenosti razvrščene v razred 1, ki ima utež tveganja 50 %.
Iz hipotetičnega prikaza členitve kreditnega portfelja SID banke, ki upošteva ustrezne uteži
tveganja, skladne z metodologijo CAD3, lahko ugotovimo, da znaša tehtana izpostavljenost
do bank ob koncu leta 2004 41.911.163.000,00 SIT, ob koncu leta 2005 pa 53.461.399.000,00
SIT; tehtana izpostavljenost do strank, ki niso banke, znaša ob koncu leta 2004
23.350.619.000,00 SIT, ob koncu leta 2005 pa 31.431.215.000,00 SIT.
Na podlagi teh ugotovitev lahko izdelamo tabeli, ki po standardih CAD3 prikazujeta tveganju
prilagojeno bilančno aktivo SID banke po stanju na dan 31. 12. 2004 in 31. 12. 2005.
Tabela 20: Tveganju prilagojena bilančna aktiva SID banke na dan 31. 12. 2004 po standardih
CAD3
Postavka

Vrednost v 000
SIT

Denar v blagajni in stanje na računih pri Banki
42
Slovenije
Krediti bankam
83.822.326
Krediti strankam, ki niso banke
23.350.619
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni
4.186.691
trgovanju
Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini
1.434.597
Neopredmetena dolgoročna sredstva
83.497
Opredmetena osnovna sredstva
630.948
Druga sredstva
146.009
Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve
879.803
Skupaj sredstva SID
114.534.532
Naložbe varnostnih rezerv 42
21.499.189
Skupaj sredstva
136.033.721
Vir: Slovenska izvozna družba, d. d., Ljubljana, 2006, str. 36.

42

Utež po
CAD3

Tveganju
prilagojena
aktiva v 000
SIT
-

-

50 %
100 %
-

41.911.163
23.350.619
-

100 %
100 %
100 %
100 %

83.497
630.948
146.009
879.803
67.002.039

Skladno s 4. členom ZZFMGP zagotovi Republika Slovenija SID banki kot pooblaščeni instituciji potrebna
sredstva za izvajanje dejavnosti zavarovanja v obliki denarnih sredstev, ki se uporabljajo za oblikovanje
varnostnih in posebnih varnostnih rezerv, ki služijo za kritje posameznih vrst rizikov ali zavarovalnih poslov.
Ker se sredstva varnostnih rezerv vodijo ločeno od sredstev za opravljanje drugih dejavnosti SID banke, v
izračunu tveganju prilagojene aktive niso upoštevana.
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Tabela 21: Tveganju prilagojena bilančna aktiva SID banke na dan 31. 12. 2005 po standardih
CAD3
Postavka

Vrednost v 000
SIT

Denar v blagajni in stanje na računih pri Banki
4
Slovenije
Krediti bankam
106.922.796
Krediti strankam, ki niso banke
31.431.215
Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni
6.220.814
trgovanju
Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini
1.970.795
Neopredmetena dolgoročna sredstva
182.001
Opredmetena osnovna sredstva
602.514
Druga sredstva
129.161
Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve
1.249.820
Skupaj sredstva SID
148.709.120
Naložbe varnostnih rezerv25
22.242.712
Skupaj sredstva
170.951.832
Vir: Slovenska izvozna družba, d. d., Ljubljana, 2006, str. 36.

Utež po
CAD3

Tveganju
prilagojena
aktiva v 000
SIT
-

-

50 %
100 %
-

53.461.399
31.431.215
-

100 %
100 %
100 %
100 %

182.001
602.514
129.161
1.249.820
87.056.110

Zunajbilančne postavke SID banke v gradivih Poslovanje SID v letu 2004 in Poslovno
poročilo 2005 niso podrobneje definirane, zato se bomo pri nadaljnjih izračunih opirali na v
poglavju 9.2. opisano predpostavko, iz katere izhaja, da so zunajbilančne postavke SID banke
predvsem neizkoriščeni krediti s pogodbeno zapadlostjo daljšo od enega leta, nepreklicne
nefinančne garancije ter garancije za plačilo carinskega dolga, zato pri tehtanju uporabljamo
50 % utež. Po metodologiji CAD3 tveganju prilagojena zunajbilačna aktiva SID banke na dan
31. 12. 2004 znaša 28.945.051.500,00 SIT, na dan 31. 12. 2005 pa 36.066.924.000,00 SIT.
Celotna tveganju prilagojena aktiva (seštevek tveganju prilagojene bilančne in zunajbilančne
aktive) po metodologiji CAD3 ob koncu leta 2004 znaša 95.947.090.500,00 SIT, ob koncu
leta 2005 pa 123.123.034.000,00 SIT.
Količnik kapitalske ustreznosti bi ob koncu leta 2004, upoštevaje metodologijo CAD3, znašal
19,85 %, ob koncu leta 2005 pa 17,17 %, kakor je razvidno iz naslednjih izračunov:

Kapital 2004
19.046.011.000,00
× 100 =
× 100 = 19,85%
95.947.090.500,00
Tveganju_prilagojena_aktiva2004
Kapital 2005
21.148.812.000,00
× 100 =
× 100 = 17,17%
123.123.034.000,00
Tveganju_prilagojena_aktiva2005
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Iz simulacije izračunov je razvidno, da bi imela SID banka po uvedbi novih kapitalskih
standardov ob koncu leta 2004 za 25,54 % (6,81 odstotnih točk) oziroma ob koncu leta 2005
za 25,25 % (5,80 odstotnih točk) nižji količnik kapitalske ustreznosti.
Kot že omenjeno v poglavju 2.1.2.3. z naslovom »Operativno tveganje«, prinašajo novi
kapitalski standardi tudi zahteve po določeni višini lastnih sredstev za kritje operativnih
rizikov. V skladu z metodologijo, opisano v poglavju 2.1.2.3. »Operativno tveganje«, je zato
v nadaljevanju prikazan izračun indikatorja, ki naj bi bil merilo za tovrstna tveganja in
predstavlja triletno povprečje vsote čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov. Skladno z
enostavnim pristopom naj bi finačna inštitucija razpolagala z lastnimi sredstvi najmanj v
višini 15 % izračunanega indikatorja.
Tabela 22: Izračun vsote čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov SID banke, realiziranih v
letih 2002 –2005 (podatki po stanju na dan 31. 12.) v 000 SIT
2002
2003
2004
2005
Prihodki iz obresti in podobni prihodki
5.776.545
6.064.977
5.208.257
4.455.722
Odhodki za obresti in podobni odhodki
-2.753.965
-2.682.529
-2.093.623
-2.674.840
Prihodki iz vrednostnih papirjev
38.361
0
0
0
Prejete opravnine (provizije)
2.233.940
2.066.748
2.839.581
246.146
Dane opravnine (provizije)
-65.500
-138.499
-141.229
-44.996
Čisti dobiček ali čista izguba iz finančnih poslov
31.462
- 202.687
- 83.386
99.627
Drugi poslovni prihodki
62.234
25.960
8.797
557.141
Skupaj
5.323.077
5.133.970
5.738.397
2.638.800
Viri: Slovenska izvozna družba, d. d., Ljubljana, 2006, str. 37; Slovenska izvozna družba, d. d., Ljubljana, 2005,
str. 43; Slovenska izvozna družba, d. d., Ljubljana, 2004, str. 65.

Iz podatkov v tabeli izračunamo povprečno vsoto čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov
SID banke za obdobji 2002 –2004 in 2003 –2005, kot sledi (v SIT):
Povprečna vsota čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov v obdobju 2002 –2004 =
=

5.323.077.000,00 + 5.133.970.000,00 + 5.738.397.000,00 16.195.444.000,00
=
= 5.398.481.333,33
3
3

Povprečna vsota čistih obrestnih in neobrestnih prihodkov v obdobju 2003 –2005 =
=

5.133.970.000,00 + 5.738.397.000,00 + 2.638.800.000,00 13.511.167.000,00
=
= 4.503.722.333,33
3
3
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Zahtevana minimalna lastna sredstva SID banke za kritje operativnih rizikov po metodologiji
CAD3 ob koncu leta 2004 in 2005 torej znašajo 15 % od zgoraj izračunanih povprečij, kar za
leto 2004 pomeni 809.772.200,00 SIT, za leto 2005 pa 675.558.350,00 SIT.
Če pri izračunu kapitalske ustreznosti po metodologiji CAD3 upoštevamo še minimalne
zahteve glede operativnega tveganja, moramo za leto 2004 tveganju prilagojeni aktivi v višini
95.947.090.500,00 SIT prišteti 809.772.200,00 SIT, za leto 2005 pa tveganju prilagojeni
aktivi v višini 123.123.034.000,00 SIT prišteti 675.558.350,00 SIT. Dobljena zneseka v višini
96.756.862.700,00 SIT in 123.798.592.350,00 SIT uporabimo kot imenovalca pri ponovnem
izračunu kapitalske ustreznosti SID, ki upošteva minimalne kapitalske zahteve CAD3 glede
kreditnega in operativnega tveganja.

