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OPIS DEJANJA

Guverner Banke Slovenije dr. Bostjan Jazbec in viceguvernerji mag. Stanislava Zadravec
Caprlrolo, Janez Fabijan, Darko Bohnec ter dr. Mejra Festic so utemeljeno osumljeni storitve
kaznivega dejanja Zlorabe uradnega polo:zaja ali uradnih pravic po tretjem v zvezi s petim odstavkom
257. clena Kazenskega zakonika-1 in v zvezi z 20. clenom Kazenskega zakonika-1,
ker so kot clani Sveta Banke Slovenije zato, da bi banki NLB d.d. pridobili veliko protipravno
premozenjsko korist,
dne 18.12.2013 v Ljubljani, na Slovenski cesti 35, izrabili svoj uradni polo:zaj ali uradne pravice s tern
da so sprejeli sklep o izdaji Odlocbe o izrednih ukrepih banki NLB d.d. z oznako 24.20.021/13-010 z
dne 17.12.2013, s katero so med izrednimi ukrepi odredili tudi izredni ukrep prenehanja kvalificiranih
obveznosti banke,
pri cemer so krsili dolocbe 1.a tocke prvega odstavka 253. clena in dolocbe 253. clen Zakona o
bancnistvu (ZBan-1), ker so vedeli, da dejansko stanje, ki bi moralo biti podano za uporabo
navedenih zakonskih dolocb, ni bilo ugotovljeno, zato ni bilo zakonske podlage za izrek izrednega
ukrepa prenehanja kvalificiranih obveznosti tretjega reda banke NLB d.d. Ljubljana v skupnem znesku
257.378.585,57 EUR, za kolikor je banka pridobila protipravne premozenjske koristi.
V odlocbi so osumljenci navedli, da so za Novo ljubljansko banko d.d. (NLB d.d.) podani pogoji iz
prvega odstavka 253a. clena ZBan-1, saj na podlagi »ocene izkaza financnega polo:zaja banke na
dan 30.9.2013«, pripravljene ob predpostavki delujocega podjetja, ki vkljucuje dodatno potrebne
oslabitve, ugotovljene v neodvisnem »pregledu kvalitete kreditnega portfelja«, banka ne zagotavlja
minimalnega kapitala v skladu s 136. clenom ZBan-1, glede na tveganja, ki jim je izpostavljena
Skupina NLB, ter posledicno Skupina NLB ne razpolaga z zahtevanim minimalnim kapitalom glede na
obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev, s
cimer je v banki podano povecano tveganje.
Pri tern pa so vedeli, da vrednotenje premozenja banke opravljeno v »pregledu kvalitete kreditnega
portfelja« (ali v izvirniku imenovano Asset Quality Review (AQR)), katerega rezultati so bili v odlocbi
vzeti kot podlaga za »oceno izkaza financnega polo:zaja banke«, ni bilo izvedeno za namene
racunovodskega porocanja in da AQR vrednotenje tudi ni bilo izdelano v skladu s pravili
Mednarodnih racunovodskih standardov (MRS) oziroma Mednarodnih standardov
racunovodskega porocanja (MSRP), zato tudi s tern vrednotenjem dobljeni rezultat domnevno
negativnega kapitala banke NLB d.d. v znesku -317.975 tisoc EUR na dan 30.9.3013 ni bil pravilna
financna in racunovodska ocena premozenja in kapitala banke NLB d.d., zato dejansko niso bili
izpolnjeni zakonski pogoji predpisani za izrek izrednih ukrepov predpisanih v 253.a clenu ZBan-1 in
posledicno tudi ni bil upravicen izrek izrednega ukrepa prenehanja kvalificiranih obveznosti banke iz
1.a tocke prvega odstavka 253. clena ZBan-1.
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Osumljenci so vedeli da dokumenta na katera je oprta sporna Odlocba, to sta »Porocilo AQR«, v
katerem naj bi bilo pravilno ugotovljeno stanje vrednosti banke na dan 30.9.2013 in »Porocilo o
hipoteticni likvidacijski vrednosti NLB d.d. na dan 30.9.2013«, ki je izhajalo iz rezultatov AQR Porocila
z dodatnimi domnevno potrebnimi slabitvami premozenja banke, nlsta predstavljala pravno
sprejemljive racunovodske podlage za presojo financnega polozaja banke in s tem za
ugotavljanje nastopa stecajnega razloga zanjo, niti za ugotavljanje njene likvidacijske vrednosti na
podlagi dolocb ZBan-1, in da zato ni bilo pravne podlage za navedbo v odlocbi o izrednih ukrepih,
da banka NLB ne zagotavlja minimalnega kapitala, saj je bilo v obeh pogodbah, ki sta ju Bostjan
Jazbec v imenu Banke Slovenije (za izracun hipoteticne likvidacijske vrednosti NLB d.d.) in Janko
Medja v imenu NLB d.d. (za izvedbo storitev AQR v NLB d.d.) sklenila z domnevno neodvisnim
financnim svetovalcem in cenilcem druzbo Deloitte Svetovanje d.o.o. dogovorjeno, da cenilec druzba
Deloitte Svetovanje d.o.o. ne bo izvajala revizlje all drugih poslov dajanja zagotovil in da
pogodbeni obseg del ne bo temeljil na mednarodnih standardih revidiranja.
Posledicno so osumljenci vedeli, da je izracun domnevno negativnega kapltala banke NLB d.d. na
dan 30.9.2013 v znesku -317.975 tisoc EUR, ki ga je v Porocilu o hipoteticni likvidacijski vrednosti NLB
d.d. izracunala druzba Deloitte Svetovanje d.o.o., zgolj posledica simulacije spremembe
metodologije vrednotenja zavarovanj in nikakor ni ta rezultat predstavljal prave postene financne in
racunovodske slike premozenja in kapitala banke NLB d.d., na podlagi katere bi bilo mogoce zatrjevati
obstoj razlogov za stecaj banke.
Na podlagi neupravicenega zatrjevanja negativnega racunovodskega kapitala v banki NLB d.d. in
utemeljevanjem domnevno povecanega tveganja v tej banki, so osumljenci izdali sporno odlocbo
Banke Slovenije, s katero so odredili prenehanje vseh kvalificiranih obveznosti banke NLB d.d., kar je
obsegalo dotedanji osnovni kapital banke v vrednosti 184.079.267,12 EUR in kvalificirane obveznosti
tretjega reda, ki so znasale 250.018.700,00 EUR (brez obresti). Z odreditvijo prenehanja slednjih,
kvalificiranih obveznosti tretjega reda v skupnem znesku 257.378.585,57 EUR (z obrestmi), so za
toliko banki NLB d.d. pridobili premozenjske koristi, ker so jih prenehale obveznosti do:
imetnikov podrejenih obveznic v znesku 61.418.700,00 EUR (LT2 retail),
upnika iz hibridnega posojila v znesku 84.500.000,00 EUR (UT2),
imetnikov hibridnih obveznic v znesku 29.100.000,00 EUR (UT2) in
upnika iz podrejenega posojila v znesku 75.000.000,00 EUR (LT2).

Obrazloiitev
1. Naznanila sumov kaznivih dejanj in njihove priloge
Na Nacionalnem preiskovalnem uradu UKP GPU smo med 11.9.2014 in 7.4.2015 prejeli sest naznanil
sumov kaznivih dejanj (pet od znanih prijaviteljev in eno anonimno), katerih ocitki o storitvi kaznivih
dejanj se nanasajo na ravnanja pri sprejemu izrednih ukrepov Banke Slovenije v postopkih
zagotavljanja krepitve stabilnosti slovenskih bank v letu 2013, pri katerih naj bi clani Sveta Banke
Slovenije in clani uprav poslovnih bank zlorabili svoje polozaje, in sicer:
1. Naznanilo Vseslovenskega zdruzenja malih delnicarjev (VZMD) z dne 13.8.2014 zoper
clane Uprave NLB banke, ki smo ga prejeli dne 11.9.2014 od Specializiranega drzavnega
tozilstva Republike Slovenije (SDT RS). Na navedeno tozilstvo sta naznanilo 13.8.2014
podala Vseslovensko zdruzenje malih delnicarjev in Milena Logar, po zastopniku odvetniku
Mihi Kunicu (priloge 1 do 9 in priloga 24).
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2. Naznanilo Danila Peteha, direktorja druzbe Mogvaj d.o.o. Ljubljana z dne 13.1.2015 zoper
clane Sveta Banke Slovenije, ki smo ga prejeli 26.1.2015 (prilogi 1O in 11 ).
3.

Naznanilo MOS - Drustva malih delnicarjev Slovenije, v njegovem imenu predsednika
drustva Rajka Stankovica z dne 9.2.2015 zoper vodilne usluzbence Banke Slovenije, ki smo
ga prejeli 9.2.2015 (priloga 12).
4. Naznanilo anonimnega posiljatelja brez datuma zoper vodilne usluzbence Banke Slovenije
in clane uprave Banke Celje, ki smo ga prejeli 24.2.2015 (priloga 13).
5. Naznanilo Jozeta Sedonje, vlozenega po odvetnici Tamari Kek, z dne 21.10.2014 zoper
neznane odgovorne osebe NLB banke, ki smo ga prejeli 25.2.2015 (prilogi 14 in 15).
6. Naznanilo Vseslovenskega zdruzenja malih delnicarjev (VZMD), v njegovem imenu
predsednika drustva Kristjana Verbica, z dne 6.3.2015 zoper clane Sveta Banke Slovenije in
vodjo pravne sluzbe Banke Slovenije, ki smo ga prejeli 7.4.2015 (priloge 16 do 23).

lz opisanih naznanil je razvidno, da se prvo, peto in sesto nanasajo na izredne ukrepe, ki so jih clani
sveta Banke Slovenije v okviru svojih pristojnosti sprejeli za banko NLB. V drugi, tretji in cetrti prijavi
pa so naznanjeni ocitki storitve kaznivega dejanja pri izrednih ukrepih nalozenih Banki Celje, ki pa so
vsebinsko podobni ravnanjem pri izreku izrednih ukrepov NLB.

1.1

Odlocba Banke Slovenije itev. itevilka 24.20-021/13-010 z dne 17.12.2013
o izrednih ukrepih banki NLB d.d. Ljubljana

Dne 17.12.2013 so clani Sveta Banke Slovenije v sestavi: dr. Bostjan Jazbec, mag. Janez Fabijan,
Darko Bohnec, mag. Stanislava Zadravec Caprirolo in dr. Mejra Festic, sprejeli sklep, da v imenu
Banke Slovenije izdajo Odlocbo o izrednih ukrepih, stevilka 24.20-021113-010 naslovljeno na stranko
Novo Ljubljansko banko d.d., Trg republike 2, Ljubljana (priloga 19)1 • Odlocbo sta podpisala Bostjan
Jazbec, kot predsednik Sveta Banke Slovenije in Tomaz Cemazar, kot uradna oseba, ki je vodila
postopek.
Sklep o izdaji odlocbe so osumljeni clani Sveta BS najprej sprejeli na 500. seji Sveta Banke Slovenije,
ki se je zacela v torek 10.12.2013 ob 12.05 uri v sejni sobi Banke Slovenije v prvem nadstropju stavbe
na naslovu Ljubljana, Slovenska cesta 35, na kateri so bili prisotni:
• Ciani Sveta BS: guverner dr. Bostjan Jazbec in viceguvernerji mag. Janez Fabijan, dr. Mejra
Festic, g. Darke Bohnec ter mag. Stanislava Zadravec Caprirolo,
• Ostali prisotni - vsi usluzbenci BS: Jasna Iskra, Matej Krumberger, Karmen Juren, Damjana
lglic, Bojana Leskovar, Vida Seme Hocevar, Mojca Trstenjak in Janka Tratnik.
lzdajo odlocbe so obravnavali pod 2. tocko dnevnega reda, poimenovano »Rezultati AORIST«, pod
tocko a. Nova Ljubljanska banka d.d.: Odlocba o izrednih ukrepih. Po razpravi opisani v devetih
alinejah je Svet Banke sprejel sklep z vsebino »Svet Banke Slovenije se je seznanil z rezultati
AORIST in izdal odlocbe o izrednih ukrepih za NLB, NKBM, Abanko, Probano in Factor banko.«
(priloga 25, listina stev. 25).
One 17.12.2013 ob 17.00 uri so clani Sveta BS na korespondencni seji s same eno tocko dnevnega
reda: »Odlocanje o izrednih ukrepih - odlocbecc, soglasno sprejell sklepe, da izdajo odlocbe o
izrednih ukrepih bankam NLB, NKBM, Abanka, Probanka in Factor banka. Odlocba o izrednih ukrepih
banki NLB d.d. s stevilko 24.20-021113-010 je bila navedena v prvi alineji predlaganih sklepov (prlloga
26, listina stev. 27).

1

Odlocbo s prekritimi deli besedila smo prejeli v prilogi prvega naznanila. Po lzdaji Je bila odlocba v taksni obllkl, to je s
prekrltlml deli besedila obJavljena tudl na spletni stranl Banke Slovenije, tako da javnosti niso bila znana vsa relevantna dejstva
iz: odlocbe. Razlicico Odlocbe s celotnlm besedllom je Banka Slovenlje na svoJi spletnl strani objavila sele dne 21.3.2014

(prlloga 27).
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lz odlocbe lahko povzamemo naslednja za kazensko ovadbo relevantna kljucna dejstva, ki jih
osumljenci zatrjujejo v predmetnem aktu, za katerega utemeljeno sumimo, da je bilo z njim izvrseno
ocitano kaznivo dejanje, in sicer so navedli:
(prva tocka izreka)

1. da so v NLB banki podani pogoji iz prvega odstavka 253.a clena ZBan-1, saj na
podlagi »ocene izkaza financnega polozaja banke« na dan 30.9.2013, pripravljene ob
predpostavki delujocega podjetja, ki vkljucuje dodatno potrebne slabitve, ugotovljene v
neodvisnem pregledu kreditnega portfelja, banka ne zagotavlja minimalnega kapitala v
skladu s 136. clenom Zban-1, glede na tveganja, ki jim je izpostavljena Skupina NLB, ter
posledicno Skupina NLB ne razpolaga z zatrjevanim minimalnim kapitalom glede na
obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju
teh storitev, s cimer je v banki podano povecano tveganje (1. tocka prvega odstavka v
povezavi z drugim odstavkom 253a. clena ZBan-1 );
2. da niso podane okoliscine iz katerih bi izhajalo, da bo banka najkasneje do 31.12.2013,
odpravila razloge za podano tveganje ter zagotovila dolgorocno kapitalsko ustreznost
banke (2. tocka prvega odstavka 253.a clena ZBan-1);
3. da niso podane okoliscine iz katerih bi izhajalo, da bi lahko z drugimi ukrepi Banke
Slovenije na podlagi ZBan-1 v ustreznem roku dosegla kratkorocno in dolgorocno
kapitalsko ustreznost, saj banka do izdaje odlocbe ni zagotovila ukrepov za povecanje
kapitala banke za doseganje zahtevanih kolicnikov od 31.12.2013 v skladu z odredbo
Banke Slovenije z oznako PBH-24.20-006/13-002 z dne 30.7.2013 (3. tocka prvega
odstavka 253.a clena ZBan-1 );
4. da je glede na polozaj in vlogo banke v razmerju do drugih financnih druzb in subjektov, ki
delujejo na financnih trgih, zaradi povecanega tveganja v banki ogrozena stabilnost
financnega sistema v Republiki Sloveniji in so izredni ukrepi nujni za zascito javnega
interesa (4. tocka prvega odstavka 253a. clena ZBan-1).
Banka Slovenije na podlagi prvega odstavka 253a. clena ZBan-1 in v zvezi s 1. tocko 253b.
clena ZBan-1 banki izrece izredne ukrepe, kot izhaja iz 2. in 3. tocke tega izreka s ciljem, da
se odpravi povecano tveganje v banki ter zagotovijo pogoji za dolgorocno uspesno
poslovanje banke in ohrani stabilnost financnega sistema v Republiki Sloveniji.

(druga tocka izreka)

1.

Banka Slovenije na podlagi »ocene izkaza financnega polozaja« banke po stanju na dan
30.9.2013, ki jo je na zahtevo Banke Slovenije pripravil neodvisni cenilec QI?
predpostavki delujocega podietja in ta ocena vkljucuje tudi dodatne potrebne oslabitve,
ugotovljene v neodvisnem pregledu kvalitete kreditnega portfelja, ugotavlja, da bi banka
na ta dan izkazovala negativnl kapital v znesku - 317.975 tlsoc EUR. lz tega izhaja, da
premozenje banke ne zadosca za poplacilo vseh terjatev upnikov banke, in sicer ob
izkazanem primanjkljaju kapitala premozenje banke ne zadosca niti za poplacilo vseh
navadnih terjatev upnikov (deponentov). Banka Slovenije na tej podlagi ugotavlja, da sos
tern v banki podani pogoji iz 1. tocke prvega odstavka 320. clena ZBan-1 za zacetek
stecajnega postopka.
Banka Slovenije z upostevanjem ocene vrednosti sredstev banke, ki jo je na zahtevo
Banke Slovenije pripravil neodvisni cenilec ob predpostavki nedelujocega podjetja v
skladu s prvo alinejo prvega odstavka 261 b. clena ZBan-1, ugotavlja, da bi banka v
primeru stecaja zaradi prevrednotenja sredstev na likvidacijske vrednosti izkazala se vecji
negativni kapital in sicer v visini od - 735.793 tisoc EUR do - 1.559.613 tisoc EUR,

5

kvalificirane obveznosti banke, ki obstajajo na dan izdaje te odlocbe, v primeru stecaja
banke, ne bi bile poplacane niti delno.
Glede na ocenjeno visino negativnega kapitala banke, ki izhaja iz ocene izkaza
financnega polozaja banke na dan 30.9.2013, narejeni ob predpostavki delujocega
podjetja, ter glede na ugotovitev, da bi bil v primeru stecaja banke primanjkljaj se visji ter
posledicno kvalificirane obveznosti banke ne bi bile poplacane niti delno, Banka Slovenije
na podlagi prvega in drugega odstavka 261 a. clena v skladu s prvim odstavkom 261.c
clena ZBan-1, banki izrece ukrep prenehanja vseh kvalificiranih obveznosti banke zaradi
pokrivanja izgube banke, kot izhaja iz tocke 2.1. izreka odlocbe.

2.

Z dnem 18.12.2013 v celoti prenehajo vse kvalificirane obveznosti banke, ki so nastale do
dneva izdaje te odlocbe in predstavljajo:
a) osnovni kapital banke, ki znasa 184.079.000,00 EUR in je razdeljen na
22.056.378 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, z oznako NLB
in ISIN kodo 510021103526, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev, ki ga vodi Centralna klirinsko depotna druzbe d.d. Ljubljana
(KDD) in predstavljajo kvalificirano obveznost prvega reda;
in
b) obveznost banke iz naslova financnih instrumentov, ki jih je izdala banka in
predstavljajo kvalificirano obveznost tretjega reda:
• hibridne delnice »Perpetual Floating Rate Upper Tier Two Subordinated
Step-Up Notes« z oznako NOVALJ FLOAT 49 in ISIN kodo
NLBXS0208474515, ki so bile izdane 17.12.2004 in so vodene kot
nematerializirani vrednostni papirji na racunih klirinskih sistemov, ki jih
vodita Euroclear Bank, S.A./N.V. Luxembourg in Clearstream Banking,
S.A. Luxembourg. Skupna se neodplacana kvalificirana obveznost banke
iz tega instrumenta na dan izdaje te odlocbe vkljucuje nominalni znesek
glavnice 29.100.000,00 EUR in pripadajoc:e obresti;
• podrejene obveznice z oznako NLB26 in ISIN Kodo SI0022103111, ki
so bile izdane 17.7.2010 in so vodene v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD ter so se zacele
obrestovati 24.5.2010. Skupna se neodplacana kvalificirana obveznost
banke iz tega instrumenta na dan izdaje te odlocbe vkljucuje nominalni
znesek glavnice 61.418.700,00 EUR in pripadajoce obresti;
• hibridno posojllo »Subordinated floating rate perpetual loan« vplacano
na podlagi pogodbe sklenjene dne 19.6.2007 s posojilodajalcem Merril
Lynch International Bank Limited, London Branch. Skupna se
neodplacana kvalificirana obveznost banke iz tega instrumenta na dan
izdaje te odlocbe vkljucuje nominalni znesek glavnice v visini
84.500.000,00 EUR in pripadajoce obresti;
• podrejeno posojilo »Subordinated Loan«, ki ga je banka pridobila na
podlagi pogodbe, sklenjene dne 31.5.2006 s KBC Bank NV Dublin
Branch. Skupna se neodplacana kvalificirana obveznost iz tega
instrumenta na dan izdaje te odloc:be vkljucuje nominalni znesek glavnice
75.000.000,00 EUR ter pripadajoce obresti.
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(tretja tocka izreka)

Banka rnora z upostevanjern ucinkov prenehanja kvalificiranih obveznosti banke na podlagi 2.
tocke izreka odlocbe in ucinkov prenosa tveganih postavk na Druzbo za upravljanje terjatev
bank d.d. (DUTB), v skladu z Zakonorn o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti
bank (ZUKSB), za doseganje dolgorocne kapitalske ustreznosti, zagotoviti vplacilo kapitala
najrnanj 1.551.000.000,00 EUR.
V tocka 3.1., 3.2. in 3.3. izreka odlocbe so predstavniki Banke Slovenije se dolocili podrobnejsi
nacin vplacila osnovnega kapitala, kar pa ni neposredno relevantno za preiskovano zadevo.

Obrazlozitev

odlocbe

V tocki AD1, 1.1. obrazlozitve odlocbe (na 5. strani) so osurnljeni clani sveta Banke Slovenije navedli,
da Je oceno izkaza financnega polozaja banke NLB d.d. na dan 30.9.2013, pripravljene ob
predpostavki delujocega podjetja, ki vkljucuje dodatno potrebne oslabitve, ugotovljene v neodvisnern
pregledu kvalitete kreditnega portfelja, po kateri bi banka na ta dan izkazovala negativni kapital v visini
- 317.975 tisoc EUR, na zahtevo Banke Slovenije pripravila druzba Deloitte, kot neodvisni
cenllec, ki je v banki za narnene obrernenitvenih testov in postopkov odobritve drzavne pornoci izvajal
tudi pregled kvalitete kreditnega portfelja. Na podlagi porocila z dne 11.12.2013, ki ga je predlozila
druzba Deloitte, je Banka Slovenije ugotovila, da so po stanju na dan 30.9.2013 v banki podani
pogoji iz 1. tocke prvega odstavka 320. clena ZBan-1 za zacetek stecajnega postopka nad banko,
saj prernozenje banke ne zadosca za poplacilo vseh terjatev upnikov. Visina negativnega kapitala
banke, ki je rnaticna banka Skupine NLB, je taksna, da bi tudi njena skupina po stanju na dan
30.9.2013 ob pripoznanju dodatno potrebnih oslabitev, ugotovljenih v neodvisnern pregledu kreditnega
portfelja, izkazovala negativen kapital.
V nadaljevanju obrazlozitve v tocki AD1, 1.1., so osurnljeni clani Sveta Banke Slovenije opisali proces
dokapitalizacije in ukrepov povezanih s tern v letih od 2011 do 2013, kar v podrobnostih na tern rnestu
ni neposredno pornernbno.
V drugern odstavku na 8. strani odlocbe so osurnljenci navedli, da na podlagi porocila neodvisnega
cenilca (Deloitte) o kvaliteti kreditnega portfelja NLB d.d., Banka Slovenije ocenjuje, da banka NLB
d.d. na konsolidirani podlagi do 31.12.2013 ne bo izpolnila zahtev iz Odredbe Banke Slovenije z
oznako PBH-24.20-006/13-002 z dne 30.7.2013, ker je pregled kvalitete kreditnega portfelja (AQR)
banke po stanju na dan 31.12.2012 pokazal potrebo po dodatnern oblikovanju oslabitev in rezervacij v
visini 1.666 rnio EUR. Tudi sarna banka je v Financnih projekcijah za obdobje 2014-2018, ki jih je dne
6.12.2013 poslala Evropski korn isiji v okviru Plana prestrukturiranja, v letu 2013 ocenila oblikovanje
dodatnih oslabitev iz kreditnega portfelja na konsolidirani podlagi v visini 1.488 rnio EUR (vkljucujoc
oslabitve zaradi prenosa tveganih postavk na DUTB). Banka NLB d.d. po knjizenju potrebnih dodatnih
slabitev in rezervacij, kot izhaja iz ugotovitev pregleda kvalitete kreditnega portfelja banke na
posarnicni in konsolidirani podlagi, ne bo vec dosegala potrebnega obsega rninirnalnega kapitala iz
136. clena ZBan-1 ozirorna bo izkazovala negativni kapital.
Na podlagi opisani v prejsnjern odstavku je Banka Slovenije zahtevala od neodvisnega cenilca (to je
druzbe Deloitte Svetovanje d.o.o., op.a.), da z upostevanjern potrebnih dodatnih oslabitev, ki bi jih
rnorala glede na ugotovitve pregleda kvalitete kreditnega portfelja (AQR) oblikovati banka na dan
30.9.2013, oceni financni polozaj banke ob predpostavki delujocega podjetja. Neodvisni cenilec je
dodatno potrebne oslabitve, ki so rezultat pregleda AQR po stanju na dan 31.12.2012, apliciral na
izpostavljenosti iz naslova kreditnega portfelja po stanju na dan 30.9.2013 in na ta nacin ugotovil
prirnanjkljaj kapitala po stanju na dan 30.9.2013. Oslabitve, ki odpadejo na kreditni portfelj odvisnih
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druzb, so v cenitvi izkazane kot povecanje oslabitev kapitalskih nalozb v odvisne druzbe in delno kot
oslabitev kreditov danih odvisnim druzbam.
Na podlagi ocene izkaza financnega polozaja po stanju na dan 30.9.2013 je Banka Slovenije
ugotovila, da so izpolnjeni pogoji za zacetek stecaja banke, saj bi banka po stanju na dan 30.9.2013
(ob predpostavki delujocega podjetja) morala izkazati negativni kapital v visini - 317.975 tisoc EUR.
V tocki 2.1. - 2.3. obrazlozitve odlocbe (na 11. strani) so osumljenci pojasnili, da glede na ocejeno
visino negativnega kapitala banke, ki izhaja iz ocene izkaza financnega polozaja banke na dan
30.9.2013, narejeni ob predpostavki delujocega podjetja (- 317.975 tisoc EUR) ter glede na
ugotovitev, da bi bil v primeru stecaja banke primanjkljaj kapitala za poplacilo obveznosti banke se visji
(v razponu od - 735.793 tisoc EUR do -1.559.613 tisoc EUR) ter posledicno kvalificirane obveznosti
banke ne bi bile poplacane niti delno, Banka Slovenije na podlagi prvega in drugega odstavka 261.a v
skladu s prvim odstavkom 261.c clena ZBan-1, banki izrece izredni ukrep prenehanja vseh
kvalificiranih obveznosti banke zaradi pokrivanja izgube banke. Skupna visina vseh kvalificiranih
obveznost banke znasa 441.457.852,69 EUR, od tega iz naslova osnovnega kapitala 184.079.267,12
EUR in iz naslova ostalih kvalificiranih obveznosti se 250.018. 700,00 EUR ter pripadajocih obresti se
7.359.885,57 EUR.

1.2 Ostali dokumenti, ki smo jih prejell v prilogi naznanil
Poleg opisane odlocbe so bili naznanilom prilozeni se drugi dokumenti z dokazno pomembno vsebino
za ugotavljanje razlogov za sum, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje, ki terja
uvedbo predkazenskega postopka.

Pravno mnenje angleike odvetniike druzbe Clifford Chance
V prilogi prvega naznanila (priloga 1) je bile pravno mnenje »Opinion on NLB Commitments Requirement for contribution from holders of subordinated instruments« - v prevodu: »Mnenje
glede zavez NLB - zahteva po prispevku imetnikov podrejenih instrumentov« (priloga 7), ki ga

je po narocilu NLB banke izdelala angleska odvetniska druzba Clifford Chance2 (v nadaljevanju
odvetniska druzba CC ali same CC).
lz pravnega mnenja izhaja, da se je obseg dela odvetniske druzbe Clifford Chance nanasal na
pregled, ali morajo biti na podlagi pravil EU o drzavni pomoci podrejeni instrumenti vkljuceni v
porazdelitev bremen3 (ali anglesko poimenovan »burden sharing«). Pri tern so CC vzeli v ozir
(upostevali) Komunikacijo Evropske Komisije (v nadaljevanju EK) z dne 1.8.2013 (dalje Komunikacija)
in prakso EK ter direktivo EU.
Kljucna ugotovitev, ki izhaja iz pravnega mnenja: prispevek imetnikov podrejenih instrumentov ni
zavezujoca (obveznal zahteva po pravilih EU o drzavni pomoci, niti ni pravno mozno na podlagi

Clifford Chance, 1o Upper Bank Street, Canary Wharf, London, je londonska pravno-svetovalna druzba, ki sodi med 1o
najvecjih odvetniskih druzb na svetu, gledano take po stevilu zaposlenih odvetnikov kot po prihodkih - vse razvidno na spletni
strani: http://www.cliffordchance.com/home.html.
3 o.a.: se drugace povedano - ugotavljali so ali pravila EU o drzavni pomoci dolocajo, da mora pristojni oblastni organ drzave
clanice EU, ki odredi dokapitalizacijo poslovne banke (to je pri nas Banka Slovenije) pri izreku taksnega izrednega ukrepa
obvezno odrediti, da tudi dotedanji imetniki podrejenih financnih instrumentov (t.i. podrejenega dolga), kar so bili v tern primeru
imetniki/lastniki podrejenih obveznic NLB banke (in upniki hibridnih delnic, hibridnega in podrejenega posojila), trpijo izgubo na
tak nacin, da njihove upravicenja iz teh instrumentov prenehajo veljati in da na tak nacin dejansko participirajo pri sanaciji
slabega poslovanja ali »povecanega tveganja« (kot se to imenuje v bancnem jeziku) doticne poslovne banke - torej ce morajo
obvezno odrediti taksno prenehanje podrejenega dolga, da se steje dokapitalizacija s strani drzave za dovoljeno oziroma da ne
predstavlja nedopustne drzavne pomoci.
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»Rome 14.., da bi Republika Slovenija taksen prispevek implementirala. Obstajajo tudi zadrzki po
slovenskem ustavnem pravu. Pojavlja se pomislek, ali se Komunikacija EK sploh lahko nanasa na
NLB, glede na to, da je ta zaprosila za drzavno pomoc pred 1.8.2013.
lz pravnega mnenja torej izhaja, da izbris podrejenih financnih instrumentov ni obvezno predpisan v
pravilih EU o drzavni pomoci, zato tudi ni bil nujen pogoj za odobritev drzavne pomoci banki NLB, ki
naj bi bila v tern, da je Republika Slovenija, kot drzava clanica EU, z drzavnim denarjem
dokapitalizirala (zasebnopravni) gospodarski subjekt - banko NLB.

Pravno mnenje lnitituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
V prilogi prvega naznanila smo prejeli se pravno mnenje imenovano: »Legal Opinion on the
Consitutionality of Imposing Burden-Sharing Contributions on Subordinated Debt Holders« - v
prevodu: »Pravno mnenje glede ustavnosti uvedbe prispevka za porazdelitev bremen za imetnike
podrejenega dolga« (dalje pravno mnenje IPP PF L..J), ki ga je po narocilu NLB banke izdelal lnstitut
za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, z datumom 24. septembra 2013 (priloga
6).
lz pravnega mnenja izhaja:
da se je obseg dela lnstituta PF nanasal na pregled skladnosti ukrepov, ki zahtevajo obvezno
sodelovanje imetnikov podrejenega dolga pri prestrukturiranju banke, kot jih zahtevajo pravila
EU o drzavni pomoci, z Ustavo RS; da so pri presoji uporabili Sklep o izracunu kapitala bank
in hranilnic5 ; dolocbe slednjega ne predvidevajo nobene moznosti pokrivanja bancnih izgub,
nastalih v rednem poslovanju banke; investitorji niso prevzeli tveganja operativnih izgub,
ampak samo bistveno nizje tveganje stecaja ali likvidacije. Navedeno pomeni, da ima NLB
obveznost izplacati glavnico podrejenih obveznic v celoti ob njihovi zapadlosti; banka nima na
voljo nobenih pravnih sredstev, niti v dolocbah glede samih instrumentov niti v zakonodaji, da
bi se izognila poplacilu, razen v primeru likvidacije banke, ko bi upniki iz naslova podrejenega
dolga lahko bili morebiti poplacani sele, ko bi bili predhodni upniki poplacani v celoti;
da dolocbe glede LT 2 instrumentov tudi ne dajejo moznosti enostranske pretvorbe
predmetnih obveznosti v kapital;
da je podana precej siroka razprava glede sprejema nove zakonodaje, ki bi vkljucila podrejeni
dolg v porazdelitev bremen, in skladnosti tega z Ustavo RS; nekaj kljucnih argumentov iz te
razprave je navedenih v nadaljevanju;
da bi bilo sicer mozno trditi, da ce drzavna pomoc banki ne bi bila odobrena, bi lahko imetniki
podrejenega dolga ravno tako utrpeli izgube zaradi insolventnosti banke in bi bil koncni
rezultat v obeh primerih ekonomsko podoben. Vendar pa je potrebno poudariti, da pogoji za
uvedbo prestrukturiranja banke z drzavno pomocjo niso enaki pogojem za uvedbo postopkov
zaradi insolventnosti; uvedba drzavne pomoci ne pomeni, da je banka insolventna ali kako
drugace nezmozna izpolniti svoje obveznosti do upnikov; komunikacija EK jasno poudarja, da
je glavni cilj drzavne podpore kreditnim institucijam zagotavljanje financne stabilnosti
financnega sektorja kot celote in ne resevanje posameznih institucij pred stecajem; navedeno
pomeni, da je verjetnost uvedbe prestrukturiranja banke z dr:zavno pomocjo vecja kot je
tveganje insolventnosti, ki so ga dejansko prevzeli imetniki podrejenega dolga;
izbris podrejenih obveznosti se lahko razume tudi kot oblika razlastitve, pri cemer pa Ustava
RS dopusca razlastitev v javnem interesu le za primere nepremicnin, ne pa financnih
Uredba (ES) st. 593/2008 Evropskega parlamenta In sveta z dne 17. Junlja 2008 o pravu, kl se uporabtJa za pogodbena
obllgacljska razmerja (Rim I ali Rome I) - objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?url=
CELEX: 32008R0593&from=EN
5 Sklep o lzracunu kapltala bank In hranllnic: Uradnl list RS, st. 135/06, 104/07 In 85/10, Uradni list RS, §t. 97/10 z dne 3. 12.
2010 - sprememba (velJa od 31, 12, 2010), Uradnl list RS, st. 100/11 z dne 8. 12. 2011 - spremembe In dopolnitve (veljaJo od
31. 12. 2011)
4
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zahtevkov; ne glede na to pa, uporabljajoc analogijo za primere razlastitve lastnikov
nepremicnin, bi drzava morala placati nadomestilo;
mnenje navaja tudi argumente glede retrogradnosti dolocb zakona;
zakljucek je, da bi zakonodajna zahteva po obveznem izbrisu podrejenega dolga zagotovo
predstavljala vmesavanje v pravico do zasebne lastnine, kot jo definira 35. clen Ustave, ter v
legitimna pricakovanja, kot jih varuje 2. clen Ustave.
lz tega pravnega mnenja, ki podaja presojo sprejemljivosti izvedbe izbrisa podrejenih financnih
instrumentov z vidika pravnega reda Republike Slovenije tudi izhaja, da bi bil taksen ukrep nezakonit
in neustaven.
Kot smo ugotovili v poznejsi fazi predkazenskega postopka je predmetno pravno mnenje narocila
usluzbenka NLB Aleksandra Hrovatin po tern, ko je njeno poslovodstvo med procesom izvajanja AQR
pregleda zacelo ugotavljati, da obstaja pricakovanje predstavnikov Evropske komisije, da se v
postopku po ZUKSB, izrece tudi ukrep izbrisa podrejenih financnih instrumentov oziroma podrejenih
obveznic, hibridnih delnic, hibridnega in podrejenega posojila (priloga 213).

Elektronska komunikacija med usluzbencem Ministrstva za finance Republike
Slovenije MitJo Mavkom in usluzbencem Evropske komisiJe Franckom Dupontom
Prvemu naznanilu sta bila prilozena tudi izpisa elektronskih sporocil med Mitjem Mavkom, v kriticnem
casu drzavnim sekretarjem na Ministrstvu za finance RS ter Franckom Dupontom, uradnikom
Evropske komisije, Directorate General for Competition (dalje EK DG Comp), iz katerih je razvidna
njuna komunikacija, ki je potekala med 4.9. in 16.9.2013. Elektronska sporocila so v vednost prejemali
tudi Katarina Knapic Lapajne, direktorica sektorja kontrolinga v NLB, Lea Lekocevic in Stefan Preglej
iz Ministrstva za finance Republike Slovenije ter vec usluzbencev Evropske komisije (prilogi 3 in 4).
lz vsebine elektronskih sporocil izhaja, da je takratni drzavni sekretar Ministrstva za finance RS Mitja
Mavko Francku Dupontu po e posti poslal pravno presojo (o.a.: mnenje) glede povecane
porazdelitve bremen z vkljucitvijo podrejenih dolzniskih instrumentov. Dupont je Mavka zaprosil, naj v
pravni presoji ocenijo tudi moznosti upostevanja t.i. »Winding up« direktive. Po tej direktivi naj bi
ukrepi, ki jih sprejme ena drzava clanica, veljali v vseh drzavah clanicah. V okviru te komunikacije je
Mavko poslal pravno mnenje Dupontu in ga zaprosil za njegovo mnenje (torej kot predstavnika EK).
Dupont je navedel, da v EK cenijo napredek, ki so ga predstavniki Slovenije predlagali glede
povecane porazdelitve bremen s strani UT 2 (Upper Tier2 ali UT2). Po drugi strani pa je navedel, da
Evropska komisija opaza pomanJkanJe predlogov glede povecane porazdelitve bremen s strani
LT 2 (Lower Tier2 ali LT2) instrumentov. Pravni argumenti, ki jih je predlozila Slovenija, da ni mozno
sprejeti ustrezne zakonodaje za izvedbo okrepljene porazdelitve bremen, po mnenju Evropske
komisija ne vzdrzijo natancne presoje. Dupont je dobesedno napisal: »Razlicni argumenti, ki so jih
izpostavili vasi kolegi, so bili ie vsi ovrieni v nasi razpravi prejsnji petek. Upam, da /ahko v naslednjih
dneh nada/jujemo z naso razpravo in pridemo do zak/juckov, ki so skladni s pravili o driavni pomoci«.
lzpisi el. sporocil so bili naznanilu prilozeni, ker naj bi njihova vsebina dokazovala, da je uradnik EK
Franck Dupont na Mitjo Mavka, sicer enega od pomembnejsih predstavnikov Republike Slovenije v
procesu za odobritev drzavne pomoci, v katerem je sodeloval kot drzavni sekretar MF RS in tudi
predsednik Medresorske komisije (o tern organu vec v nadaljevanju), vrsil »pritisk« ali »postavljal
zahtevo«, da Slovenija v okviru sanacije bancnega sistema tudi izrece izredne ukrepe izbrisa
podrejenih financnih instrumentov v bankah oziroma da izvede t.i. »povecano porazdelitev bremena«,
ki je dejansko pomenilo odreditev izbrisa podrejenih financnih instrumentov (vec o tej besedni zvezi in
sopomenkah glej prilogo 39).
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Medletno porocilo NLB Skupine September 2013
lz ,,Medletnega porocila NLB Skupine September 2013« 6 , ki smo ga prejeli v prilogi prvega naznanila
{priloga 5), izhaja, da je NLB banka v tern porocilu, ki ga je sicer tudi javno objavila7 , na dan
30.9.2013 izkazovala + 835 mio EUR (pozitivnega} kapitala. Taksen podatek o visini pozitivnega
kapitala je NLB banka izracunala z vrednotenjem svojih sredstev (svojega premozenja) po pravilih
Mednarodnih standardov racunovodskega porocanja (MSRP}. Kar pomeni, da je NLB banka sama na
isti dan 30.9.2013 vrednost svojega kapitala ocenila na +835 mio EUR, medtem ko je Banka Slovenije
v svoji odlocbi o izrednih ukrepih njen kapital na ta dan vrednotila kot negativen, to je na 317.975.000,00 EUR.

2. Uvedba predkazenskega postopka
lz prvega {priloge 1 do 9) in petega {priloge 14 in 15) naznanila izhaja ocitek kaznivega dejanja
clanom uprave banke NLB (in v cetrtem naznanilu priloga 12 vsebinsko enak ocitek clanom uprave
Banke Celje), da so storili kaznivo dejanje zlorabe polozaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po
240. clenu KZ-1, ker kot odgovorne osebe poslovnih bank niso sprozili tozbe oziroma upravnega
spora zoper nezakonito odlocbo Banke Slovenije, saj je ta temeljila na nepravilno ugotovljenih
racunovodskih vrednostih kapitala banke.
Glede tega ocitka smo zakljucili, da taksne opustitve vlozitve pravnega sredstva ni mogoce
obravnavati kot razloge za sum zlorabe polozaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, ker
poslovodstvo banke z domnevno neupraviceno opustitvijo pravnega sredstva banki ni povzrocilo
skode, saj je bila s ,,spornimi« odlocbami Banke Slovenije tako banki NLB (kot tudi Banki Celje)
dejansko pridobljena premo:zenjska korist, saj so ji prenehale obveznosti iz naslova podrejenih
obveznosti (obsirneje je nas zakljucek glede tega vprasanja obrazlozen v nasi pobudi za izvedbo
hisnih preiskav z dne 12.5.2016 - priloga 97).