Kapital 2004
19.046.011.000,00
× 100 =
× 100 = 19,68%
96.756.862.700,00
Tveganju_prilagojena_aktiva2004

Kapital 2005
21.148.812.000,00
× 100 =
× 100 = 17,08%
123.798.592.350,00
Tveganju_prilagojena_aktiva2005
Iz opravljenih izračunov lahko sklepamo, da bo uveljavitev novih kapitalskih zahtev SID
banki prinesla povečanje kapitalskih zahtev tako za kreditno kot za operativno tveganje.
Predvidevamo lahko, da bo količnik kapitalske ustreznosti SID banke po uveljavitvi novih
standardov nižji od količnika kapitalske ustreznosti, izračunanega po regulativi, veljavni do
1. 1. 2008. Upoštevaje podatke ob koncu leta 2004 nam namreč izračun pokaže upad
količnika kapitalske ustreznosti za 26,18 % oziroma za 6,98 odstotne točke (znižanje iz 26,66
% na 19,68 %), po podatkih ob koncu leta 2005 pa upad za 25,64 % oziroma za 5,89 odstotne
točke (znižanje iz 22,97 % na 17,08 %).
Pričakovati je, da sprememba bančne regulative na kazalnike uspešnosti poslovanja SID
banke ne bodo bistveno vplivala, saj bo imela SID banka tudi po prilagoditvi svojega
poslovanja na novo bančno regulativo kapitalsko ustreznost, ki bo občutno presegala
minimalne zahteve.
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SKLEP
Namen novih kapitalskih standardov je predvsem prerazporeditev kapitala, upoštevaje
tveganost poslovanja, ki ga opravlja posamezna kreditna institucija. Kreditne institucije z
manj tveganim portfeljem in ustrezno razvitimi sistemi za obvladovanje kreditnih, operativnih
in tržnih tveganj naj bi bile deležne kapitalskih olajšav, kreditne institucije, ki obvladovanju
tveganj ne posvečajo tolikšne pozornosti, pa naj bi bile »kaznovane« z višjimi kapitalskimi
zahtevami. Zahtevnejši pristopi obvladovanja tveganj naj bi bili na ta način privlačnejši za
uporabo, vendar je pred pričetkom njihove uporabe potrebno zadostiti vrsti pogojev, pri čemer
se pojavi vprašanje tehtanja stroškov in koristi uvedbe takšnih metodologij obvladovanja
tveganj.
Pri izbiri ustreznih metodologij za aplikacijo novih kapitalskih standardov v SID banki sem
zato izhajala iz presoje pričakovanih stroškov in koristi uvedbe posamezne metodologije ter
prišla do zaključka, da so za SID banko v fazi prilagajanja novim kapitalskim standardom
ustreznejši enostavnejši pristopi. Ocenjujem, da bo morala SID banka svoje poslovanje
prilagoditi predvsem na področju merjenja, spremljave in obvladovanja tako operativnih kot
kreditnih tveganj. Hkrati se bo morala posvetiti tudi tehnikam zmanjševanja kreditnega
tveganja ter metodam vrednotenja in upravljanja z instrumenti za zmanjševanje kreditnega
tveganja.
Ob razmišljanju o pričakovanih vplivih uveljavitve novih standardov je potrebno omeniti
morebitno pomanjkanje zunanjih bonitetnih institucij, ki bi zadostile kriterijem za ocenjevanje
kreditojemalcev in naložb, kot jih predpisuje CAD3. Glede na dosedanje kvalitetno delo
oddelka za bonitete SID banke je zato smiselen razmislek o tem, da bi oddelek prilagodil
metodologijo ocenjevanja zahtevam CAD3 ter tako pri prodaji svojih storitev pridobil
dodatno prednost pred konkurenti.
Uvedba novih kapitalskih standardov bi za SID banko lahko pomenila tudi spremembo v
strukturi kreditnega portfelja, saj je pričakovati upad direktnega financiranja domačih
izvoznikov, saj se bodo ti začeli zavedati vpliva zadolževanja na njihove finančne izkaze,
posledično pa tudi vpliva na njihovo bonitetno oceno, zato bodo finančnim institucijam
predlagali financiranje njihovih tujih kupcev oziroma bank tujih kupcev.
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Ugotavljanje pričakovanih vplivov nove bančne regulative na količnik kapitalske ustreznosti
SID banke je pokazalo negativne vplive na vrednost količnika. Opravljena primerjava med
izračunom količnika po regulativi, veljavni do 1. 1. 2008, ter izračunom količnika po
metodologiji CAD3 je z uporabo podatkov iz leta 2004 in 2005 pokazala, da lahko ob
prilagoditvi zahtevam CAD3 SID banka pričakuje 25,64 do 26,18 odstotno znižanje količnika
kapitalske ustreznosti. Opozoriti pa je potrebno, da bo realno znižanje količnika kapitalske
ustreznosti manjše, saj opravljeni izračun zaradi pomanjkanja informacij ni upošteval
pridobljenih zavarovanj za kreditne posle, ki bi utegnila imeti vpliv na izračun tehtane
izpostavljenosti ter efektivnih zapadlosti kreditnih poslov.
Kljub temu da bodo vplivi spremembe regulative za SID banko kar precejšnji, menim, da na
kazalnike uspešnosti poslovanja SID banke sprememba regulative ne bo bistveno vplivala. To
je dokazal tudi izračun vpliva nove bančne regulative na količnik kapitalske ustreznosti SID
banke, ki je pokazal, da bo imela SID banka tudi po prilagoditvi svojega poslovanja na novo
bančno regulativo kapitalsko ustreznost, ki bo občutno presegala minimalne zahteve.
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Slovarček slovenskih prevodov tujih izrazov