Zloraba uradnega poloiaja ali uradnih pravic po 257. clenu KZ-1
lz naznanil usmerjenih zoper vodstvo Banke Slovenije je torej izhajal ocitek, da je bila Odlocba o
izrednih ukrepih, nalozenih banki NLB, nezakonita, ker vrednost premozenja banke, iz katerega je
bila oblikovana »ocena izkaza financnega polozaja banke« 8 oziroma ,,njena bilanca stanja«, na dan
30.9.2013, ni bila ugotovljena z metodologijo vrednotenja po Mednarodnih standardih
racunovodskega porocanja (MSRP), ki so bila edina veljavna pravna pravila za tovrstno
vrednotenje, temvec z drugacno, prirejeno in sproti dolocano metodologijo s katero ni bila ugotovljena
postena, realna vrednost premozenja banke, zato odreditev izrednih ukrepov s strani Banke Slovenije
ni bila upravicena in zakonita.
Po ocitkih iz naznanil, da so clani Sveta BS svoj zakljucek v odlocbi o izrednih ukrepih, da NLB na dan
30.9.201. 3 nl zagotavljala minimalnega kapltala v skladu s 136. clenom Zban-1, postavili na podlagi
»ocene izkaza njenega financnega polozajacc (ali njene bilance stanja} na ta dan, ki jo je na zahtevo
Banke Slovenije pripravil neodvisnl cenllec ob predpostavki delujocega podjetja, ta ocena pa naj bi
vkljucevala tudi dodatne potrebne oslabitve na vrednosti ugotovljene v neodvisnem pregledu kvalitete
kreditnega portfelja ali t.i. AQR vrednotenju. Po teh vrednotenjih naj bi NLB banka na dan 30.9.2013
Porocilo je tudl objavljeno na spletni strani NLB banke.
Na spletni strani SEONET dne 15. 11. 2013
8 »lzkaz flnancnega poloiaJa bankecc je polmenovanje za racunovodskl lzkaz banke, opredeljen v Sklepu o poslovnih knjigah
in letnih porocilih bank in hranilnic (Uradnl list RS, st. 17/12 z dne 5.3.2012) in Je ekvlvalenten lzraz za »bllanco stanJacc prl
gospodareklh druzbah, kot Jo predpisuje Zakon o gospodarskih drutbah. lzkaz financnega polozaja kot racunovodskl lzkaz za
banke predpisuje Sklep o poslovnih knjigah in letnih porotilih bank in hranilnic, v svojem 5. clenu.
6
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izkazovala negativen kapital: - 317 rnio EUR. Na podlagi taksnega zakljucka je potern Banka
Slovenije v odlocbi ugotovila nastop stecajnega razloga za banko, odredila prenehanje njenih
dotedanjih kvalificiranih obveznosti in dolocila obveznost dokapitalizacije v znesku 1,55 rnlrd EUR (ter
vse ostalo, kar je razvidno iz odlocbe}.
Glavni argument za razloge za sum, da v sporni odlocbi zatrjevani podatek o negativnern kapitalu NLB
banke na dan 30.9.2013 v znesku -317 rnio EUR, ni rnogel biti pravilno in zakonito ugotovljen, je bilo
dejstvo, da je NLB banka sarna v svojern »Medletnern porocilu September 2013«, za svoj kapital na
dan 30.9.2013 objavila, da je pozitiven, v visini + 835 rnio EUR, pri cerner pa je tudi jasno navedla, da
je vrednost kapitala ocenila v skladu z MSRP. Pri cerner ni bilo nikakrsnih dokazov za sum, da bi
poslovodstvo NLB banke v svojern »Medletnern porocilu September 2013« objavilo neverodostojne, to
je ponarejene ali prirejene podatke o vrednosti prernozenje banke ozirorna njenega kapitala na dan
30.9.2013, saj ni bilo znano, da bi Banka Slovenije zoper njih uvedla kaksne sankcijske postopke v
zvezi stern. Ker ni bilo podatkov, da bi rnorebiti Banka Slovenije sprozila nadzorniske postopke zoper
poslovodstvo NLB, je bilo uterneljeno zakljuciti, da je bila javna objava rnedletnih rezultatov NLB o
pozitivnern kapitalu +835 rnio EUR, pravilna in v skladu s predpisi. Tako je bila podana situacija, da so
clani Sveta BS v sporni odlocbi zatrjevali negativen kapital NLB banke na 30.9.2013, istocasno pa so
clani uprave NLB banke v svojern rnedletnern porocilu za isti dan objavili podatke o pozitivnern
kapitalu, pri cerner je razlika znasala vec kot 1, 1 rnilijardo EUR.
Z narnenorn, da bi preverili ocitke v naznanilih in ugotovili:
kdo konkretno je bil »neodvisni cenilec« 9 , ki je na zahtevo Banke Slovenije izdelal oceno
izkaza financnega polozaja NLB banke na dan 30.9.2013 (po veljavnih slovenskih predpisih
so cenilci lahko zgolj fizicne osebe),
po kaksni rnetodologiji je izdelal oceno izkaza financnega polozaja banke NLB na dan
30.9.2013,
po kaksni rnetodologiji je bil izveden Pregled kvalitete kreditnega portfelja NLB banke ali t.i.
AQR pregled in
ostale okoliscine poteka AQR pregleda prernozenja NLB banke in nacina ugotavljanja
dodatnih slabitev, ki so pripeljale clane Sveta Banke Slovenije do zakljuckov o negativnern
kapitalu te banke,
srno opravili pregled javno dostopnih podatkov, zlasti na spletnih straneh Banke Slovenije in NLB
banke, vendar odgovorov na navedena vprasanja nismo nasli. lz rnedijskih objav srno ugotovili, da
tudi razlicni predstavniki zainteresirane javnosti, med terni zlasti predstavniki obeh zdruzenj rnalih
delnicarjev VZMD (Vseslovensko zdruzenje rnalih delnicarjev) in MDS (Drustvo malih delnicarjev
Slovenije), kljub vztrajnernu prizadevanju, od Banke Slovenije niso dobili pojasnil o metodologiji, po
kateri so clani Sveta BS ugotovili ze ornenjene negativne vrednosti kapitala NLB banke (ob
predpostavki delujocega in nedelujocega podjetja), na podlagi katerih so potern uterneljili obstoj
razlogov za izrek izrednih ukrepov, ki so jih izrekli s problernatizirano odlocbo.

ZblranJa obvestll od oseb, kl bl lahko dale korlstna obvestlla
Za tern srno z narnenorn preverjanja uterneljenosti razlogov za sum, da je bile storjeno kaznivo dejanje
po 261. clenu KZ-1 all drugo uradno pregonljivo kaznivo dejanje, opravili naslednje razgovore:
9 V odloebl BS je naveden samo nazlv »Deloittecc, kl Je sicer firma mednarodne revizijske druzbe Deloitte, kl Je imela v kritienem
easu (In tudi se v easu zakljul:evanja kazenske ovadbe) v Sloveniji reglstriranl dve druzbi, in sicer Deloitte SvetovanJe d.o.o. in
Deloltte Revlzlja, d.o.o.. Druzbi sta bill povezani, saj obe uporabljata blagovno znamko Deloitte In sta l:lanlci skupine Deloitte
Central Europe Holdings Limited (vee o tern na http://www2.deloltte.com/sl/sl/paqes/about-deloltte/articles/about-deloitte.html#).
V krltll:nem easu sta imell lstega predsednika uprave Yurlja Sidorovicha ter sedez na istem naslovu v LJublJanl, Dunajska 165.
Poleg tega sta uporablJall iste poslovne prostore. Vee o razmejltvl odgovomosti posameznih l:lanic skupine Deloitte Je
pojasnjeno na http://www2.deloitte.com/si/sVpages/about-delo1tte/articles/about·delo1tte.htm I#.
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1. dne 12.2.2015 z Jasno Iskra, direktorico Pravnega oddelka pri Banki Slovenije in njenirn
narnestnikorn Jurijern Zitkorn (priloga 27),
2. dne 23.2.2015 ponovno z Jasno Iskra in Jurijern Zitkorn ter dodatno se z Darnjano lglic,
direktorico Sisternskega nadzora in regulative pri Banki Slovenije (podsistern bivsega Nadzora
bancnega poslovanja) (priloga 28),
3. dne 2.3.2015 se enkrat s predstavniki Banke Slovenije Jasno Iskra, Jurijern Zitkorn in
Darnjano lglic (priloga 29),
4. dne 4.3.2015 z Alenko Znidarsic Kranjc, predsednico uprave druzbe Skupina Prva,
zavarovalniski holding d.d., Ljubljana (priloga 30);
5. dne 5.5.2015 z Bojanorn Jeanorn in Luko Kotarjern iz Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP)
(priloga 31 ),
6. dne 7.5.2015 z Marjanorn Odarjern, direktorjern Slovenskega instituta za revizijo (SIR)
ugotovili (priloga 32),
7. dne 20.5.2015 z Monika Pinter Mesaric, Ursko Cvelbar in Alesern Butala, vsi trije usluzbenci
Ministrstva za finance Republike Slovenije (priloga 33),
8. dne 21.5.2015 z Mojco Majic, direktorico Agencije za javni nadzor nad revidiranjern (AJNR) in
Tornorn Sbrizajern, usluzbencern AJNR (priloga 34),
9. dne 22.5.2015 z Mirando Groff Ferjancic (priloga 35),
1O. dne 22.5.2015 z Marjanorn Divjakorn (priloga 36),
11. dne 23.6.2015 s Cvetko Zerovnik (priloga 37),
12. dne 23.6.2015 s Petrorn Kupljenorn, ki je bil v casu izreka izrednih ukrepov BS zaposlen v
Novi kreditni banki Maribor d.d. Maribor - NKBM (priloga 38),
13. dne 25.8.2015 s Tadejern Kotnikorn (priloga 39),
14. dne 9.9.2015 z Jozetorn Ruparcicern (priloga 40),
15. dne 10.9.2015 z Andrejo Zupan (priloga 41),
16. dne 11.9.2015 z Jozetorn Vidicern (priloga 42),
17. dne 16.9.2015 z Monika Voga (priloga 43),
18. dne 2.10.2015 s Francijern Percicern (priloga 44),
19. dne 2.10.2015 s Francetorn Arharjern, predsednikorn Upravnega odbora Zdruzenja bank
Slovenije (priloga 45),
20. dne 11.11.2015 s Tornazern Veselorn, predsednikorn Racunskega sodisca RS (priloga 46),
21. dne 30.11.2015 z Nevenko Krzan, direktorico druzbe KPMG poslovno svetovanje d.o.o.
(priloga 47),
V

Zasegi dokumentacije na podlagi II. odstavka 148. clena ZKP

Prva izrocitev dokumentacije s strani Banke Slovenije dne 23.2.2015

Po razgovoru dne 12.2.2015 srno Jasni Iskra in Juriju Zitku izrocili zahtevek (priloga 48) na podlagi
drugega odstavka 148. clena ZKP za izrocitev dokurnentacije za katero srno na podlagi do tedaj
znanega ugotovili, da je relevantna za nadaljnji predkazenski postopek. One 23.2.2015 srno od Jasne
Iskra in Jurija Zitka prevzeli dokurnentacijo naroceno 12.2.2015 (priloga 49). Med izrocenirn gradivorn
se je sarno del neposredno nanasa na izredne ukrepe izrecene NLB (priloge od 50 do 55). V tern
prvern zasegu narn predstavniki Banke Slovenije od narocene dokurnentacije niso pripravili ozirorna
izrocili Porocil o vrednotenju prernozenja slovenskih bank katerirn je Banka Slovenije v letu 2013
izrekla izredne ukrepe, ker naj bi irnele negativen kapital. Ravno tako narn niso izrocili k tern porocilorn
sprernljajoce dokurnentacije iz katere bi lahko analizirali potek postopkov ugotavljanja dejanskega
stanja (ozirorna financnega stanja) na katerega so se clani Sveta Banke Slovenije sklicevali pri izreku
preiskovanih odlocb o izrednih ukrepih.
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Druga, tretja in cetrta izrocitev dokumentacije s stranl Banke Slovenije dne 2.3.2015

One 2.3.2015 smo uslu:zbencem Banke Slovenije Jasni Iskra, Juriju Zitku in Damjani lglic vrocili se
eno zaprosilo po drugem odstavku 148. clena ZKP (priloga 56) in takoj prevzeli (priloga 57) dodatno
dokumentacijo (priloge od 58 do 68).
One 5.3.2015 smo od Damjane lglic in Jurija Zitka (priloga 69), kot nadaljevanje izrocanja po nasem
zahtevku 148/11 clena ZKP z dne 2.3.2015 (priloga 56), prejeli se dodatno dokumentacijo, ki ni bila
izrocena dne 5.3.2015 in je bila zahtevana - pod tretjo alinejo imenovano »druga dogovorjena
dokumentacija« (prlloge od 70 do 88).
One 6.3.2015 smo od Damjane lglic in Jurija Zitka, se enkrat kot nadaljevanje izrocitve po nasem
zahtevku z dne 2.3.2015, prejeli se dodatno dokumentacijo (prlloga 89), za katero so usluzbenci BS
ocenili, da je bila zahtevana pod tretjo alinejo imenovano »druga dogovorjena dokumentacija«, ker naj
bi bila njena vsebina relevantna za ugotavljanje predmetnega dejanskega stanja (priloge od 90 do
94).

Dodatni (peti) zahtevek Banki Slovenije za konkretna pojasnila z dne 1.4.2015 in njen odgovor z
dne 23.4.2015

lz obvestil, zbranih od predstavnikov Banke Slovenije na razgovorih dne 12.2.2015, 23.2.2015 in
2.3.2015 ter dokumentacije, ki so nam jo njeni uslu:zbenci Jasna Iskra, Jurij Zitko in Oamjana lglic
izrocili dne 23.2.2015, 2.3.2015, 5.3.2015 in 6.3.2015, se vedno ni bilo mogoce jasno ugotoviti
poteka postopkov in metodologije izvedbe pregleda kvalitete kreditnega portfelja NLB banke ali t.i.
AQR pregleda, niti metodologije dodatnih slabitev in izracuna likvidacijske vrednosti NLB banke, na
podlagi katerih so Ciani Sveta Banke Slovenije utemeljili svoj zakljucek, da je imela NLB banka na dan
30.9.2015 negativen kapital v visini -317 mio EUR, zato smo na Banko Slovenije dne 1.4.2015
naslovili ponovno zaprosilo oziroma zahtevek po drugem odstavku 148. clena ZKP z navedbo:
dokumentov, ki naj jih izroci, ker smo med razgovori in pregledi ze prejete dokumentacije
ugotovili, da bi se se morali nahajati na Banki Slovenije ter
konkretnih vprasanj, namenjenih ugotavljanju poteka postopkov AQR vrednotenja, poteka
t.i. stresnih ali obremenitvenih testov in vseh okoliscin vezanih na te postopke (prlloga 95).
One 23.4.2015 smo od Banke Slovenije prejeli odgovor (priloga 96) na nekatera zastavljena
vprasanja in zopet samo del zahtevane dokumentacije, pri cemer niso pojasnili, zakaj manjkajoce
dokumentacije ne posiljajo, temvec so zgolj navedli, da naj se pri tockah za katere dokumentacijo niso
izrocili, obrnemo na Ministrstvo za finance Republike Slovenije. Za del poslane dokumentacije pa smo
ugotovili v pomanjkljivi obliki, brez navedenih podpisnikov dokumenta in celo zgolj v obliki izsekov iz
dokumentov, tako da ni razvidno, del katerih dokumentov so ti izseki, kdaj so dokumenti nastali, kdo
jih je ustvaril, podpisal in podobno.

3. Hiine preiskave in zasegi dokaznega gradiva
Po preucitvi v prvi fazi zbranih obvestil in zase:zene dokumentacije smo ocenili, da so podani
utemeljeni razlogi za sum, da so odgovorne osebe Banke Slovenije sterile kaznivo dejanje Zlorabe
uradnega polo:zaja ali uradnih pravic po 261. clenu KZ-1 in da je za potrebe nadaljnje preiskave nujno
opraviti hisne preiskave in zaseci dodatne listine ter elektronske podatke, zato smo dne 12.5.2016
podali pobudo za pridobitev odredb po 214. in 219.a clenu ZKP, stev. 2311/957/2014/60 (227-71)
02810679/ K1572685/ 7775804/2014 (priloga 97), za katero je Specializirano drzavno tozilstvo RS
ocenilo, da je utemeljena in skladno stern pristojnemu preiskovalnemu sodniku podalo predlog stev.
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SDT-KT/5417/2015 z dne 24.6.2016 za izdajo odredb za hisne preiskave in preiskavo elektronskih
podatkov.
One 30.6.2016 je preiskovalna sodnica Okroznega sodisca v Ljubljani izdala odredbe za hisne
preiskave po 214. clenu ZKP opr. st. IV Kpd 25686/2016 (priloga 98) in preiskavo elektronskih
podatkov po 219.a clenu ZKP opr. st. IV Kpd 25686/2016 (priloga 99).
Po zacetku izvajanja hisne preiskave v prostorih Banke Slovenije na Slovenski cesti 35 smo na kraju
ugotovili, da se pisarne katerih preiskavo je odredila preiskovalna sodnica nahajajo tudi na naslovu
Cankarjeva 1 v Ljubljani, zato smo podali predlog za dopolnitev odredbe stev. 2311/957/2014/78 (22707), z dne 6.7.2016, na podlagi katerega je dezurna preiskovalna sodnica izdala odredbo opr. st. IV
Kpd 25686/2016 z dne 6.7.2016 se za preiskavo prostorov na navedenem naslovu.
1

Enako smo po zacetku izvajanja hisne preiskave v prostorih banke NLB d.d. na naslovu Trg republike
2 ugotovili, da se del prostorov katerih preiskavo je odredila preiskovalna sodnica nahaja tudi na
naslovu Copova ulica 3 v Ljubljani. Na podlagi nasega predloga za dopolnitev odredbe stev.
2311/957/2014/79 (227-07), z dne 6.7.2016 je dezurna preiskovalna sodnica izdala odredbo opr. st. IV
Kpd 25686/2016 z dne 6.7.2016 se za preiskavo prostorov na navedenem naslovu.
Na podlagi odredb z dne 30.6.2016 in dodatno pridobljenih odredb z dne 6.7.2016 smo opravili
preiskave:
v prostorih Banke Slovenije na naslovu Slovenska cesta 35, Ljubljana (priloge od 100 do

106):
o

prostorov, ki jih uporabljala nekdanje viceguvernerka Stanislava Zadravec Caprirolo
(zasezene listine so v zapisniku pod zap. stev. od 1 do 6; prenosni racunalnik pod zap. stev. 7 in elektronski
podatki iz uporabniskega profila na strezniku BS pod zap. stev. 61);

o

prostorov, ki jih je uporabljal guverner Bostjan Jazbec

(zasezene listine so v zapisniku pod

zap. stev. od 8 do 15; prenosni racunalnik pod zap. stev. 16 in elektronskih podatkov iz uporabniskega
profila na strezniku BS pod zap. stev. 59);
o

prostorov, ki jih je uporabljal Tomaz Kosak (zasezene listine so v zapisniku pod zap. stev. od 17
do 39; prenosni racunalnik pod zap. stev. 40 in elektronski podatki iz uporabniskega profila na strezniku BS
pod zap. stev. 64);

o

prostorov, ki jih je uporabljala Jasna Iskra

(zasezene listine v zapisniku pod zap. stev. od 41 do

49; prenosni racunalnik pod zap. stev. 50 in elektronski podatki iz uporabniskega profila na strezniku BS
pod zap. stev. 62);
o

prostorov, ki jih uporabljal Jurij Zitko

(zaseiene listine v zapisniku pod zap. stev. 51; prenosni

racunalnik pod zap. stev. 52 in elektronski podatki iz uporabniskega profila na strezniku BS pod zap. stev.

63);

o
o

drugih prostorov iz katerih je listine izrocila Vida Seme Hocevar, generalna
sekretarka Banke Slovenije (zaseg listin v zapisniku pod zap. stev. od 53 do 58);
elektronskih podatkov uporabnika Janeza Fabijana, iz njegovega uporabniskega
profila na strezniku BS (v zapisniku pod zap. stev. 60);

v prostorih Banke Slovenije na naslovu Cankarjeva ulica 1, Ljubljana (priloge od 107 do
109):
o
prostorov, ki jih je uporabljal Tomaz Cemazar (zasezene listine so v zapisniku pod zap. stev. od
1 do 8; prenosni racunalnik pod zap. stev. 22 in elektronski podatki iz uporabniskega profila na strezniku BS
pod zap. stev. 67);
o

prostorov, ki jih je uporabljal Matej Krumberger

(zasezene listine v zapisniku pod zap. stev. od

9 do 18; prenosni racunalnik pod zap. stev. 24 in elektronski podatki iz uporabniskega profila na strezniku
BS pod zap. stev. 65);
o

prostorov, ki jih je uporabljala Damjana lglic
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(prenosni racunalnik je zapisniku pod zap. stev. 23

in elektronskih podatkov iz uporabniskega profila na strezniku BS pod zap. stev. 66);
o

prostorov arhiva Banke Slovenije (zasezena nosilca el.

podatkov (zgoscenki) sta v zapisnlku pod

zap. stev. 25 do 26).

v prostorih Nove Ljubljanske banke d.d., na naslovu Trg republike 2, Ljubljana (priloge od
110 do 113):
o
poslovnih prostorov banke na tern naslovu (zasezene listine v zapisniku so pod zap. stev. od 1
do 19 in od 21 do 23 ter el. podatki iz uporabnlskega profila uporabnika Matjaza Jevniska po zap. stev.

20).

v prostorih Nove Ljubljanske banke d.d., na naslovu Copova ulica 3, Ljubljana (priloge od
114 do 117 in priloga 132):
o pisarni stev. 206 in 217 v II. nadstropju, ki sta jo uporabljala Matjaz Jevnisek in
France Zupan (zasezene listine v zapisniku so pod zap. st. od 1 do 14 ter nosilec el. podatkov
(zgoscenka) v zapisniku pod zap. stev. 15).

v prostorih druzbe Deloitte Svetovanje d.o.o., na naslovu Dunajska cesta 165, Ljubljana
(priloge od 118 do 121):
o
poslovnih prostorov druzbe na tern naslovu (zasezene listine so v zapisniku pod zap. stev. od 1
do 4 in prenosni racunalnik od uporabnika Yurija Sidorovicha pod zap. stev. 5 ter nosilec el. podatkov
(zgoscenka) pod zap. stev. 6).

v prostorih Deloitte Revizija d.o.o., na naslovu Dunajska cesta 165, Ljubljana (priloge 122
do 125):
o
poslovnih prostorov druzbe na tern naslovu (zasezeni uporabniski profll z elektronskimi podatki
uporabnika Rada Bekesa v zapisniku pod zap. stev. 1).

v prostorih Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., na naslovu Dunajska cesta
111, Ljubljana in
Ernst & Young Svetovanje, davcno svetovanje, d.o.o., na naslovu
Dunajska cesta 111, Ljubljana, to je poslovnih prostorov obeh druzb, za katere je bilo
ugotovljeno, da jih obe druzbi uporabljata skupno ozirorna neloceno (priloge 126 do 131), in
sicer:
o pisarne, ki jo uporablja Janez Uranic - zaseg listin v zapisniku pod zap. stev. od 1 do
12, prenosnega racunalnika od uporabnika Janeza Uranica v zapisniku pod zap. stev.
22, nosilca el. podatkov USB kljucka (izrocil Janez Uranic) v zapisniku pod zap. stev.

24;
o

o
o
o

pisarne, ki jo uporablja Primoz Kovacic - zaseg prenosnega racunalnika od
uporabnika Prirnoza Kovacica v zapisniku pod zap. stev. 23;
arhiva v kletnih prostorih - zaseg listin v zapisniku pod zap. stev. od 16 do 20;
pisarne, ki jo uporablja Mateja Oset- zaseg listine v zapisniku pod zap. stev. 13;
drugih prostorov - zaseg listine, ki jo je izrocil Janez Uranic, v zapisniku pod zap.
stev. 15 in listine, ki jo je izrocil Martin Hafner, v zapisniku pod zap. stev. 21.

Za zasezene elektronske podatke s prenosnih racunalnikov, prenosnih nosilcev el. podatkov
(zgoscenk) in iz uporabniskih profilov srno po postopku zavarovanja in preiskave, opravili vsebinski
pregled z ugotavljanjem dokazne uporabnosti (priloge od 133 do 157). lzloceni dokumenti so v
nadaljevanju srniselno opisani pri posameznih dejstih in okoliscinah na katere se nanasa njihova
vsebina.

4. Zbiranja obvestil in zaslisanja osumljencev
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V drugem delu predkazenskega postopka, to je po realiziraciji hisnih preiskav 6. 7. 2016 (z izjemo
razgovora z dne 22.1.2016) smo opravili naslednja zbiranja obvestil od oseb za katere smo ocenili, da
bi lahko dale koristne podatke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

dne 22. 1. 2016 Franci Perch~. imetnik izbrisanih podrejenih obveznic (priloga 158),
dne 19. 7. 2016 Marko Novak, nekdanji usluzbenec NKBM (priloga 159),
dne 25.7.2016 Matjaz Jevnisek, usluzbenec NLB (priloga 160),
dne 29.7.2016 Anica Knavs, usluzbenka NLB (priloga161),
dne 1. 8. 2016 Katarina Knapic Lapajne, uslu:zbenka NLB (priloga 162),
dne 2.8.2016 Natasa Veselinovic, nekdanja usluzbenka NLB (priloga 163),
dne 4.8.2016 Tadej Krasevec, nekdanji uslu:zbenec NLB (priloga 164),
dne 5.8.2016 Katarina Knapic Lapajne, usluzbenka NLB (priloga 165),
dne 8.8.2016 Igor Zalar, direktor Sektorja za tveganja NLB (prlloga 166),
dne 9.9.2016 Tadej Kotnik, imetnik izbrisanih podrejenih obveznic (priloga 167),
dne 19. 1. 2017 Tadej Kotnik, imetnik izbrisanih podrejenih obveznic (priloga 168),
dne 23. 5. 2017 Marko Novak, nekdanji usluzbenec Probanke (priloga 169),
dne 28.6.2017 Petra Jemec in Igor Zalar (priloga 170),
dne 25.8.2017 Tanja Oblak, analiticarka v Sektorju za kreditne analize NLB (prlloga 171),
dne 28.8.2017 Marjanca Zvar, analiticarka v Sektorju za kreditne analize NLB (prlloga 172),
dne 5. 9. 2017 Kristina Kaligaro, skrbnica - priprav. predlogov za slabitev v NLB (priloga
173),
17. dne 5. 9. 2017 Marko Celebic, skrbnik - pripravljavec predlogov za slabitev v NLB (priloga
174),
18. dne 6. 9. 2017 Mojca Stariha, skrbnica - pripravljavka predlogov za slabitev v NLB (priloga
175),
19. dne 6. 9. 2017 Polona Setinc, skrbnica - pripravljavka predlogov za slabitev v NLB (priloga
176),
20. dne 7. 9. 2017 Tina Hocevar, skrbnica - pripravljavka predlogov za slabitev v NLB (priloga
1n).
21. dne 7.9.2017 Tomaz Kupnik, skrbnik - pripravljavec predlogov za slabitev v NLB (priloga
178),
22. dne 8.9.2017 Tadej Kotnik, imetnik izbrisanih podrejenih obveznic (priloga 179),
23. dne 12. 9. 2017 Sanja Reljic in Luka Kumer, direktorica in namestnik direktorice AJNR
(priloga 180),
24. dne 12.9.2017 Tadej Kotnik, imetnik izbrisanih podrejenih obveznic (priloga 181),
25. dne 13. 9. 2017 Katarina Knapic Lapajne, usluzbenka NLB (priloga 182),
26. dne 6. 12. 2017 Peter Zelen, NLB, vodja oddelka za kreditne analize NLB (priloga 183),
27. dne 8.12.2017 Tadej Krasevec, NLB, direktor Sektorja za upravljanje tveganj (priloga 184),
28. dne 16. 1. 2018 Mateja Kovac, skrbnica od NLB na Banki Slovenije (priloga 185),
29. dne 24.1.2018 Tomaz Kosak, usluzbenec BS (priloga 186),
30. dne 25. 1. 2018 Miha Fila, usluzbenec BS (priloga 187),
31. dne 29.1.2018 David Benedek, nekdanji usluzbenec NLB (priloga 188),
32. dne 30. 1. 2018 Sergeja Slapnicar, nekdanja clanica NS NLB (priloga 189),
33. dne 1. 2. 2018 Barbara Zibert Kralj, usluzbenka Deloitta (priloga 190),
34. dne 12.2.2018 Katarina Kadunc, usluzbenka Deloitta (priloga 191),
35. dne 16.2.2018 Natasa Veselinovic, nekdanja usluzbenka NLB (priloga 192),
36. dne 19.2.2018 Tadej Kotnik, imetnik izbrisanih podrejenih obveznic (priloga 193),
37. dne 21.2.2018 Janez Skrubej, nekdanji usluzbenec Deloitta (priloga 194),
38. dne 23.2.2018 Patricija Papez, usluzbenka SOIP NLB (priloga 195),
39. dne 2.3.2018 Tomaz Cemazar, usluzbenec BS, podpisnik Odlocbe (priloga 196),
40. dne 7.3.2018 Matej Krumberger, vodja NBP BS (priloga 197),
41. dne 8. 3. 2018 Vesna Veselka, usluzbenka BS (prlloga 198),
42. dne 30. 3. 2018 Janez Uranic direktor E&V (priloga 199),
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43. dne 5. 4. 2018 Urska Cvelbar (MF RS, drugic) (priloga 200),
44. dne 11. 4. 2018 Maja Kosak (ekonomska predstavnica RS v Bruslju v letu 2013 (priloga 201),
45. dne 12.4.2018 Yuri Sidorovich (Deloitte) (priloga 202),
46. dne 17. 4. 2018 Franci Tusek, usluzbenec BS (priloga 203),
47. dne 20.4.2018 Damjana lglic, usluzbenka BS (priloga 204),
48. dne 1o. 5. 2018 Mitja Mavko, drz. sekretar na MF RS (priloga 205),
49. dne 14.5.2018 Archibald Kremser, clan Uprave NLB (priloga 206),
50. dne 18. 5. 2018 Janko Medja, clan uprave NLB (priloga 207),
51. dne 25. 5. 2018 Helena Kastelic, usluzbenka BS (prlloga 208),
52. dne 8.6.2018 Tadej Kotnik, imetnik izbrisanih podrejenih obveznic (priloga 209),
53. dne 13. 6. 2018 Jurij Zitko - pravni oddelek BS (priloga 210),
54. dne 20. 6. 2018 Jasna Iskra - pravni oddelek BS (priloga 211 ),
55. dne 5.7.2018 Eric Daniel Olcott, Deloitte Zagreb (priloga 212),
56. dne 13.7.2018 Matija Damjan - IPP PF LJ (priloga 213),
57. dne 10.8.2018 Mojca Trstenjak, pravnica na BS (priloga 214),
58. dne 17.8.2018 Vida Seme Hocevar, generalna sekretarka BS (priloga 215),
59. dne 23.8.2018 Tadej Kotnik, imetnik izbrisanih podrejenih obveznic (prlloga 216),
60. dne 28.8.2018 Andras Fulop, Deloitte Budimpesta (priloga 217),
61. dne 12.9.2018 Tatjana Suler Stavt, BS (priloga 218),
62. dne 12.10.2018 Uros Cufer, nekdanji minister za finance (priloga 219) in
63. dne 8. 11. 2018 William Henry Newton, Deloitte London (priloga 220).
Zaradi podaje zagovora smo na zaslisanje povabili tudi osumljene clane Sveta BS:
dne 17. 10. 2018 viceguvernerko dr. Mejro Fastic, ki je svoja pojasnila, tudi z odgovarjanjem
na posamezna vprasanja, podala v Uradnem zaznamku o izjavi osumljenke (prilogi 221 in
222),
dne 19. 10 .2018 viceguvernerja Darka Bohneca, ki je svoja pojasnila, brez odgovarjanja na
posamezna vprasanja, podal v Uradnem zaznamku o izjavi osumljenca (prilogi 223 in 224),
dne 24. 10. 2018 viceguvernerja Janeza Fabijana, ki je podal pisno izjavo brez odgovarjanja
na vprasanja, izjava je priloga Uradnemu zaznamku o izjavi osumljenca (prilogi 225 in 226),
dne 30. 10. 2018 viceguvernerko mag. Stanislavo Zadravec Caprirolo, ki je svoja pojasnila
podala v Uradnem zaznamku o izjavi osumljenke (prilogi 227 in 228).
Zaslisanja osumljenca, nekdanjega guvernerja Banke Slovenija, dr. Bostjana Jazbeca nismo opravili,
ker je na vabilo za zaslisanje za dne 29.11.2018 poslal pisno izjavo z dne 19.11.2018, v kateri je
izjavil, da na zaslisanju v predkazenskem ne bo dajal izjav oziroma se bo zagovarjal z molkom
(priloge od 229 do 231).

5. Uradni poloiaj clanov Sveta Banke Slovenije
lz Odlocbe o izrednih ukrepih banki NLB d.d. z oznako 24.20.021/13-010 z dne 17. 12. 2013 s katero
so osumljeni clani Sveta Banke Slovenije izrekli izredni ukrep prenehanja podrejenih obveznosti NLB
d.d. izhaja, da je bila izdana v postopku, ki je bil uveden »po uradni dolznosti«. lzdana je bila na
podrocju »opravljanja nadzora«, v skladu s pristojnostmi clanov Sveta BS, dolocenimi v prvem
odstavku 31. clena in prvem oddstavku 43. clena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, st. 72/06 uradno precisceno besedilo) ter prvem odstavku 217. clena v povezavi s prvim odstavkom 253. clena
Zakona o bancnistvu (Uradni list RS, st. 99/1 o - uradno precisceno besedilo; 52/11 - popravek; 9/11 ZplaSS-B; 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13-ZS-K in 96/2013).
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Drugi in tretji odstavek 1. clena Zakona o Banki Slovenije glede njenega pravnega statusa dolocata, je
Banka Slovenije pravna oseba javnega prava v izkljucni drzavni lasti s financno in upravljavsko
avtonomijo.
V 4. poglavju Zakona o Banki Slovenije, ki ureja »Naloge Banke Slovenije«, v pododdelku 4.3
»Nadzor nad bankami in hranilnicami« je v 23. clenu (naslovljenim z »Nadzor nad poslovanjem bank
in hranilnic«) doloceno, da Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami, hranilnicami in drugimi
osebami na podlagi zakona, ki ureja bancnistvo in na tej podlagi oblikuje, uveljavlja in nadzoruje
sistem pravil, ki zagotavljajo standarde varnega poslovanja bank in hranilnic.
V 43. clenu Zakona o Banki Slovenije (z naslovom »Pristojnosti nadzora«) je doloceno, da Banka
Slovenije v okviru svojih pristojnosti z nadzorom bank in hranilnic in drugih oseb v skladu z zakonom,
preverja izvajanje dolofb tega zakona in drugih zakonov ter na njihovi podlagi izdanih predpisov
ter ukrepov.
V 5. poglavju Zakona o Banki Slovenije, ki ureja »Organe Banke Slovenije« je v 28. clenu doloceno,
da sta organa Banke Slovenije:
1. Guverner Banke Slovenije in
2. Svet Banke Slovenije.
Po prvem odstavku 29. clena so kot pristojnosti guvernerja dolocene: vodenje poslovanja in
organiziranje dela ter zastopanje Banke Slovenije. V drugem odstavku istega clena je doloceno: da
guverner izvrsuje odlocitve Sveta Banke Slovenije in izdaja posamicne in splosne akte Banke
Slovenije, ki niso v pristojnosti Sveta BS.
Svet Banke Slovenije sestavlja pet clanov. Ciani Sveta Banke Slovenije so guverner in stirje
viceguvernerji (prvi odstavek 30. clena Zakon o Banki Slovenije). Guverner Banke Slovenije je
predsednik Sveta Banke Slovenije (drugi odstavek 30. clena Zakon o Banki Slovenije). Splosna
opredelitev pristojnosti Sveta Banke Slovenije je dolocena v 31. clenu Zakona o Bancnistvu, z
navedbo, da: »Svet Banke Slovenije odloca o zadevah, ki so na podlagi tega zakona ali drugih
zakonov v pristojnosti Banke Slovenije« (prvi odstavek 31. clena Zakon o Banki Slovenije). Glede na
nacina odlocanja je doloceno, da Svet Banke Slovenije odloca na sejah po poslovniku, ki ga sprejme
in da je odlocitev Sveta Banke Slovenije sprejeta, ce zanjo glasujejo vsaj trije clani (drugi, tretji in cetrti
odstavek 31. clena Zakon o Banki Slovenije).
V 217. clenu Zakona o bancnistvu (na katerega se sklicuje odlocba) so dolocene »Pristojnosti Banke
Slovenije za nadzor nad bankami«. Po dolocbi prvega odstavka tega clena je Banka Slovenije
pristojna in odgovorna za nadzor nad banko glede vseh storitev in poslov, ki jih opravlja banka na
obmocju Republike Slovenije in na obmocju tretje drzave.
V 253. clenu Zakona o bancnistvu (Zban-1), ki se je v takrat veljavni razlicici zakona nahajal v poglavju
7.5c poimenovanim »Posebni ukrepi nadzora« (glej ZBan-1J) 10, sam clen pa je bil naslovljen z
»izredni ukrepicc, so bili doloceni izredni ukrepi, ki jih lahko Banka Slovenije izrece poslovnim bankam.
Z novelo zakona Zban-1 L objavljeno v Uradnem listu RS st. 96/2013 z dne 22. 11. 2013, pa je bil v 6.
clenu tega zakona dodan dodatni ukrep v 253. clenu pod tocko 1.a »prenehanje ali konverzija
kvalificiranih obveznosti bankecc,
Ce povzamemo opisano, lahko zakljucimo, da so clani Sveta BS, svojo nezakonito odlocitev za izrek
izrednega ukrepa prenehanja kvalificiranih obveznosti NLB d.d., sprejeli po pravilnem z zakonom
predpisanem postopku. Sestava Sveta Banke Slovenije je bila skladna z dolocbami Zakona o Banki
Slovenije. Ravno tako so odlocitev pravilno sprejeli na seji sveta BS. Odlocitev so sicer sprejeli
10

v danes veljavni razlicici Zakona o bancniiltvu (cistopls velJaven od 15.12.2018), se poglavJe v katerem je umeseen 253. Clen
imenuje .. a.3.2. Ukrepi zgodnjega posredovanja«, sam 253. clen pa je naslovljen z .. ukrepi zgodnjega posredovanja«.
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soglasno, glede na 31. clen Zakona o Banki Slovenije, bi jo lahko tudi samo z vecino vseh clanov, se
pravi najmanj s tremi glasovi. Njihovo upravicenje za odlocanje o tovrstnih vprasanjih je izhajalo
najprej iz splosno definiranih pristojnosti v 31. clenu Zakona o Banki Slovenije in 217. clenu Zakona o
bancnistvu, nato pa se iz specialno opredeljene pristojnosti za izrek konkretnega izrednega ukrepa, ki
je izhajala iz 253. in 253.a clena Zakona o Bancnistvu (Zban-1) 11 •
lz opisanih ugotovitev lahko izpeljemo zakljucek, da je imelo postopanje osumljenih clanov Sveta
Banke Slovenije v tern konkretnem primeru vse lastnosti bodisi »opravljanja uradne funkcije z
vodstvenimi pooblastili in odgovornostmi« (3. tocka prvega odstavka 99. clena KZ-1) bodisi
»opravljanja posamezne uradne naloge na podlagi pooblastil, ki jih daje zakon« (4. tocka prvega
odstavka 99. clena KZ-1). Nedvomno je izkazano, da je bil postopek v katerem je bil izrecen nezakonit
izredni ukrep, izveden po uradni dolznosti. Za Banko Slovenije, kot organ, v imenu katerega so izdali
odlocbo, sicer nismo nasli izrecne opredelitve, da je »drzavni organ«, vendar opredelitev da je
»pravna oseba javnega prava« in vsebinski vidik njenih oblastnih pristojnosti, povsem utemeljujeta
zakljucek, da so njeni organi v postopkih izdajanja odlocb o izrednih ukrepih nastopali kot uradne
osebe, v smislu 3. ali 4. tcke prvega odstavka 99. clena KZ-1.
Bostjan Jazbec je bil na funkcijo guvernerja imenovan s Sklepom o imenovanju guvernerja Banke
Slovenije sprejetim v Drzavnem zboru Republike Slovenije dne 2. 4. 2013, objavljenem v Uradnem
listu RS, st. 29-1077/2013 z dne 5. 4. 2013, za dobo sestih let (priloga 232). Dejansko je funkcijo
nastopil 17.7.2013 in jo opravljal do 30. 4. 2018 12 •
Stanislava Zadravec Caprirolo je bila na funkcijo viceguvernerke imenovana s Sklepom o imenovanju
viceguvernerke in clanice Sveta Banke Slovenije sprejetim v Drzavnem zboru Republike Slovenije dne
26.3.2010, objavljenem v Uradnem listu RS, st. 27-1191/2010 z dne 2.4.2010. lmenovana je bila za
dobo sestih let do 26. 3. 2016 (priloga 233).
Janez Fabijan je bil na funkcijo viceguvernerja imenovan s Sklepom o imenovanju viceguvernerja in
clana Sveta Banke Slovenije s sklepom sprejetim v Drzavnem zboru Republike Slovenije dne
21.5.2009, objavljenem v Uradnem listu RS, st. 39·1877/2009 z dne 26. 5. 2009. Mandat mu je zacel z
dnem 11. 9. 2009 za dobo sestih let do 11. 9. 2015. Janez Fabijana je kot viceguverner opravljal tudi
funkcijo namestnika guvernerja (priloga 234).
Darke Bohnec je bil na funkcijo viceguvernerja imenovan s Sklepom o imenovanju viceguvernerja in
clana Sveta Banke Slovenije s sklepom sprejetim v Drzavnem zboru Republike Slovenije dne 19. 11.
2009, objavljenem v Uradnem listu RS, st. 95-4123/2009 z dne 19.11.2009. Mandat mu je zacel z
dnem 5. 3. 201 O za dobo sestih let do 5. 3. 2016 (priloga 235).
Mejra Festic je bila na funkcijo viceguvernerke imenovana s Sklepom o imenovanju viceguvernerke in
clanice Sveta Banke Slovenije sprejetim v Drzavnem zboru Republike Slovenije dne 11. 1. 2011,
objavljenem v Uradnem listu RS, st. 3-55/2011 z dne 11. 1. 2011. lmenovana je bila za dobo sestih let
do 11. 1. 2017 (prlloga 236).
Konkretne pristojnosti nad posameznimi sluzbami in delovnimi podrocji v organizacijski strukturi Banke
Slovenije so razviden iz Organizacijske sheme na dan 31. 12. 2013 (prlloga 237), objavljene na 72.
strani Letnega porocila Banke Slovenije za leto 201313 •

11
Vendar, kot ze receno, pa je bilo blstvo nezakonitostl njihovega ravnanJa v tern, da so vedeli, da v odlocbi zatrJevano dejansko
stanje na katerega so izrekli zakonsko dolocen izrednl ukrep, ni bilo ugotovljeno, ker njegovo ugotavljanje ni potekalo na
pravilen in zakonit nacin (tore] ugotavljanje racunovodskega stanja kapitala ni potekalo po pravillh MSRP), temvec Je bllo
dejansko stanje prirejeno izracunano (lahko reeemo, da so uporabill »racunsko ugotovljen kapital banke«, namesto da bi
u~otovili »racunovodsko stanje kapitala«).
1
Razvidno iz https://www.bsi.si/o•nas/organlzaclja/nekdanJl-guvernerji-banke-slovenlJe.
13 https://bankaslovenije.blob.core. windows.net/publicatlon-files/Letno_porocilo_2013_S1_WEB.pdf
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NLB banke
Za ustrezno razumevanje nesprejemljivosti uporabe rezultatov AQR pregleda in na njihovi podlagi
izracunanega domnevno negativnega kapitala NLB po stanju na dan 30.9.2013 ter na tej podlagi v
koncni posledici izreka izrednega ukrepa izbrisa vseh kvalificiranih obveznosti NLB (in med temi tudi
podrejenega dolga, in med temi podrejenih obveznic), moramo pred opisom posameznih ugotovitev
dejanskega stanja, na kratko podati opis relevantnih pravnih pravil, ki so v letu ·2013 urejala
predmetno podrocje v Republiki Sloveniji.

Pravila o racunovodenju v bankah
V Sloveniji so pravila o racunovodenju v bankah v letih 2012-2014 dolocali naslednji predpisi:
Zakon o gospodarskih druzbah 14,
Zakon o bancnistvu (ZBan-1 ),
Sklep o poslovnih knjigah in letnih porocilih bank in hranilnic15 ,
Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala
za banke in hranilnice,
Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic in
Mednarodni standardi racunovodskega porocanja - MSRP 16
Sklep o poslovnih knjigah in letnih porocilih bank in hranilnic doloca17, da so racunovodski izkazi, ki jih
sestavlja banka, naslednji:
izkaz financnega polozaja,
izkaz poslovnega izida,
izkaz vseobsegajocega donosa,
izkaz denarnih tokov,
izkaz sprememb lastniskega kapitala.
Vsebino posameznih postavk in nacin izdelave racunovodskih izkazov opredeljujejo MSRP in dolocila
Sklepa o poslovnih knjigah in letnih porocilih bank in hranilnic.
Za dejansko stanje kazenske ovadbe sta pomembna izkaz financnega polozaja banke in izkaz
poslovnega izida. Sklep o poslovnih knjigah in letnih porocilih bank in hranilnic opredeljuje nacin
izdelave racunovodskih izkazov18 , kot sledi:
a) Banka izdela »izkaz flnan~nega polozaja« na podlaqi podatkov iz porocila o knjiqovodskih
postavkah z obrestnimi merami in metodologijo, ki jo predpise Banka Slovenije.
b) Banka izdela »lzkaz poslovnega izldacc na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in
odhodkih poslovnega izida iz porocila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami in
metodologijo, ki jo predpise Banka Slovenije.