Advanced Measurment Approach

napredni pristop za opredelitev potrebne
višine kapitala za kritje operativnih tveganj

African Development Bank

Afriška razvojna banka

Arrangement on Guidelines for Officially
Supported Export Credits

Dogovor o smernicah za uradno podprte
izvozne kredite OECD

Asian Development Bank

Azijska razvojna banka

Bank for International Settlements

Banka za mednarodne poravnave

Basel Committee on Banking Supervision

Baselski odbor za bančni nadzor

Basic Indicator Approach

enostavni pristop za opredelitev potrebne
višine kapitala za kritje operativnih tveganj

Caribbean Development Bank

Karibska razvojna banka

Central government risk weight
based method

metoda za izračun izpostavljenosti na osnovi
ocene enot centralne ravni dolžnikove države

Council of Europe Development Bank

Razvojna banka Sveta Evrope

Credit assesment based method

metoda za izračun izpostavljenosti na osnovi
bonitetne ocene dolžnika

Credit Risk Mitigation
Techniques (CRM)

Tehnike zmanjševanja kreditnega tveganja

European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD)

Evropska banka za obnovo in razvoj

European Community

Evropska skupnost

European Investment Bank (EIB)

Evropska investicijska banka

European Investment Fund (EIF)

Evropski investicijski sklad

expected loss (EL)

pričakovana izguba

Financial Collateral Comprehensive Method

razvita metoda izračuna učinka zmanjševanja
kreditnega tveganja

Financial Collateral Simple Method

enostavna metoda izračuna učinkov
zmanjševanja kreditnega tveganja
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Internal Ratings Based Approach (IRB)

pristop za izračun tehtane izpostavljenosti do
posameznega kreditojemalca na podlagi
notranjih bonitetnih sistemov

International Monetary Fund

Mednarodni denarni sklad

Loss Given Default (LGD)

izguba zaradi neplačila

Multilateral Investment Guarantee Agency
(MIGA)

Multilateralna agencija za zavarovanje
investicij

Minimum Export
Insurance Premium (MEIP)

minimalne premije za zavarovanje izvoza, ki
jih določa metodologija OECD

Nordic Investment Bank

Nordijska investicijska banka

Note Issuance Facility (NIF)

kratkoročni in srednjeročni evrozapisi

on-lending bank

banka posrednica je banka, ki posreduje
sredstva določene mednarodne finančne
institucije končnim koristnikom sredstev

Revolving Underwriting
Facility (RUF)

obnavljajoči se kratkoročni in srednjeročni
evrozapisi

Standardised Approach

standardizirani pristop je pojem za naslednji
dve metodi:
- za metodo izračuna tehtane
izpostavljenosti do posameznega
kreditojemalca,
- za metodo opredelitve potrebne višine
kapitala za kritje operativnih tveganj

specialized lending

posebni posojilni aranžmaji so posojilni
aranžmaji, dani družbam, ustanovljenim
izključno z namenom financiranja ali
upravljanja s fizičnim premoženjem,
primarni vir za odplačilo kreditnih
obveznosti teh družb je prihodek, ustvarjen iz
premoženja, ki je bilo financirano

Inter-American Development Bank

Medameriška razvojna banka

International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD)

Mednarodna banka za obnovo in razvoj

International Convergence of Capital
Measurment and Capital Standards

Mednarodno usklajevanje merjenja kapitala
in kapitalskih standardov (t.i. Basel II)

International Finance Corporation

Mednarodna finančna korporacija
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Directive 2006/48/EC

direktiva o začetku opravljanja in opravljanju
dejavnosti kreditnih institucij

Directive 2006/49/EC

direktiva o kapitalski ustreznosti
investicijskih podjetij in kreditnih institucij
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