14 Za banke se skladno z 203. clenom ZBan-1 uporabljajo dolocbe ZGD-1 o poslovnih knjlgah in letnem porocilu , ca ni z ZBan-1
drugace doloceno.
15 UL RS 17/12 s spremembami, v veljavi od 6.3.2012 do 13.5.2015.
18 http://ec.europa.eu/finance/accountlng/ias/index_en.htm
17 5. clan Sklepa o poslovnih knjigah in letnih porocilih bank In hranilnic.
18 6. clen Sklepa o poslovnih knjigah in letnih porocilih bank in hranilnic.
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Sklep o poslovnih knjigah in letnih porocilih bank in hranilnic tudi doloca19 , da banka vrednoti
knjigovodske postavke skladno z MSRP in dolocili Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja
bank in hranilnic.
Navedeni usmeritvi glede nacina izdelave racunovodskih izkazov in glede nac:ina vrednotenja
knjigovodskih postavk pomenita, da so podlaga za sestavo racunovodskih izkazov, torej tudi
izkaza financnega polozaja banke, lahko samo knjigovodski podatki, evidentirani skladno z
MSRP, in ne fiktivne, simulirane ali kako drugace ocenjene kategorije, ki nimajo narave
knjigovodskih podatkov in/ali ki niso ovrednotene skladno z MSRP (kot je bil AQR NLB 2013).
Peleg navedenih pravil vsaka banka sama z internim pravilnikom o racunovodstvu in drugimi
internimi pravili doloci nacin, na katerega, v okviru zakonodajnih moznosti, vodi svoje poslovne
knjige in sestavlja racunovodske izkaze.
V NLB je bil v relevantnem obdobju veljaven Pravilnik o racunovodstvu iz junija 2011, ki je bil
spremenjen decembra 2013, vendar pa v delu, ki se nanasa na oslabitev kreditov (63. clen), ni bilo
bistvenih sprememb. Sicer pa oba pravilnika o racunovodstvu, tako iz 2011 kot iz 2013, poudarjata
dolocena temeljna nac':ela, ki so pomembna za pravilno razumevanje nacina evidentiranja
racunovodskih kategorij, kar je relevantno za predmetno dejansko stanje. Pravilnik o racunovodstvu v
svojem 8. clenu definira temeljno racunovodsko nacelo oz. predpostavko »dosledna stanovitnost«,
ki opredeljuje, da se racunovodsko obravnavanje ekonomskih kategorij ne more spreminjati glede na
trenutne poslovne koristi banke. Nacelo dosledne stanovitnosti od sestavljavca racunovodskih izkazov
namrec zahteva, da je treba nacin obravnavanja gospodarskih kategorij jasno dolociti in se
racunovodske usmeritve ne smejo spreminjati iz obdobja v obdobje glede na trenutne koristi; ce pa se
le spremenijo, je treba prikazati razloge in posledice taksnih sprememb20 . Podobno tudi ZGD-1
(67. <':len, tocka (1)) jasno navaja, da se uporaba meted vrednotenja brez utemeljenih razlogov ne
sme spreminjati iz poslovnega leta v poslovno leto (stalnost vrednotenja):
Pravilnik o racunovodstvu NLB govori tudi o spremembah racunovodskih usmeritev in ocen. Tako
glede rac:unovodskih ocen 21 navaja:

Racunovodske ocene predstavljajo najboljso oceno stroskov, odhodkov, nadomestljivih
vrednosti in drugih predpostavk, ki se nanasajo na porocanje racunovodskih izkazov. Pri
dolocanju ocene se upostevajo vse negotovosti in okoliscine, ki spremljajo poslovni dogodek.
Racunovodske usmeritve in ocene morajo biti usklajene oziroma enotne med posameznimi
obracunskimi obdobji. Ce se dolocena racunovodska usmeritev ali ocena banke spremeni, je
potrebno v racunovodskem poroci/u razkriti razloge za taksne spremembe in njihove
posledice.

0 spremembah rac':unovodskih ocen govori tudi Mednarodni rac:unovodski standard (dalje MRS) 822 , ki
spremembo racunovodske ocene definira tako (tocka 5): Sprememba rafunovodske ocene je
pri/agoditev knjigovodske vrednosti sredstva ali obveznosti do virov sredstev oziroma vrednost redne
porabe sredstva, ki je posledica ocene trenutnega stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev ter
predvidenih bodooih koristi in obveznosti, ki so z njimi povezani. Spremembe racunovodskih ocen
temeljijo na novih informacijah ali novlh dogodklh, zato se ne stejejo za popravke napak.
V nadaljevanju MRS 8 je nacln spremembe racunovodske ocene podrobneje obrazlozen:
19

19. clen Sklepa o poslovnih knjigah In letnih porocilih bank in hranilnic.
http://www.zvezarfr.si/pripomocki/slovar7pojem=na%C4%8Delo%20dosledne%20stanovitnosti%20%28v%20ra%C4%8
Dunovodstvu%29
21 Pri izracunu oslabitev gre namrec za racunovodsko oceno (glej tudl prilogo 32).
22
https://www.racunovodja.com/olanki.asp?olanek-2617/MEDNARODNI_RA%C8UNOVODSK1_STANDARD_MRS_8__Ra%E8unovodske_usmeritve,_spremembe_ra%E8unovodskih_ocen_in_napake
20
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32.Zaradi negotovosti, ki so def poslovnega delovanja, mnogih postavk v racunovodskih izkazih
ni mogoce natancno izmeriti, temvec se lahko le ocenijo. Ocenjevanje zajema sodbe, ki so
zasnovane na najnovejsih zanesljivih informacijah. Na primer, ocenjevanje je lahko potrebno
za:
o (a) slabe terjatve,
o (b) zastarele za/oge,
o (c) posteno vrednost financnih sredstev ali financnih obveznosti,
33. Uporaba smiselnih ocen je bistven de/ pripravljanja racunovodskih izkazov in ne zmanjsuje
njihove zanesljivosti.
34. Oceno je morda treba spremeniti, ce se spremenijo okoliscine, na katerih je ocena
temeljila, ali ce se pojavijo nove informacije ali vec izkusenj. Narava spremembe ocene je
taka, da ni vezana na pretekla obdobja in se ne steje za popravek napak.
35.Sprememba uporabljene pod/age merjenja je sprememba racunovodske usmeritve in ne
sprememba racunovodske ocene. Kadar je teiko raz/ociti med spremembo racunovodske
usmeritve in spremembo racunovodske ocene, se sprememba obravnava kot sprememba
racunovodske ocene.
39. Podjetje mora razkriti vrsto in znesek spremembe racunovodske ocene, ki vpliva na
tekoce obdobje ali naj bi imela vpliv na prihodnja obdobja, razen ce gre za razkrivanje ucinka
na prihodnja obdobja, kjer je ocenjevanje ucinka neizvedljivo.

lz citiranih pravil izhaja, da je bil osnovni pogoj za pripoznanje drugacnih oslabitev kot so bile do
tedaj izkazane v poslovnih knjigah NLB d.d., obstoj novih okoliscin oz. zanesljivih informacij ali
dogodkov. V »Porocilu o AQR NLB 2013« (kot bomo pojasnili v nadaljevanju) niso bile izkazane (to je
navedene/obrazlozene/utemeljene) nobene nove okoliscine ali dogodki pri poslovanju dolznikov
(komitentov), ki bi zahtevali dodatne oslabitve, temvec so z AQR ugotovljene dodatne oslabitve
temeljile na (metodolosko) drugacni definiciji neplacnikov in predvsem pa na novih cenitvah
zavarovanj, ki so bile nezanesljive in zato niso izpolnjevale pogojev za njihovo pripoznanje23 v
poslovnih knjigah NLB (zato jih NLB tudi ni upostevala v svojih izracunih oslabitev v decembru 2013 kot bomo tudi to se pojasnili v nadaljevanju).
V NLB je bila v relevantnem obdobju v veljavi tudi Metodologija o oblikovanju oslabitev in rezervacij december 2012 ter z njo povezan Prirocnik za zavarovanje nalozb (11. izdaja). Oba interna akta
banke sta po dosedanjih ugotovitvah ustrezno definirala postopke za oblikovanje oslabitev in
rezervacij 24 •

Mednarodni standardi racunovodskega porocanja (MSRP)
Mednarodni standardi racunovodskega porocanja (MSRP), prevzeti za uporabo v Evropski uniji, so
stopili za banke v veljavo 1. januarja 2006. Financna sredstva opredeljuje Mednarodni racunovodski
standard (MRS) 39, poimenovan »Financni instrumenti: pripoznavanje in merjenje« 25 •
MRS 39 loci stiri kategorije financnih instrumentov, pri cemer so ena od teh kredlti in terJatve. MRS
39 predpisuje, da se krediti merijo po metodi odplacne vrednosti.
MRS 39 doloca naslednja pravila o morebitni slabitvi vrednosti financnih sredstev:

To je evldentiranje all vpls v poslovne knjlge.
V izoglb nenujnemu sirjenju obrazlozltve kaznske ovadbe zaenkrat ne podjamo opisa vsebine navednih aktov - v primeru
naknadne potrebe v nadaljevanju postopka, pa je vseblna lahko predmet dopolnltve.
25 https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek"'2859/MEDNARODN1 RA%C6UNOVODSKI STANDARD MRS 39 • Finan
%E8ni_instrumenti:_pripoznavanje_in_merjenje
23

24

23

a)

b)

Na vsak dan bilance stanja mora podjetje oceniti, all obstaja kak nepristranskl dokaz o
morebitni oslabljenosti financnega sreclstva ali skupine financnih sredstev. Ce taksni dokazi
obstajajo, mora podjetje po 63. clenu (za financna sredstva, izkazana po odplacni vrednosti)
dolociti vrednost izgube zaradi oslabitve.
Financno sredstvo (ali skupina financnih sredstev) je oslabljeno in so nastale izgube zaradi
oslabitve samo takrat, ce obstajajo objektivni dokazi o oslabitvi zaradi dogodka ali
dogodkov, ki so nastopili po zacetnem pripoznanju sredstva ("skodni dogodek") in ta dogodek (ali
dogodki) vplivaOo) na ocenjene prihodnje denarne tokove financnega sredstva ali skupine
financnih sredstev, ki ga Oih) je mozno zanesljivo oceniti. Tak enkraten, locen dogodek, ki je
povzrocil oslabitev, je morda nemogoce prepoznati. Bolj verjetno je vec dogodkov skupaj
povzrocilo oslabitev. lzgube. pricakovane kot posledica prihodnjih dogodkov, ne glede na
to, kako so verjetnl, se ne pripoznavajo26•

Nepristranski dokazi o oslabljenosti financnega sredstva ali skupine sredstev so po MRS 39
pomembne informacije, ki vzbujajo pozornost imetnika sredstva, o:
a) pomembnih financnih teiavah izdajatelja ali zavezanca,
b) krsenju pogodbe, kot je neizpolnitev obveznosti ali krsitev pri placevanju obrestl ali
glavnice,
c) posojilodajalc:evi koncesiji posojilojemalcu iz gospodarskih ali pravnih razlogov v povezavi s
posojilodajalcevimi financ:nimi tezavami, ki je posojilodajalec sicer ne bi obravnaval,
d) verjetnosti, da bo posojilojemalec sel v stecaj ali financno reorganlzacijo,
e) izginotju delujocega trga za taksno financno sredstvo zaradi financnih tezav, ali
f) pomembnih podatkih, ki kazejo, da obstaja izmerljivo zmanjsanje ocenjenih prihodnjih
denarnih tokov iz skupine financnih sredstev vse od zacetnega pripoznanja sredstev, ceprav se
zmanjsanja ne da prepoznati pri posameznih financnih sredstvih v skupini, vkljucno:
•
neugodne spremembe v placilnem statusu posojilojemalcev v skupini, ali
•
gospodarske razmere v drzavi ali lokalnem okolju, ki sovpadajo z neplacili po
sredstvih v skupini.
Za financna sredstva, izkazana po odplacni vrednosti, po MRS 39 velja, da c:e obstajajo nepristranski
dokazi, da je prislo do izgube zaradi oslabitve pri posojilih in terjatvah ali financnih nalozbah v posesti
do zapadlosti v placilo, izkazanih po odplacni vrednosti, se znesek lzgube izmeri kot razlika med
knjigovodsko vrednostjo sredstva in sedanjo vrednostjo pricakovanih prihodnjlh denarnih
tokov (razen prihodnjlh kredltnih izgub, ki se niso nastale), dlskontirani po izvirni efektivni
obrestni meri financnega sredstva27 • Vrednost izgube se mora pripoznati v poslovnem izidu.

V kolikor bi navedenl nepristranski dokazi o oslabljenosti financnega sredstva obstajali v NLB
banki ie pred AQR vrednotenjem, bi se morali njihovi ucinki odrazati v mesecnih
racunovodsklh izkazih NLB, ki jih je NLB izdelovala v mesecih pred AQR, razen, ce bi NLB
ponarejala racunovodske izkaze. Ker po ugotovitvah v predkazenskem postopku, BS ni sprozila
postopkov zoper NLB zaradi morebitnega ponarejanja rac:unovodskih izkazov in je potemtakem
mogoce sklepati da NLB ni spregledala ali neevidentirala ucinkov morebitnih dokazov o oslabljenosti
financnega sredstva, pa ni mozno, da bi jih kar »nenadoma odkrilicc izvajalci AQR in predvsem ni
mozno, da bi ucinek dodatno potrebnih slabitev, predvsem iz naslova slabsega vrednotenja
zavarovanj, znasal vec kot milijardo €.
Kot bomo oplsali v nadalJevanJu, vrednotenJe zavarovanJ, kot Je bllo izvedeno po AQR, nl bllo
lzdelano na takien nacln, da bl blla uporaba lzsledkov vrednotenJ skladna z MSRP, zato so z
AQR ocenJene domnevno potrebne dodatne slabitve, kl bl naJ bile podlaga za lzracun

Navedeno je pomembno za razumevanJe, zakaj nl bllo sprejemljivo, da so krediti, vrednoteni po AQR, vklJuaevali prlatkovane
1zgube.
27
To Je, po efektivni obrestnl meri, izraaunani prl zaaetnem pripoznanju.
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negativnega kapitala banke NLB, neskladne z MSRP, ravno tako pa je na AQR temeljeca
»ocena izkaza financnega polozaja NLB d.d.« neskladna z MSRP.

Nacionalna pravila o kapitalski ustreznosti bank in o oblikovanju slabitev
Kapitalsko ustreznost bank opredeljuje 125. clen ZBan-1, in sicer: Banka mora 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 (kapitalska ustreznost).
Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic doloca28, da mora banka financna
sredstva29 razvrstiti v skupine po tveganosti in oceniti visino izgub iz kreditnega tveganja (kar pomeni
oslabitev sredstev na nadomestljivo vrednost) v skladu z MSRP in tern sklepom. Razvrscanje v
skupine temelji na oceni sposobnosti dolznika izpolnjevati obveznosti do banke ob dospelosti in
kvaliteti zavarovanja.
Pri tern Zban-1 doloca30 , da »kapitalska zahteva za kreditno tveganje znasa 8 odstotkov vsote
tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti«, ter da »/ahko banka pri izracunu tveganjem
pri/agojenih zneskov izpostavljenosti in zneskov pricakovanih izgub ustrezno uposteva kreditna
zavarovanja, katerih predmet so te izpostavljenosti«. Povedano drugace, ustrezna zavarovanja za
kredite (kreditna zavarovanja) zmanjsujejo visino potrebnega kapitala banke, potrebnega za
zagotavljanje kapitalske ustreznosti banke, in obratno, nezadostna zavarovanja za kredite
povecujejo potrebo po kapitalu banke, da bi le-ta zagotavljala kapitalsko ustreznost. Zato je se
kako pomembno, kako so ovrednotena zavarovanja. Ravno nova, v okviru AQR izvedeno vrednotenje
kreditnih zavarovanj, pripoznava ucinkov katerih ni bila skladna z MSRP, je povzrocilo vecino
izracunanih dodatno domnevno potrebnih slabitev v NLB in je kot taksno imelo vpliv na izracunan
domnevno negativni kapital banke NLB.
Pri tern pa je potrebno poudariti, da je bila banka NLB ze do tedaj, torej do izvedbe AQR, dolzna redno
mesecno preverjati, ali so krediti in njihova zavarovanja ustrezno ovrednoteni, z mesecnimi podatki o
knjigovodskih postavkah banke pa je bila mesecno seznanjena tudi Banka Slovenije. Sklep o
ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic doloca31 , da morajo banke mesecno
ocenjevati, ali obstajajo nepristranski dokazi, da je financno sredstvo, torej kredit, oslabljeno.
Poleg tega ZBan-1 doloca32 , da morajo banke Banki Slovenije predloziti mesecno porocilo o
knjigovodskih postavkah, kar pomeni, da je Banka Slovenije mesecno seznanjena s financnim
stanjem bank.
Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic33 podrobneje opredeljuje same
slabitve. Oslabitev financnega sredstva predstavlja razliko med (dotedanjo) knjigovodsko vrednostjo
kredita in njegovo nadomestljivo vrednostjo. Nadomestljiva vrednost je opredeljena kot sedanja
vrednost (diskontirana vrednost) pricakovanih prihodnjih denarnih tokov ob uporabi izvirne efektivne
obrestne mere. Pri izracunu oslabltve flnancnega sredstva se upoitevaJo tudi, kot ie preJ
navedeno, prlcakovanl denarnl tokovi lz unovcltve zavarovanj. Zavarovanja s premicninami in
nepremicninami lahko banka uposteva pri izracunu oslabitve financnega sredstva le, ce razpolaga z
vso potrebno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je zastavljena premicnina ali nepremicnlna
ucinkovito in ustrezno sredstvo sekundarnega poplacila, kar pomeni, da mora banka dokazati, da za to
premicnino ali nepremicnino obstaja trg in da je unovcljiva v razumnem roku. NLB banka Je torej
28 1. C:len Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranllnlc.
Med finanOna sredstva sodlJo, skladno z 2. Olenom Sklepa o ocenJevanJu lzgub iz kredltnega tveganja bank in hranllnic, vsi
dospell In nedospell kratkoroOnl In dolgoroOnl kredlti, nalozbe v vrednostne papirje In dolgoroOne nalozbe v kapltal ltd.
30 137. in 145. Olen ZBan-1 .
31 1. Olen Sklepa o ocenJevanju izgub lz kredltnega tveganJa bank In hranllnlc.

29

32

206. C:len Zban-1.

33

7., 9. In 10. Olen Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranllnlc.
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morala, da je sploh lahko upostevala vrednosti zavarovanj pri izracunu kapitalske ustreznosti
banke, ze razpolagati z dokazi o vrednosti zavarovanj in o unovcljivosti zavarovanj v razumnem
roku. Kot vrednost zavarovanja z nepremicnino se uposteva zadnja ocena trzne vrednosti
nepremicnine, ki jo izdela pooblasceni ocenjevalec vrednosti nepremicnin, upostevajoc vse stroske,
povezane s prodajo, in ki ni starejsa od enega leta, oziroma kupoprodajno pogodbo, ki ne sme biti
starejsa od enega leta. Pri zavarovanju s premicnino pa lahko banka uposteva tovrstna zavarovanja
pri izracunu oslabitve financnega sredstva, ce so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) obstoj likvidnega trga, ki omogoca hitro in ekonomsko ucinkovito (po primerni ceni) unovcenje
zavarovanja;
b) obstoj dobro uveljavljenih, javno dostopnih trznih cen;
c) v sklepu opredeljeni operativni pogoji.
Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic34 precizno opredeljuje tudi rok, v
katerem je potrebno presojati, ali so nastopili razlogi za oslabitve, in sicer: »Banka mora mesecno v
skladu s tem sklepom ocenjevati, ali obstajajo nepristranski dokazl, da Je financno sredstvo ali
skupina financnih sredstev oslabljena.cc
Dalje Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic35 doloca pogoje za
posamicno ali skupinsko ocenjevanje sredstev, in sicer:
a) Ce pri posamicni ocenitvi financnega sredstva obstajajo nepristranski dokazi oslabitve, mora
banka oceniti nadomestljivo vrednost taksnega financnega sredstva. Ce je nadomestljiva
vrednost manjsa ad knjigovodske, banka pripozna izgubo v izkazu poslovnega izida.
b) Oslabitev se izmeri za vsako financno sredstvo, ki je posamezno pomembno36 • Oslabitev
financnih sredstev, ki niso posamezno pomembna, se izmeri posamicno ali skupinsko.
c) Banka lahko pri izracunu izgub iz naslova kreditnega tveganja posamezno pomembnega
financnega sredstva uposteva prvovrstna zavarovanja iz prvega odstavka 14. clena sklepa,
primerna zavarovanja, ki so dolocena v 17. clenu sklepa, in zavarovanja s premicnino oziroma
nepremicnino, ce v celoti ustrezajo pogojem, ki so doloceni v 9. clenu sklepa.
Glede nacina knjizenja Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic37 doloca:
a) Oslabitve financnih sredstev, ki jih banka opravi po MSRP, se izkazejo kot odhodek iz oslabitve v
izkazu poslovnega izida in kot popravek vrednosti financnih sredstev zaradi oslabitve v bilanci
stanja.
b) Po stanju na zadnji dan v letu je banka dolzna knjigovodsko izkazati oslabitve financnih sredstev
v skladu z dolocili tega sklepa v roku, predpisanem za predlozitev letnih racunovodskih izkazov.
c) Med letom je banka dolzna knjigovodsko izkazati oslabitve financnih sredstev najpozneje po
stanju na zadnji dan meseca, v katerem mora predloziti porocilo o razvrstitvi financnih sredstev,
merjenih po metodi odplacne vrednosti.
Do sedaj navedeno pomenl, da mora banka takoj, ko zazna katerega od prej navedenih
dokazov (iz MRS 39) za oslabitev financnih sredstev38, kar pomeni najkasneje ob zakljucku
vsakega posameznega meseca, obllkovatl ustrezne slabitva vradnostl aredatev 39, v kollkor so
potrebnl, upoitevaje tudl, kot ie pre) navedano, vradnostl zavarovanJ. Pri tern je pomembno
poudariti, da se nobeden od citiranih nepristranskih dokazov za oslabitev ne zgodi cez noe40 , ampak je
posledica poslabsevanja financnega polozaja dolz:nika oz. dolz:nikov v daljsem casovnem obdobju.

19. clan Sklepa o ocenjevanju lzgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic.
20. clan Sklepa o ocenjevanju izgub lz kreditnega tveganja bank in hranilnic.
36 Posamezno pomembno je financno sredstvo v vrednosti nad 650.000 e.
37 25. clan Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
38 Ko v tern dokumentu govorlmo o financnem sredstvu, lmamo v mislih predvsem kredite.
39 Oslabltve opredeljuje tudi 176. clan ZBan-1, kl doloca, da mora banka obllkovati ustrezne oslabitve In rezervacije glade na
g,sebna tveganja, ki izhajajo iz posameznih poslov ozlroma skupin posameznih poslov.
Razen kvecjemu v prlmeru viii• &lie, kar pa ni bil razlog, kl bl ga rezuitatl AQR ldentiflclrali kot vzrok za izracunane dodatno
potrebne slabitve sredstev- kreditov.
34

35
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Zato je bila (in je se vedno) povsem nelogiena, neutemeljena in nesprejemljiva teza (ali situacija), po
kateri bi bili tako dve razlicni vrednosti kapitala, obe posteni oceni vrednosti kapitala, in sicer:
- ena v znesku + 834.624.000,00 EUR, kot ga je izkazovala NLB sama na dan 30.9.201341
izracunano iz njenih knjigovodskih podatkov in
druga v znesku - 317.975.000,00 EUR, ki jo je s simulacijo izracunal Deloitte v dokumentu
Hypothetical Liquidation Valuation of NLB d.d., deklariran kot neodvisni svetovalec, ki sploh ni
izhajal iz veljavnih knjigovodskih podatkov NLB, temvec iz podatkov ustvarjenih v AQR
pregledu.
V zacetni fazi predkazenskega postopka, to je pred izvedbo hisnih preiskav dne 6.7.2016, smo glede
obstoja dveh racunovodskih izkazov, ki izkazujeta dve tako zelo razlicni vrednosti kapitala, od
katerih je eden dejanski, historicen, temeljec na knjizenih knjigovodskih podatkih, in drugi hipoteticen,
temeljec na rezultatih AQR (za katere smo takrat tudi predvidevali, da jih NLB sploh poknjizila),
sklepali na dve moznosti, in sicer:
a) prva in manj verjetna moznost je bila teza, da so NLB banka oz. njene odgovorne osebe (to je za
posamezno podrocje pristojni usluzbenci bodisi z vednostjo ali brez vednosti clanov uprave) do
izvedbe AQR, ki je »domnevno pokazal pravo slikocc, prirejali racunovodske izkaze na nacin, da
niso oblikovali potrebnih oslabitev sredstev, ceprav so za to obstajali razlogi in sos tern izkazovali
previsoko vrednost kapitala, ter s tern zavajali v prvi vrsti regulatorja Banko Slovenije, nadzorni
svet banke NLB, revizorje, ki so vsako leto revidirali racunovodske izkaze NLB banke in tudi vse
ostale deleznike.
b) Druga moznost pa so bili utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja Zlorabe uradnega
polozaja ali uradnih pravic po 257. clenu KZ-1, ki naj bi ga storili clani Sveta Banke Slovenije, s
tern da so izdali odlocbo o izrednih ukrepih na podlagi podatkov o ocenjeni vrednosti kapitala
banke NLB, ki ni temeljila na MSRP. Cesar so se osumljeni clani Sveta Banke Slovenije zavedali,
saj so zacetne ugotovitve kazale, da je metodologija za izvedbo AQR nastala celo po navodilih
(in ne samo z vednostjo) clanov Sveta Banke Slovenije. Ravno tako je iz prvotnih ugotovitev
kazalo, da je po neposrednih usmeritvah predstavnikov Banke Slovenije danih izvajalcu AQR in
hkratnemu izvajalcu izracuna hipoteticne likvidacijske vrednosti, druzbi Deloitte, da naj se
rezultati AQR upostevajo pri izracunu hipoteticne likvidacijske vrednosti banke (kar je navedeno
tudi v samem porocilu o hipoteticni likvidacijski vrednosti), nastala tudi ocena izkaza financnega
polozaja banke, s katero je potem Banka Slovenije utemeljevala odlocbo o izrednih ukrepih oz.
izbris imetnikov kvalificiranih obveznosti in delnicarjev banke.
V nadaljevanju predkazenskega postopka smo glede prve moznosti sicer ugotovili indic oziroma
moznost, da banka NLB po stanju na dan 31.12.2012 imela poknjizenih povsem vseh slabitev, ki bi jih
morala (to je 109 mio EUR - razvidno iz priloge 238), vendar taksno stanje, vsaj glede na relativno
majhen znesek, v primerjavi s tistim, ki so ga »naracunalicc v AQR pregledu, nikakor ne opravicuje,
pristopa (to je uporabo metodologije), ki so ga Oo) dovolili v AQR pregledu in v izracunu hipoteticne
likvidacijske vrednosti po stanju na dan 30.9.2013, tako da je po nasi oceni, ne glade na navedeno
ugotovitev, izkazan utemeljen sum, da so clani Sveta BS storm kaznivo dejanje, ki ga ocitamo in
dokazujemo v kazenski ovadbi.

Odgovornost za sestavo ratunovodsklh lzkazov
Skladno s 60.a clenom ZGD morajo clani organov vodenja in nadzora druzbe skupno zagotavljati, da
so letna porocila z vsemi sestavnimi deli, vkljucno z izjavo o upravljanju druzbe in izjavo o
nefinancnem poslovanju, sestavljena in objavljena v skladu s tem zakonom, slovenskimi
racunovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi racunovodskega porocanja. Enako seveda velja
za sestavo in objavo medletnih racunovodskih porocil. Navedeno pomeni, da presoJe uprave prl
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sestavi racunovodsklh izkazov in v okviru tega pri oceni potrebnih oslabitev ne more
nadomestiti noben zunanji pregled sredstev, lahko jo kvecjemu dopolni. Kar pomeni, da bi clani
uprave NLB lahko z ustrezno skrbnostjo presodili, da so tekom AQR procesa nastajajoce ugotovitve o
slabitvah smiselne in dovolj zanesljive, da so zato izpolnjeni pogoji za njihovo pripoznavanje, to je
upostevanje pri objavi medletnih racunovodskih podatkov po stanju na dan 30.9.2013. Vendar kot je to
do sedaj znano, teh ugotovitev niso upostevali. S citiranimi pojasnili zelimo povedati, da dejstvo, da je
uprava NLB javno objavila medletno porocilo po stanju 30.9.2013 z navedbo kapitala +835 mio EUR,
kaze na njihovo prepricanje v pravilnost knjigovodskih postavk banke na podlagi katerih so sestavili
medletno porocilo. Pomeni, da so bili 30.9.2013 se vedno prepricani o ustreznosti do takrat izvedenih
oslabitev (ali rezervacij, kot jih tudi sinonimno poimenujejo). In da so bili v to prepricani, ceprav so
takrat tudi ze vedeli, da Deloitte v AQR pregledu »vsiljuje« sporno metodologijo ugotavljanja
domnevno potrebnih dodatnih oslabitev, ki je vkljucevala vstevanje bodocih in potencialnih izgub in ne
samo ze dejansko izkazanih, kot to zapoveduje MRS 39.
Prepricanje clanov uprave NLB, predsednika uprave Janka Medje in clanov Nime Motazeda in Blaza
Brodnjaka je razvidno iz »lzjave o odgovornosti poslovodstva«, ki je sestavni del letnega porocila
gospodarske druzbe in ki potrjuje, da je uprava odgovorna za sestavo letnega porocila. Tako je uprava
NLB ze za leto 2012 navedla, da so bile racunovodske ocene, torej tudi oslabitve, izdelane po nacelu
previdnosti (priloga 239, strani 194 - 198):

lzjava o odgovornosti poslovodstva

Uprava potrjuje rai!unovodske izkaze NLB ln NLB Skupine za leto konano na dan 31. december 2012 in
uporabljene raCunovodske usmerltve ter pojasnila k ra<'.'.unovodskim izkazom

Uprava je odgovorna :za pripravo letnega porcxila NLB in NLB Skupine v skladu z Mednarodnimi standardi
rarunovodskega por<>eanja, kot Jih je sprejela EU, z zahtevami Zakona o gospodarskih dru!bah in :zakona o
banCni!l.tvu tako, da le-to predstavlja resniCno in po!:teno sliko prem~njskega stanja NLB in NLB Skupine ter
izidov njenega poslovanja za leto konano na dan 31. december 2012.
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne rai!unovodske usmeritve ter da so bile raCunovodske
ocene izdelane po naCelu pmllidnosti In dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so rai!unovodskl lzkazi
NLB in NLB Skuplne skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju ter v slcladu z
veljavno zakonodajo in z Mednarodnlmi standard! rai!unovodskega poroi!anja, kot Jih je sprejela EU.
Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno ratunovodstvo, za .sprejem ustreznlh ukrepov za zavarovanje
premomnja ter za preprei!evanje in odkrlvanje prevar in drugih nepravllnosti oziroma nezakonitosti.
Davene oblasti lahko kadarkoli v roku od 3 do 6 let od dneva. ko je bile potrebno davek obrafunatl. preverijo
poslovanje dru:tbe znotraj NLB Skupine, kar lahko poslediCno povzroci nastanek dodatne obveznosti pfatila davka,
zamudnih obresti In kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava N~B ni seznanjena z okolil:linami,
ki bi lahko povzrolile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Uprava

~µ/~
,r

Nlma Motazed
l'.lanupraw

Blaz Brodnjak

Janko MadJa

tlan upraw

predsednlk upraw

Vezano na pravno ureditev podrocja (ali dejanskega stanja) v katerem zatrjujemo, da je bilo storjeno
ocitano kaznivo dejanje, smo glede implementacije predpisov v sami praksi, ugotovili, da je Banka
Slovenije vsako leto (kar pomeni tudi ob pripravi zakljucnega porocila NLB za leto 2012), sklicevala
sestanke ter podajala usmeritve bankam in njihovim revizorjem glede nacina vrednotenja kreditnih
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zavarovanj. Pregledali smo zapise sestankov in usmeritev, ki smo jih na naso zahtevo prejeli do
Banke Slovenije (priloge od 240 do 260). lz usmeritev izhaja, da so clani Sveta Banke Slovenije
zelo podrobno usmerjali postopke vrednotenja financnih sredstev in zavarovanj ter izdelave
letnih porocil poslovnih bank tako za leto 2012 in 2013 ter njihove revizije, kar pomeni, da so imeli zelo
natancen vpogled v vrednotenje racunovodskih postavk in kapitala banke na dan 31.12.2012. Dejstvo,
da so bili usluzbenci BS seznanjeni z izvajanjem racunovodskih predpisov v praksi, negira posplosen
vtis (ali posploseno tezo), kot da je bilo podrocje bancnega poslovanja, do postopkov AQR v letu
2013, ohlapno in pomanjkljivo urejeno.
lz zapisa sestanka med predstavniki Banke Slovenije in revizijskimi druzbami Deloitte, KPMG in PwC
z dne 16.4.2013 (prlloga 249) je jasno razvidno, da so predstavniki Banke Slovenije »odlocno
nasprotovali taksnim pojasnjeva/nim odstavkom, ki /ahko Slovenijo in posledicno slovenski bancni
sistem privede se v slabsi poloiaj« ter da so bili »priprav/jeni storiti vse potrebno, da bi se jim izognili«.
Namrec, revizijske druzbe so v revizorjevo porocilo v zvezi z revidiranjem racunovodskih izkazov
NKBM, Abanke Vipa in NLB za leto 2012 zelele vkljuciti pojasnjevalni odstavek, v katerem bi opozorile
na doloceno negotovost v zvezi z nadaljnjim poslovanjem teh bank, zaradi katere lahko te banke
zaradi nizke ravni kapitala ob nadaljnji oslabitvi portfeljev oz. oblikovanju rezervacij postanejo
kapitalsko neustrezne. Predstavniki Banke Slovenije so taksnemu pojasnjevalnemu odstavku
nasprotovali, predstavniki revizijskih druzb pa so pojasnili, da je razlog zanje v tern, da drzava
konkretno se ni zacela izvajati ustreznih ukrepov in da ni nobenih zagotovil, da bi bila drzava zmozna
banke v primeru tezav dejansko resevati. Revizijske druzbe so se s taksnim pojasnjevalnim
odstavkom zelele zavarovati pred morebitnimi tozbami in zahtevki za odskodnine, ki bi se lahko
pojavili ob bankrotu drzavnih bank.
lz navedenega zapisnika sestanka z dne 16. 4. 2013 ne izhaja, da bi bodisi predstavniki Banke
Slovenije bodisi predstavniki revizijskih druzb dvomili v tedaj izkazano resnicno in posteno sliko
poslovanja drzavnih bank (se pravi med njimi tudi NLB). Pojavljala se je zgolj bojazen, kaj se bo
zgodilo, ce bi se portfelji bank v prihodnosti se naprej slabili in ne bi bilo na razpolago utreznih
dokapitalizacij. Se vec, predstavniki Banke Slovenije so bili tako prepricani v ucinkovitost nacrtovanih
aktivnosti za resevanje slovenskega bancnega sistema, da so bili »pripravljeni storiti vse potrebno«,
da se pojasnjevalni odstavki ne dodajajo v revizorjevo mnenje.

Pravna ureditev izrednih ukrepov po Zakonu o bancnistvu
V okviru presojanja ocitka o nezakonitosti odlocbe Banke Slovenije smo tudi analizirali relevantne
dolocbe Zakona o bancnistvu (Zban-1 L), na katere se sporna odlocba Banke Slovenije sklicuje, in
sicer:
• 223. clen, ki doloca, katere ukrepe nadzora lahko izrece Banka Slovenije,
• 253. clen, ki ureja izredne ukrepe, ki jih lahko izrece Banka Slovenije,
• 253.a clen, ki ureja razloge za izredne ukrepe, ki jih lahko izrece Banka Slovenije,
• 261.a clen, ki ureja ukrep prenehanja all konverzlje kvalificiranlh obveznosti,
• 261.b clen, ki ureja ugotavljanje vrednosti sredstev pri prenehanju ali konverziji kvalificiranih
obveznosti,
• 261.c-261.e clen, ki ureja druga pravila glede prenehanja all konverzlje kvalificiranih
obveznosti, in
• 320. clen, ki doloca stecajne razloge banke.
lz citiranih zakonskih dolocb izhaja, da imajo clani Sveta BS v okviru svojih pristojnosti pravico in
dolznost izrekati izredne ukrepe poslovnim bankam, ce so za to dejansko izpolnjeni zakonski
pogoji. Vendar citirane zakonske dolocbe ne dopuscaJo sprejemanje ukrepov na podlagi »ocene
izkaza financnega polozaja banke«, ki temelji na racunovodskih postavkah ugotovljenih (ali
ocenjenih ali izracunanih) mimo pravil MSRP, se pravi z upostevanjem {obravnavanjem)
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bodocih in potencialih izgub kot ie obstojecih, kakor je to izvedla druzba Deloitte v pregledu AQR

NLB 2013.
Banka Slovenije v okviru svojih pristojnosti vsekakor lahko izvaja izracunavanje kapitala bank s
simulacijami, se pravi s predpostavljenimi scenariji, da preverja stabilnost bancnega sistema, ne more
pa na podlagi taksnih »predvidenih« (moznih) izgub odrejati ukrepov, ki so dopustni zgolj za
»ugotovljene izgube«, se pravi dejansko obstojece. Do dejansko ugotovljenih izgub (ali drugace
povedano: do realnega stanja) pa lahko pride zgolj in samo z vrednotenjem premozenja banke (to je
posameznih kreditnih in drugih poslov) izvedenim v skladu s pravili Mednarodnih standardov
racunovodskega porocanja (MSRP).

v prvem odstavku 253. clena Zakona o bancnistvu je med vrstami izrednih ukrepov, ki jih lahko izrece
Banka Slovenije poslovni banki, pod tocko 1.a naveden izredni ukrep ,,prenehanje ali konverzija
kvalificiranih obveznosti banke«. Torej ukrep, ki ga je Banka Slovenije izrekla NLB banki.
V 253.a clenu Zakona o bancnistvu so doloceni »razlogi za izredne ukrepe«, zaradi katerih te ukrepe
Banka Slovenije lahko izrece poslovnim bankam. Ce primerjamo 1. tocko izreka sporne odlocbe o
izrednih ukrepih, nalozenih NLB banki, vidimo, da so clani Sveta BS uporabili interpretacijo, po kateri
naj bi bili izpolnjeni razlogi iz vseh stirih tock prvega odstavka 253.a clena (to je sicer samoumevno,
saj zakon doloca obvezno kumulativno izpolnjenost vseh stirih pogojev).
V casu, ko se je zacel izvajati AQR pregled NLB 2013 je v Republiki Sloveniji veljal Zakon o
bancnistvu, ki je bil sprejet v Ur. listu RS stev. 131/06 z dne 14.12.2006 (ZBan-1) nadaljnjimi
spremembami in dopolnitvami do verzije Zban-1 I (Ur. list RS 48/12 z dne 26.6.2012). Za potrebe
izvedbe izrednega ukrepa pa Drzavni zbor RS sprejel Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
bancnistvu, se pravi dopolnitev ZBan-1 L, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, stev. 96/2013, z dne
22.11.2013, v katerem je bila Tocka 1.a v prvem odstavku 253. clena je bila dodana s 6. clenom.
Torej s spremembo, sprejeto manj kot mesec dni pred izdajo sporne odlocbe.

7. Kapitalsko stanje NLB konec leta 2012
Zaradi dejstva, da je druzba Deloitte Svetovanje42 AQR pregled sredstev banke NLB v letu 2013
izvedla tako, da je pregledala njena sredstva po stanju na dan 31.12.2012, smo vpogledali v javno
objavljeno »Letno porocilo NLB Skupine 2012«, ki ga je Uprava NLB skupaj z revidiranimi
racunovodskimi izkazi NLB in konsolidiranimi racunovodskimi izkazi NLB Skupine ter mnenji revizorja,
dne 25.4.2013 predlozila nadzornemu svetu banke. Po podatkih v letnem porocilu je imela NLB
Skupina ob koncu poslovnega leta 2012 stanje kapitala +1.125.000.000,00 EUR (razvidno iz priloge

Formalno pravni nosilec izvedbe storitev »AQR pregleda« in »lzracuna hipoteticne likvidacijske vrednosti banke NLB na dan
30.9.2013« je blla slovenska pravna oseba lz sistema mednarodne korporaclje Deloitte, v slovenskem sodnem registru (dalje
SRG) reglstrlrana s polno flrmo »Deloitte SvetovanJa d.o.o.«, In s skrajsano firmo »Deloitte«. Poleg te druzbe pa je v
slovenskem SRG vpisana se druzba Deloitte RevlzlJa, d.o.o. (polna firma), ki pa akraJiane obllke lmena (flrme) nltl nlma
vplsana v SRG. Gre za povezani druzbi, ki uporabljata blagovno znamko Deloitte in sta clanlcl skuplne Deloitte Central Europe
Holdings Limited (vec o tem na http://www2.deloltte.com/sVsVpages/about-deloitte/artlc1es/about-deloltte.html#), lmata lstega
predsednlka uprave Yurlja Sidorovlcha ter sedez na lstem naslovu v LJubljani, Dunajska 165. Ker je bllo pred hlsniml
prelskavaml utemeljeno predvidevatl, da druzbl nlmata locenega poslovanja Inda sta verjetno obe sodelovali prl AQR pregledu
smo opravill hisno prelskavo obeh druzb. Pred hisnlmi prelskavaml smo sumill, da so odgovorne osebe druzbe Deloitte nacrtno
za AQR postopke uporablle druzbo Deloitte Svetovanje, ker bi se na primer zavedale spornosti teh postopkov In nlso hotele
lzpostavljati druzbe Deloitte revlzlja morebltnlm tveganjem morebltnlh odskodninskih postopkov. Po lzvedbi hlsnlh preiskav in
analizi zbranega dokaznega gradlva smo ugotovlll, da je bil glavni razlog za uporabo druzbe Deloitte Svetovanje d.o.o. v
dejstvu, da je bll AQR postopek »svetovalna storltev« In zato nl smela biti izvajalec druzba Deloitte Revizija. Tore] ni bil razlog v
»varovanju« revlzljske druzbe pred sodnlml postopkl. Se vedno pa lahko zaklJuclmo, da so se odgovorne osebe Deloltta
zavedale pravne spornosti uporabe rezultatov AQR pregleda za zatrjevanje domnevnega racunovodskega stanja banke, zato
so v svoje Porocllo AQR vnesle t.l. klavzule izkljucltve odgovornostl all dlsclaimerje, s katerlmi so druzbo Deloitte v celotl
ogradlle od odgovornostl za posledlce uporabe rezultatov AQR. To je vec kot ocitno razvidno tudi iz zbranlh obvestll od kljucnlh
odgovornlh oseb Deloitta (predvsem od WIiiiama Henrya Newtona - prlloga 220).
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239 - stran 2: tocka z naslovorn Kljucni financni podatki). Nadzorni svet NLB d.d. je letno porocilo brez
pripornb soglasno potrdil (prlloga 239, stran 8).
Kot prikazano v prejsnji tocki, je Uprava NLB d.d. v sestavi predsednika Janka Medje in clanov Bla:za
Brodnjaka ter Nirne Motazeda v letnern porocilu tudi podpisala »lzjavo o odgovornosti poslovodstva« v
kateri je potrdila, da navedbe v poslovnern porocilu, ki so skladne s prilozenirni racunovodskirni izkazi
po stanju na dan 31.12.2012, predstavljajo resnlcno in posteno sliko premozenjskega stanja
banke in skupine (prlloga 239 - stran 194).
Neodvisni revizor - druzba PWC (PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Klece 15, 1000 Ljubljana)
je revidiral racunovodske izkaze NLB d.d. in njenih odvisnih druzb za leto 2012 in podal rnnenje » ...
da so racunovodski lzkazi v vseh pomembnlh pogledih postena predstavitev financnega stanja
NLB Skupine in NLB na dan 31.12.2012 ter pos/ovnega izida, vseobsegajocega donosa in denarnih
tokov za tedaj koncano leto v skladu z Mednarodnimi standard/ racunovodskega porocanja, kot
jih je sprejela Evropska unija, Zakonom o gospodarskih druibah in Zakonom o bancnistvu. « (priloga
239, str. 64).
Revizor PWC je citiranernu rnnenju dodal »Pojasnjevalni odstavek« v katerern je navedel: »Neda bi
izrazili mnenje s pridrikom opozarjamo na pojasni/o 2.32 (a) v racunovodskih izkazih, ki se nanasajo
na vpliv izgub iz naslova oslabitev na financni poloiaj NLB in NLB Skupine ter nacrtovane dejavnosti
za vzdrievanje kapitalske ustreznosti NLB in NLB Skupine nad predpisanimi zakonskimi zahtevami,
vk/jucno s pridobivanjem dodatnega kapitala. Ker bodo ti ukrepi izvedeni se/e v prihodnosti, te
okoliscine skupaj z drugimi zadevami, predstavljenimi v pojasnilu 2.32 (a), nakazujejo, da obstaja
negotovost, ki bi lahko pomembno vplivala na prihodnje poslovanje in financni po/ozaj NLB in NLB
Skupine.« (priloga 239, str. 64).
Navedeni »pojasnjevalni odstavek<< se je nanasal na zapis v pojasnilih Letnega porocila v poglavju
2.23 irnenovanern »Pornernbnejse racunovodske usrneritve in ocene«, v podtocki (a) z naslovorn
»lzdelava racunovodskih izkazov na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju«, kjer je
uprava NLB v cetrtern odstavku navedla: »da bo glede na dodatne izgube NLB v Jetu 2013
potrebovala dodatno dokapitalizacijo s strani najvecjega delnicarja, ki se ni bi/a izvedena. Vlada
Republike Slovenije se je zavezala, da bo podprla bancni sektor s kombinacijo zagotovitve dodatnega
kapitala in nada/jeva/a z ustanovitvijo druibe za uprav/janje premoienja banke, ki je bi/a pravno
ustanov/jena Jani, da prevzame slabe terjatve bank.

Zgoraj navedeno v tem trenutku povzroca negotovost, katere ucinek je Jahko v primeru, da
dokapitalizacija NLB v letu 2013 ne bi bi/a izvedena, materialen. Slednje Jahko povzroci precejsen
dvom o sposobnosti banke da nada/juje poslovanje kot de/ujoce podjetje. Vendar pa, ne g/ede na
okoliscine in negotovosti omenjene zgoraj, Uprava NLB, ob uspesnem izvajanju ukrepov, predvidenih
v nacrtu prestrukturiranja in pricakovanju nadaljnje podpore vlade Republike Slovenije kot najvecjega
delnicarja NLB Skupine, pricakuje, da bodo minimalne kapitalske zahteve NLB in NLB Skupine se
naprej izpolnjene. Zato meni, da je ustrezno, da so racunovodski izkazi NLB Skupine priprav/jeni na
predpostavki o nada/jnjem pos/ovanju. «
lz citiranih pojasnil uprave NLB v Letnern porocilu 2012 torej izhaja, da so clani uprave v letnern
porocilu opozorili na predvideno potrebo po dodatni dokapitalizaciji banke v letu 2013 (katero so
dejansko tudi predlagali v Pobudi za izvedbo ukrepov po ZUKSB z dne 15.5.2013 - vec o tern v
nadaljevanju). Nikakor pa po nasi oceni opisani pojasnjevalni odstavek ni rnogoce razurneti kot znak
(ali tiho priznanje uprave), da je irnela NLB na koncu leta 2012 prernalo oblikovanih slabitev in stern
nerealno knjigovodsko vrednotena sredstva, kar je ena od tez, ki so narn bile predstavljene v zbiranjih
obvestil (vec o pojasnilih razvidno iz prilog 185,197,210 in 211).
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8. Pobuda NLB po ZUKSB z dne 15.5.2013
Dne 15.5.2013 je NLB dokument imenovan »Pobuda za izvajanje ukrepov po ZUKSB, stev. 17-MF«43 ,
ki sta ga podpisala predsednik uprave Janko Medja in clan uprave Blaz Brodnjak in poslala na
Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Medresorsko komisijo na podlagi zakona o ukrepih za
krepitev stabilnosti bank, mag. Mitji Mavku, drzavnemu sekretarju (priloga 261). V pobudi je NLB
banka Ministrstvu za finance na podlagi 20. clena ZUKSB podala vlogo za uporabo ukrepov po
ZUKSB, in sicer za:
povecanje osnovnega kapitala banke oz. vplacilo drugih kapitalskih instrumentov, ki jih bo
izdala banka in se v skladu z ZBan-1 upostevajo pri izracunu temeljnega kapitala (to je
dokapitallzacijo)
odkup oziroma odplacni prevzem bilancnega premozenja banke (to je prenos tveganih all
slabih terjatev na DUTB).
Pobudi je NLB prilozila:
»Akcijski nacrt ukrepov za zagotavljanje kapitalske ustreznosti banke, skladno z odredbo
Banke Slovenije z dne 2.4.2013«, datiranega na Maj 2013, v vodnem tisku oznacen kot izvod
za mag. Mitjo Mavka, brez podpisnika, napisan v slovenskem jeziku (dokument dolg 9 strani priloga 261) in
»Plan prestrukturiranja 2013-2017 naslovljen na EC/MF44 « (dalje Nacrt prestrukturiranja NLB),
datiran na 13.12.2012, v vodnem tisku oznacen kot izvod za mag. Mitjo Mavka, brez
podpisnika, napisan v angleskem jeziku (dokument obsega 97 strani - priloga 261).
lz Plana prestrukturiranja NLB 2013-2017 izhaja, da ga je NLB sestavila zaradi zahteve EK, ki jo je
izrazila v njeni odlocitvi dne 2.7.2012, ko je odobrila drzavni pomoci NLB banki - State Aid 3493745
(2012/C) in State Aid No SA 3322946 (Priloga 261, stran 13). Nacrt temelji na prejsnjem nacrtu, ki ga je
NLB banka EK poslala ze leta 2011, vendar je bil precej razsirjen, tako da njegova vsebina sledi
pricakovanjem EK in spremenjenim trznim razmeram. V vec poglavjih so opisani razlogi za takratno
situacijo NLB, dokapitalizacijska ukrepa v letih 2011 in 2012, nova strategija, ki temelji na
pricakovanem trznem razvoju po osnovnem in stresnem scenariju, ukrepi za povrnitev rentabilnosti in
nacini, kako bodo investitorji NLB sodelovali pri porazdelitvi bremena, ki bo posledica ukrepov
omejitve popacenja konkurence (priloga 261, Stran 9).
Kot ukrep je NLB v uvodu plana zapisala, da NLB planira dokapitalizacijo v znesku 375 mio evrov,
ki Jo bo lzvedla v letu 2013, postopek dokapitalizacije pa bo podrobno preucen skupaj s predstavniki
EK, Generalnega direktorata za konkurenco47 , takoj ko bo sprejet pravni okvir nanasajoc se na
jamstveno shemo in prenos slabih posojil na slovensko slabo banko.
V nacrtu je tudi navedeno, da je bila izguba, ki jo je belezila NLB od leta 2006 do leta 2011 v glavnem
posledica mocnih slabitev, ki so v letu 2006 znasale 119,8 milijona evrov in so potem do leta 2011
narasle ze na 1.169, 1 milijona evrov, tako da je tudi delez kreditov z zapadlostjo 90 dni cez rok (oz. z
zamudo) narasel iz 2,7% v letu 2007 na 18,5% v letu 2011(priloga 261, Stran 10). Nadalje je iz Plana
prestrukturiranja razvidno, da je imela NLB v letu 2011 233,2 milijona evrov izgube, vendar pa je v
tretjem cetrtletju leta 2011 prvic zabelezila 35,9 milijonov evrov dobicka.
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Dokument smo pridoblll ze pred hlsnimi preiskavaml dne 27.5.2015 med dokumentacijo, katero so nam na podlagl
predhodnega zahtevka po drugem odstavku 148. clena ZKP izroclll usluzbenci Mlnistrstva za finance Republike Slovenije
Monika Pintar Mesarlc, Uraka Cvelbar in Ales Butala.
44 EC/MF je mislJeno Evropsko komisiJo in Ministrstvo za finance Republlke SloveniJe.
45 http://europa.eu/rapid/press-release_lP-12-724_en.htm
46 http://ec.europa.eu/competltion/state_aid/cases/245268/245268_1518816_267_7.pdf
47 http://ec.europa.eu/competltlon/index_en.html
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Nadalje je iz nacrta razvidno, da je za skupino NLB pred desetimi leti (o.a. to se nanasa na leto 2002)
kolicnik temeljnega kapital (tier 1 capital48 ratio49) znasal 12,9%. Ta kolicnik je potem do leta 2007
padel za 5, 1 %. Kolicnik je tako strmo padel zato, ker niso ustrezno povecevali kapitala banke, ko so
istocasno izvajali prej omenjene slabitve nalozb.
Med letoma 2002 in 2008 je bila NLB delezna dveh dokapitalizacij in sicer:
- v letu 2007 v znesku 100 milijonov EUR in
- v letu 2008 300 milijonov EUR,
s cimer je povecala kapitalski kolicnik na 7,6 % v letu 2008. Zaradi dodatnih izgub v letu 2009 pa je v
letu 2011 potrebovala nova dokapitalizacijo v znesku 250 milijonov EUR, kolicnik kapitala pa je znova
narasel na 7 ,2%.
Kmalu po zadnji dokapitalizaciji v letu 2011 se je pokazala potreba po vnovicni dokapitalizaciji, ker je
Evropski bancni organ 50 (European Banking Authority - v nadaljevanju EBA) prejsnji minimum za
kolicnik kapitala »tier 1 «, ki je bil dolocen na 6%, povecal na 9%. K temu pa je dodala svoje zahteve
se Banka Slovenije, ki je slovenskim bankam kolicnik kapitalske ustreznosti (kapitala tier 1) zvisala na
nepricakovano visok nivo 11 %. Zaradi tega je NLB je poskusala pridobiti dodatni kapital od lastnikov
delnic NLB in od zasebnih investitorjev. Ker ji to ni uspelo do junija 2012 je dr:zava Republika Slovenija
v NLB banko vlozila 320 milijonov EUR z nakupom njenih tako imenovanih CoCo obveznic, to je v
obliki podrejenega dolga. Po tern ukrepu je v mesecu septembru 2012 kolicnik temeljnega kapitala
Tier 1 v NLB banki znasal 10,2% (priloga 261 stran 22).
lz dokumenta izhaja, da do konca obdobja prestrukturiranja, to je do konca 2017 ne bodo izplacane
dividende na delnice NLB z izjemo druzb v skupini NLB zaradi alokacije kapitala pri tern pa bodo
dolocen del dobili izplacan tudi »manjsinci« v teh druzbah.
Nadalje je razvidno, da so bili v letu 2011 delnicarji NLB, ob prvi dokapitalizaciji (drzavni pomoci) v
znesku 250 milijonov evrov ze delutirani (zmanjsan jim je bil lastniski delez), ker kot zasebni investitorji
niso sodelovali v dokapitalizaciji skladno z njihov.imi delezi, ki so jih imeli do dokapitalizacije. V kolikor
bo prislo do sprozitve Coco obveznic pa bo prislo do dodatne delutacije (priloga 35), saj bodo Coco
obveznice spremenjene v lastniske deleze (delnice), ki bodo v lasti Republike S1ovenije51 •
Republika Slovenija je zaradi neproporcionalnega vlaganja kapitala v NLB delnice prejela po zni:zani
vrednosti in sicer v juliju 2012 za znesek 61 milijonov evrov delnice po 41 evrov in v decembru 2012
za znesek 1,9 milijona evrov pa ze delnico po 8,35 evra (priloga 261, stran 45).
lz podatkov zapisanih v Planu prestrukturiranja torej izhaja, da je NLB banka do leta 2013 veckrat
izvajala slabitve svojih nalozb (kreditov- torej tistih, za katere so bili izpolnjeni razlogi: ker jih komitenti
niso vracali in/ali pri katerih so se znizevale vrednosti zavarovanj), tako da so slabitve v letu 2011
narasle ze na priblizno 1,169 milijarde EUR, kljub temu pa je banka v tretjem kvartalu leta 2011
belezila celo 35 milijonov EUR dobicka. lz Plana prestrukturiranja jasno izhaja dejstvo, da je uprava

NLB upostevala fa vse lzvedena oslabltve kraditnaga portfelJa in tako za dosaganJe kapltalska
ustraznostl ocanila, da banka v letu 2013 potrabuJe 375 mlo EUR dokapltallzaciJa.
Tudi v dokumentu »Finacne projekcije 2013-2017«, priloge Pobude za izvajanje ukrepov po ZUKSB
(dokument pripet pred Planom prestrukturiranja) je na tretji strani pri tocki »Kapital« izrecno zapisano,

Tier 1 Capital je temeljnl kazalnik flnancne mocl posamezne banke
Tier 1 Capital Ratio - kolicnik temeljnega kapitala 1 je razmerje temeljnega kapitala banke glade na njeno tveganju
grilagoJeno aktivo (RWA).
0 EBA Je Evropskl bancni organ all European Banking Authority In je nadzornlska agencija za banke za Evropsko unijo s
sedefem v Londonu.
51 Po analizi sedmega poglavja z naslovom »Burden Sharing" smo ugotovili, da ne vsebuje izbrisa podrejenih financnih
instrumentov niti kot oblike prispevka k razdelitvl bremen financnega prestrukturiranja.
48
49
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da financne projekcije med drugim temeljijo na predpostavki dokapitalizacije v visini 375 mio EUR
v letu 2013.
lz »Akcijskega nacrta ukrepov za zagotavljanje kapitalske ustreznosti banke, skladno z odredbo
Banke Slovenije z dne 2.4.2013« pa je razvidno, da je banka NLB predvidevala, da za dosego vseh
kapitalskih ciljev ob upostevanju varnostne rezerve za nepredvidena tveganja potrebuje povecanje
kapitala za 300 mio EUR (na drugi strani dokumenta), kar pomeni se za 75 mio EUR manj. V poglavju
»Alternativni scenariji za zagotavljanje ustreznih kapitalskih kolicnikov banke« (na sedmi strani
dokumenta) pa je NLB podala napoved, da v kolikor ne bi prislo do predlaganega prenosa terjatev na
slabo banko (to je DUTB), bi se potreba po dokapitalizaciji povecala s predlaganih 300 mio EUR na
500 mio EUR.
lz Pobude za izvedbo ukrepov po ZUKSB in njenih prilog nikjer ni izhajala napoved potrebne
dokapitalizacije vecje od 500 mio EUR v letu 2013, pa se ta znesek je bil predviden v primeru, da
ne bi bil realiziran prenos slabih terjatev na DUTB, kar pa se, kot je znano, ni zgodilo.
lz »Sklepa Evropske komisije z dne 18.12.2013 o drzavni pomoci SA.33229 (2012/C) (ex2011/N) Prestrukturiranje NLB - Slovenija, ki jo Slovenija namerava odobriti Novi Ljubljanski banki d.d.« (to je
akt s katerim je EK na koncu postopka drzavi Sloveniji dovolila izvedbo drzavne pomoci NLB - dalje
Sklep EK - priloga 262), izhaja, da je Evropska komisija za potrebe vodenja postopka odobritve
drzavne pomoci NLB v letu 2013, v dejansko stanje tega postopka vstevala tudi dogajanje s to
banko ze od leta 2011. Po staliscu EK (zapisanem v 1. tocki sklepa) je bila NLB v postopku odobritve
drzavne pomoci ze od 14.1.2011, ko so slovenski organi EK obvestili o dokapitalizaciji NLB v visini
250 mio EUR. Evropska komisija je 7.3.2011 odobrila to prvo pomoc za dokapitalizacijo NLB, pod
pogojem, da Slovenija predlozi nacrt prestrukturiranja banke. Slovenski organi so _nacrt priglasili
22.7.2011 in se posodobitve Nacrta 6.9.2011 in 26.3.2012. Nato je Slovenija 16.5.2012 Evropsko
komisijo obvestila o nameri, da drugic dokapitalizira (druga pomoc) NLB in je ta ukrep priglasila
6.6.2012. EK je s sklepom 2.7.2012 odobrila drugo dokapitalizacijo NLB in hkrati zacela podrobno
preiskavo, v kateri je podvomila, da bo NLB na podlagi nacrta prestrukturiranja, ki ga je EK prejela,
ponovno vzpostavila dolgorocno uspesno poslovanje ter da bodo zagotovljeni ustrezna porazdelitev
bremena in ukrepi za omejevanje izkrivljanja konkurence (5. tc. Sklepa). Drugi »sklep o resevanju« in
»sklep o zacetku postopka« je bil 22.11.2012 objavljen v Uradnem listu Evropske unije, pri cemer so
bile zainteresirane strani pozvane, naj predlozijo svoje pripombe. Komisija ni prejela pripomb. (6. tc.
Sklepa). Slovenija je po tej t.i. drugi dokapitalizaciji v letu 2012, dne 7.1.2013 Evropski komisiji
priglasila revidiran nacrt prestrukturiranja NLB in 25.3.2013 se spremenjeno razlicico nacrta. Nato so
slovenski organi decembra 2013 priglasili ponovno spremenjeno razlicico nacrta. In ta razlicica, ki jo je
Evropska komisija prejela decembra 2013, se v Sklepu imenuje »nacrt prestrukturiranja«. Evropska
komisija se navaja, da so slovenski organi med 7. julijem 2012 in 9. decembrom 2013 predlozili
dodatne informacije (8. tc. Sklepa EK).
lz opisanih navedb Evropske komisije v Sklepu z dne 18.12.2013 ni jasno, kako tocno je definirala prvi
dokument Nacrta prestruktiriranja NLB, saj najprej navede, da je 7.1.2013 od Slovenije prejela
revidiran Nacrt prestrukturiranja in 25.3.2013 se spremenjeno oziroma revidirano razlicico, nato pa
decembra 2013 se drugo spremenjeno razlicico, katero je potem stela kot koncno verzijo, ki jo imenuje
»Nacrt prestrukturiranja«. lz navedbe, da so slovenski organi med 7.7.2012 in 9.12.2013 »predlozili
dodatne informacije«, je ocitno, da EK pod to formulacijo (ali besedno zvezo) razume vso obsezno
komunikacijo, ki so jo imeli, najvec preko el. sporocil in delno preko telekonferenc, razgovorov na
sestankih ter preko pisnih dokumentov, predstavniki MF RS in Banke Slovenije s predstavniki EK in
ostalih mednarodnih institucij kot sta ECB in EBA.
Glede razlicic Nacrta prestrukturiranja NLB smo z zbiranjem obvestil od Davida Benedeka, v kriticnem
casu zaposlenega v banki NLB na delovnem mestu direktorja Podrocja za nestrateske dejavnosti
NLB, ugotovili, da je NLB ta dokument morala pripraviti
pri dokapitalizaciji v letu 2011 in da so

ze
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potem nacrt dopolnjevali, z zahtevo po dokapitalizaciji na koncu leta 2013 pa so se ti nacrti za
prestrukturiranje zdruzili in je tako iz njih nastala koncna razlicica (razvidno iz priloge 188, iz
odgovorov na 2.,3. in 4. vprasanje).
lz zbranih obvestil ad Katarine Knapic Lapajne, v kriticnem casu zaposlene v Kontrolingu NLB (sluzbe
zadolzene za porocanje poslovodstvu o racunovodskih izkazih NLB in Skupine NLB ter izracun
kapitalske ustreznosti), ki je po odhodu Urosa Cuferja iz NLB na funkcijo ministra za finance RS v
aprilu 2013, ad njega prevzela operativno izvajanje nalog v postopku odobritve drzavne pomoci,
izhaja, da so usluzbenci NLB Katarina Knapic Lapajne, Andreja Strazisar in Nusa Mrak Draksler,
koncno razlicico Nacrta prestrukturiranja NLB na koncu meseca novembra 2013, napisali v prostorih
Banke Slovenije, in sicer v neobicajnih okoliscinah. Usluzbenka BS Mateja Kovac (sicer v tistem casu
inspektorica BS zadolzena za NLB), jih je poklicala, da se zglasijo v prostorih BS, kjer so najprej
morali podpisati posebne izjave o zaupnosti. Nata so na prenosnih racunalnikih, ki so jih prinesli s
seboj in so na izrecno zahtevo Kovaceve morali biti brez povezave s svetovnim spletom, v elektronski
dokument Nacrta za prestrukturiranje vnesli nove financne podatke, katere jim je predlozila Mateja
Kovac. V posebni izjavi o zaupnosti so se zavezali, da z novimi podatki v Nacrtu prestrukturiranja, ki
so jih dobili ad usluzbenke BS, ne bodo seznanili niti clanov uprave NLB. Po zakljucku »posodobitve«
Nacrta o prestrukturiranju so morali prenosne racunalnike na katerih so bili shranjeni elektronski
dokumenti, pustiti v prostorih BS. Predmetne racunalnike je NLB dobila vrnjene sele po javni objavi
financnih podatkov o znesku dokapitalizacije dne 18.12.2013 (razvidno iz priloge 185, iz odgovorov
na 17., 18. in 19. vprasanje).
lz opisanih ugotovitev torej izhaja, da je koncna razlicica Nacrta prestrukturiranja NLB v kateri so bile
predlagane zadnje in potem tudi realizirane stevilke prenosnih vrednosti za t.i. DUTB terjatve in
stevilke dokapitalizacije v znesku 1,55 mlrd EUR, nastala tako, da je financne podatke operativnim
usluzbencem NLB (pod vodstvom Katarine Knapic Lapajne), v prostorih BS izrocila takratna za NLB
pristojna inspektorica upraviteljica Mateja Kovac, le ti pa so jih potem fizicno vpisali na ustrezna mesta
v nacrtu. Financni podatki o potrebni dokapitalizaciji, ki jih je Kovaceva izrocila usluzbencem NLB pa
so glede dodatnih slabitev prihajali iz nastajajocega Porocila o AQR, na koncu datiranega na
11.12.2013, ki ga je sestavila druzba Deloitte Svetovanje. Glede dodatnih izgub iz naslova nizjih
prenosnih vrednosti DUTB terjatev, pa so imeli izvor v izracunih prenosnih vrednosti, ki so jih pred tern
dolocili predstavniki EK. Ce beremo samo Sklep EK pa izgleda kot, da je NLB banka
samoiniciativno sestavila »nacrt prestrukturiranjacc v katerem je predlagala financne podatke,
na podlagi katerih je potem o znesku dokapitalizacije odlocila Banka Slovenije v okviru svojih
pristojnosti za odrejanje izrednih ukrepov.
Po zbranih obvestilih od Mateje Kovac (priloga 185, odgovor na 14. vprasanje), je NLB banka
samostojno pripravila nacrt prestrukturiranja, katerega je ona kot predstavnica BS sicer samo videla
kot navzoca na sestanku na katerem so predstavniki NLB predstavnikom EK predstavili vsebino
nacrta prestrukturiranja. Banka Slovenije oziroma njeni predstavniki pri tern naj ne bi imeli aktivne
vloge, ker po interpretaciji Kovaceve »Banka Slovenije ni bila stranka v postopku«. Po zbranih
obvestilih iz odgovora na 16. vprasanje so financ:ne stevilke v koncni razlic:ici nacrta prestrukturiranja
nastale na nacin, da je EK poslala Excelovo tabelo kot prazno predlogo z opredeljenimi polji, v katere
so potem usluzbenci NLB, ki so bili poklicani na BS v zacetku decembra 2013 vnasali financne
podatke, ki so jih prinesli s seboj iz NLB. Pri tern pa Kovaceva ni pojasnila od kje naj bi NLB
oziroma njeni usluzbenci dobili te financne podatke. Sploh pa ni jasno, zakaj bi morali usluzbenci
NLB priti v prostore BS in tam sele po komunikaciji s predstavniki EK sestaviti koncno verzijo nacrta
prestrukturiranja, ce bite podatke banka sama pripravila. Ce bi jih sama pripravila, bi v NLB tudi sami
sestavili koncni dokument in ga poslali na BS ter EK.
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9. Odlocitev za izvedbo AQR pregleda in stresnih testov
v NLB in bancnem sistemu Republike Slovenije
Kot omenjeno v prejsnji tocki iz Sklepa EK z dne 18.12.2013 izhaja, da je NLB banka v okviru
postopka odobritve drzavne pomoci dne 7.1.2013 poslala Nacrt prestrukturiranja. Po zbranih obvestilih
od Urosa Cuferja, v januarju 2013 se direktorja Centra za financno upravljnje NLB, ki je bila OE
neposredno zadolzena za operativno komunikacijo s predstavniki EK, je NLB ze v tern nacrtu oz.
njegovi prilogi EK poslala seznam tveganih (ali slabih) terjatev, ki jih je predlagala za prenos na DUTB
(torej seznam terjatev, ki je bil tekom AQR pregleda v manjsem delu dopolnjen/spremenjen in sprejet v
koncni razlicici decembra 2013, kot je pojasnjeno v nadaljevanju). Po zbranih obvestilih od Cuferja
(priloga 219) so seznam komitentov in stern t.i. slabe (ali tvegane) terjatve (kredite) predvidene za
prenos, dolocili usluzbenci EK (pri cemer ni pojasnil kateri konkretni usluzbenci).
Nacrt prestrukturiranja z dne 7.1.2013, v katerem je NLB na EK poslala seznam slabih terjatev
predvidenih za prenos na DUTB, je sledil uveljavitvi slovenskega Zakona o ukrepih za krepitev
stabilnosti bank, ki ga je Drzavni zbor Republike Slovenije sprejel 27.12.2012, veljati pa je zacel
naslednji dan 28.12.2012. Vendar je bila navedena NLB-jeva razlicica seznama DUTB terjatev na EK
poslana v casu, ko se ni bil sprejet podzakonski akt s pravili za izracun prenosnih vrednosti slabih
terjatev. Vlada Republike Slovenije je na podlagi ZUKSB dne 13.3.2013 sprejela Uredbo o izvajanju
ukrepov za krepitev stabilnosti bank (dalje Uredba ZUKSB), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS,
stev. 22-795/2013 dne 15.3.2013, veljati pa je zacela naslednji dan po objavi. V prilogi 2 navedene
uredbe je bila objavljena Metodologija za ocenjevanje »realne dolgorocne ekonomske vrednosti
terjatev oziroma potencialnih terjatev«, to je slovenska metodologija za izracunavanje t.i. REV
vrednosti (realne ekonomske vrednosti) terjatev predvidenih za prenos na DUTB in s tern tudi pravila
za dolocanje prenosnih vrednosti (ali cene) za posamezno terjatev, ki bi jo morala DUTB placati banki
prodajalki oz. odstopnici terjatve.
V skladu z metodologijo za izracun REV vrednosti iz Uredbe ZUKSB je NLB tudi izracunala prenosne
vrednosti terjatev, katerih prenos oziroma prodajo na DUTB je predlagala v Pobudi za izvedbo
ukrepov po ZUKSB z dne 15.5.2013, ki jo je naslovila na Ministrstvo za finance Republike Slovenije,
Medresorsko komisijo ZUKSB oz. njenega predsednika mag. Mitjo Mavka, v tistem casu tudi
drzavnega sekretarja na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pristojnega za postopek sanacije
bancnega sistema, ki je opravljal operativna dejanja v tern procesu kot desna roka takratnega ministra
za finance dr. Urosa Cuferja. Po podatkih v Sklepu EK je predmetni seznam DUTB terjatev skupaj z
nacrtom prestrukturiranja NLB pred podajo pobude na MF RS dne 10.5.2013 poslala neposredno tudi
predstavnikom EK. Kar je skladno z ugotovitvami iz zbranih obvestil od Urosa Cuferja, po katerih so
usluzbenci NLB ves c:as trajanja postopka pred EK preko el. poste tudi sami neposredno komunicirali
s posameznimi uradniki EK, to je ze v casu prve in druge dokapitalizacije v letu 2011 in 2012.
Po zbranih obvestilih od Urske Cvelbar (priloga 200) je v postopku pred EK, pri vprasanju primernosti
prenosnih vrednosti, po katerih je NLB predlagala prodajo slabih terjatev DUTB, prislo do zastoja, ker
so predstavniki EK, usluzbenci direktorata za konkurenco oz. DG COMP Franck Dupont in Bert Smit,
ter morda se kateri, vendar je bil med njimi glavni Dupont, predstavnikom slovenskih pristojnih
institucij, to je Ministrstva za finance RS, med njimi gotovo drzavnemu sekretarju Mitji Mavku in
ministru Urosu Cuferju, ter predstavnikom Banke Slovenije, sporocili, da so predlagane prenosne
vrednosti (cene) previsoke. Slovenski predstavniki, ki so komunicirali v imenu Republike Slovenije, se
z mnenjem predstavnikov EK, DG COMP (Direktorata za konkurencnost) o domnevno previsokih
prenosnih vrednostih, niso strinjali in so vztrajali pri predlaganem Nacrtu prestrukturiranja NLB banke,
ki so ga opremljenega tudi s katalogom zavez banke in katalogom zavez Republike Slovenije poslali
Evropski komisiji - katalog zavez banke je obsegal ukrepe, ki jih mora po odobritvi drzavne pomoci
izpolniti banka, da se minimizirajo ucinki izkrivljanja konkurence, ker bo delezna drzavne pomoci;
katalog zavez drzave pa so njene obveznosti, ki jih bo izvedla, z enakim namenom, po odobritvi
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drzavne pomoci zasebnemu gospodarskemu subjektu, ki bo zaradi drzavne pomoci v konkurencnih
prednosti}.
Po zbranih obvestilih od Cvelbarjeve je zaradi opisanih nesoglasij EK kot institucija sprejela odlocitev,
da naj Republika Slovenija izvede AQR pregled in stres teste bancnega sistema, da se ugotovi kaksno
je pravo stanje v bankah in koliko dokapitalizacije banke potrebujejo.
lz gradiva za 487. sejo Sveta BS, ki ga je v priponkah el. sporocila z dne 13.5.2013 ob 11 :08 uri z
zadevo »Gradivo SBS-NLB prenos na DUTB«, poslala usluzbenka BS Tina Rozman-Kasnik, ostalim
usluzbencem BS: Mateju Krumbergerju, Anki Miklic, Damjani lglic, Tomazu Cemazarju in kopijo se
Nini Versnik Cemas ter Mateji Kovac (priloga 263) izhaja, da je NLB isti seznam t.i. DUTB terjatev
predlozila tako v dokumentu poimenovanem ))Akcijski nacrt ukrepov za zagotavljanje kapitalske
ustreznosti banke, skladno z odredbo Banke Slovenije z dne 2.4.2013«, ki ga je prilozila Pobudi za
izvedbo ukrepov po ZUKSB poslani na MF RS (oziroma medresorski komisiji po ZUKSB, njenemu
predsedniku mag. Mitji Mavku, ki je bil istocasno drzavni sekretar MF RS}, kot tudi v dokumentu, ki ga
je poslala na BS dne 10.5.2013. Kot izhaja iz prej omenjenega Sklepa EK z dne 18.12.2013, pa je ta
EK predlozila nacrt prestrukturiranja 10.5.2013.
V navedenih dokumentih je NLB konkretno predlagala naslednje:
nabor sredstev za prenos na DUTB v skupni bruto vrednosti premozenja 2.038.575.934,00
EUR, od tega 1.915.105.534,00 EUR kreditnega portfelja in 123.470.400,00 EUR nalozb v
delnice in deleze gospodarskih druzb;
na predlaganih kreditih (v skupnem bruto znesku 1.915.105.534,00 EUR} je NLB do takrat ze
oblikovala slabitve za 928.379.859,00 EUR, tako da jih je se knjigovodsko vrednotila na
986.725.675,00 EUR (neto vrednost};
po metodologiji iz slovenske Uredbe ZUKSB je tern terjatvam izracunala REV (realno
ekonomsko vrednost} vrednost v znesku 1.128.296.201,00 EUR in prenosno vrednost v
znesku 965.196.418,00 EUR, tako da bi v primeru prenosa po teh vrednostih (cenah} banka
imela dodatno (ali novo, se ne pripoznano} izgubo v znesku 21.529.257,00 EUR (v drugih
dokumentih se veckrat uporablja zaokrozena stevilka 22 mio EUR}.
lz dokumenta Priloga 3: Nabor terjatev do komitentov za prenos na DUTB je se razvidno, da je bil
prenos predlagan v dveh transah: prva vecja v skupni vrednosti 1.291.361.622,00 EUR in druga v
vrednosti 623.743.913,00 EUR. V prvi vrednostno vecji transi so bile za prenos predlagane terjatve
razvrscene v skupine poimenovane:
1. Stecaj - zavarovano s stanovanjsko nepremicnino
2. Ostale terjatve v stecaju
3. Ostale terjatve zavarovane s stanovanjsko nepremicnino
4. Terjatve do podjetij, ki so potrebna prestrukturiranja
V drugi transi so bile skupine terjatev poimenovane:
1. Gradbenistvo
2. Financni holding
3. NPL
4. Transport
Usluzbenci EK, ki so prejeli opisani nabor terjatev, so po svojih izracunih ocenili, da je trzna vrednost
paketa kreditov samo 521 mio EUR, prenosna vrednost, ki bi jo lahko NLB dobila placano od DUTB pa
613 mio EUR, kar je za NLB pomenilo takoj dodatne izgube, namesto planiranih 22 mio EUR kar okoli
373,7 mio EUR. Navedeni zneski so razvidni iz vsebine el. sporocila z dne 5.7.2013 ob 15:05 uri z
zadevo: RE: Preliminary valuation NLB, ki ga je usluzbenec BS Tomaz Cemazar poslal drugim
usluzbencem BS (priloga 264). lz zgodovine istega sporocila je razvidno, da je prvotno odlocitev o
prenosnih vrednosti opisano v priponki (Wordovem dokumentu} poslal usluzbenec EK, DG COMP Bert
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Smits, dne 4.7.2013 ob 17:45 uri z zadevo »Preliminary valuation NLB«, ki je sporocilo poslal
sodelavcu Francku Dupontu, v vednost pa se usluzbencu ECB Torstenu Wezelu in usluzbencu EK DG
COMP Benoitu Mesnardu. Sporocilo je Franck Dupont istega dne ob 21.48 uri poslal (posredoval)
drzavnemu sekretarju MF RS Mitji Mavku, slednji pa ga je naslednji dan 5.7.2013 ob 10:36 uri
preposlal naprej usluzbencem BS: viceguvernerjema Stanislavi Zadravec Caprirolo in Janezu Fabijanu
ter Tomazu Cemazarju; usluzbencem NLB: Davidu Benedeku in Katarini Knapic Lapajne ter
izvrsnemu direktorju DUTB Torbjornu Manssonu. V sporocilu je navedel: »Spostovani, vezano na
vcerajsnji sestanek posiljam v pregled cenitev, ki jo je opravila EK. Lahko prosim podrobno pregledate.
EK ial ne bo mogla sprejeti nasega povabila v Ljubljana, so pa pripravljeni na podrobno usklajevanje
preko AVK (avdiovideo konferenca, op.a.). Poskusimo uskladiti termin«.
lz opisanega sporocila je mogoce zakljuciti naslednje:
prvotno predlagane prenosne vrednosti (cene) terjatvam, ki jih je NLB predlagala za prenos (to
je prodajo) na DUTB, je EK zavrnila in opravila svoj izracun oz. cenitev in jih poslala nazaj
slovenskim predstavnikom, to je usluzbencem MF RS, BS, NLB in DUTB;
glede na prejemnike je ocitno, da so pri dolocanju prenosnih vrednosti sodelovali predstavniki
vseh prej navedenih institucij v Sloveniji, glede na prvega prejemnika drz. sekretarja MF RS je
ocitno, da je bil glavni sogovornik med slovenskimi institucijami Ministrstvo za finance
RS,
glede na posiljatelja Berta Smitsa je ocitno, da je pri dolocanju prenosnih vrednosti v imenu
»mednarodnih institucij« ali »evropskih institucij« imela glavno besedo EK oziroma njeni
usluzbenci;
o dogajanju je bila sprotl seznanjena tudi ECB, saj je bil med prejemniki sporocila tudi njen
usluzbenec Tortsen Wezel;
na slovenski strani pa so bili v dogajanje sprotno vkljuceni tako predstavniki NLB (Katarina
Knapic Lapajne in David Benedek), kot tudi DUTB, to je njen takratni glavni izvrsni direktor
Torbjorn Mansson.
lz el. sporocil, ki so si jih od 5.7.2013 do 10.7.2013, izmenjali usluzbenci BS (priloge od 265 do 272)
je razvidno, da so analizirali metodologijo izracuna prenosnih vrednosti predpisano s slovensko
Uredbo ZUKSB po kateri je NLB izracunala prenosne vrednosti DUTB terjatvam in s katerimi se
predstavniki EK niso strinjali.
Med elektronsko posto Tomaza Cemazarja smo nasli el. sporocilo z dne 10.7.2013 ob 12:38 uri z
zadevo »DTUB: zapisnik TC z EK - koncna verzija«, ki ga je poslala usluzbenka BS Andreja Kopac
prejemnikom Tomazu Cemazarju, Nini Versnik Cemas, Vesni Veselka in Bostjanu Erzenu. v priponki
tega sporocila je poslala Wordov dokument v katerem je bil »Zapisnik telekonference z EK v zvezi z
dolocanjem prenosne vrednosti sredstev ob prenosu DUTB«, z dne 10.7.2013, kot avtorice so
navedene usluzbenke BS: Andreja Kopac, Vesna Veselka in Nina Versnik-Cemas {priloga 272). lz
zapisnika je razvidno:
daje bi/ dne 9.7.2013 med 17.00 in 18.15 uro izveden posvet (sestanek) preko telekonference
(TK)
na katerem so sodelovali
o predstavniki NLB: David Benedek (DB), Natasa Veselinovic, Katarina Knapic Lapajne
in Peter Zelen,
o predstavnik MF RS: Stefan Preglej
o predstavnik EK: Benoit Mesnard (BM)
o predstavnik DUTB: Torbjorn Mansson (TM)+ neznane dodatne osebe
o predstavniki BS: Janez Fabjan, Tomai Cemaiar (TC) Nina Versnik-Cemas, Vesna
Veselka, Bostjan Erien in Andreja Kopac.
Sestanek (telekonferenca) je bi/ sklican na pobudo MF RS, da se razjasnijo razlike med EK in NLB
oceno prenosne vrednosti. G/ede na to, da je iz primerov, ki so jih na MF posredovali predstavniki
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EK, razvidno, da je razlog za najvecje razlike v metodoloskih predpostavkah, ki jih je EK uporabila
pri vrednotenju zavarovanj, sta BS in NLB ieleli razcistiti predvsem te predpostavke.
Tamai Cemaiar se je predstavnikom EK zahvalil za porocilo in podrobno dokumentacijo v nekaterih
primerih. Kot glavne razloge za razhajanje v prenosi vrednosti sredstev je navedel casovni okvir in
(ne) zaupanje v cenitve neodvisnih cenilcev. Kar se casovnega okvirja tice, je iz porocila EK
razvidno, da so pri vrednotenju kreditnih terjatev predpostavili prodajo v 3-6 mesecih, kar kaie na
naravo prisilne prodaje. Tamai Cemaiar je povedal da je delovanje DUTB predvideno za obdobje
petih let, z moinostjo podaljsanja na 10 let. BS je koncept vrednotenja kreditnih terjatev oblikovala na
podlagi dokumenta EK »Communication from the Commission on teh treatment of impaired
assets in teh Community banking sector (2009/C 72/01)« in clanka »Reliving Banks from Toxic
or Impaired Assets: The EU State Aid Polley Framework«, ki ga je priporocila ECB. Od tod izhaja,
da mora prenosna vrednost terjatve odraiati dolgorocno ekonomsko vrednost sredstev na podlagi
denarnih tokov na daljsem casovnem horizontu. V tem kontekstu morajo biti tudi cenitve nepremicnin
narejene v pogojih normalnega delujocega trga in neprisilne prodaje.
Predstavnik EK Benoit Mesnard je na to dogovoril, da je EK privzela kratko obdobje prodaje za
dolinike, ki so v stecajnem postopku, saj bo zavarovanje prodano po likvidacijskl vrednosti. Za
take primere se zato ne more privzeti dolgorocna narava prodaje. Poleg tega je slovenske
predstavnike prosil, da napisejo podrobno obrazloiitev njihovega videnja REV in konflikta z
vrednotenjem EK, ki izhaja iz tega, ter ga posljejo po e mailu, predstavniki EK pa bodo potem
posredovali svoje argumente.
Tamai Cemaiar je nato predstavil naslednji razlog, ki po mnenju BS in NLB vodi v velika razhajanja v
vrednostih kreditnih terjatev. EK namrec pri upostevanju vrednosti nepremitnin uporablja odbitke
(med 30% in 50% glede na vrsto zavarovanja + dodatno 10 % za vsako leto v primeru cenitev, ki so
starejse od 1 /eta), ki pa so v porocilu pojasnjeni zelo skopo (razlog, visina odbitka). Glede tega so bili
predstavniki BS mnenja, da z uporabo teh odbitkov EK kaie nezaupanje v oceno neodvisnih
cenilcev, zato so predlaga/1, da se vzpostavi kontakt med EK in SIR (Slovenskim institutom za
revizijo). Tako bi stroka lahko direktno pojasnila in zagovarjala svoje ocene vrednosti nepremicnin, ki
nastopajo v prenosu na DUTB. Predstavniki BS so bili mnenja, da cenilci pri ocenjevanju upostevajo
vse relevantne dejavnike, zato odbitki niso potrebni (z izjemo odbitkov na starost cenitve).
Benoit Mesnard je nato povedal, da je uporaba odbitkov na vrednostih nepremicnin konsistentna z
metodo/ogijo, ki jo za vrednotenje uporablja EK. Razloiil je, da je pri vrednotenju kreditnih terjatev
potrebno aplicirati stresne pogoje in dal referenco na porocilo iz novembra 2012 (v tem porocilu EK v
izracunu pricakovane izgube v daljsem casovnem horizontu (do zapadlosti kredita), ki s/uii kot osnova
za oceno REV-a, aplicira stresni PD v visini 2,21 izvornega PD.
Na to pojasnilo je Tamai Cemaiar vprasa/ zakaj je potrebno aplicirati pogoje stresa, saj tega
koncepta v uporabljeni literaturi ni bilo zaslediti. Na Cemaiarjevo pojasnilo Benoit Mesnard ni vedel
tocnega odgovora, ja pa obljubil, da bodo slovenski predstavniki odgovor na to vprasanje prejeli po
el. posti. Tamai Cemaiar je nato se prosil, da bi predstavniki EK hkrati pojasnili tudi razloge za visino
izbranih odbitkov.
V nadaljevanju je predstavnik NLB David Benedek izpostavil koncept t.i. »safe harbour price«, ki
ga, kot je razvidno iz porocila za vrednost nepremicnin uporablja EK. NLB je namrec cenilcem
predstavila koncept dolgorocne vrednosti nepremicnin kot vrednost, ki naj bi nastopila v naslednjih 5
letih. Za dolocanje te cene je potrebno ana/izirati makroekonomske pogoje okolja. Ker naj se ti v
prihodnjih letih ne bi bistveno spremeni/i (vpliv predvidenega padanja cen v naslednjem letu se iznici z
rahlim narascanjem oziroma stagniranjem v naslednjih letih), je dolgorocna cena v tem obdobju kar
enaka trenutni trini ceni. Pop/acilo iz unovcenja nepremicnine v skladu z metodologijo, kot je
opredeljena v Uredbi (misljena Uredba ZUKSB, op.a.), predvideno v roku 4 letih, zato se trina
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vrednost imp/icitno zmanjsa za pribliino 20%, kar naj bi bilo po navedbah NLB pribliino enako
trenutno ocenjeni likvidacijski vrednosti. Zato je raba odbitkov povsem neupravicena.
Tomaz Cemazar je nada/je povedal, da je def nepremicnin, ki je v portfe/ju za prenos, ocenjen pred
vec kot enim letom, kar steje za staro cenitev. Z diskontom zaradi starosti cenitve se BS strinja in je na
starost cenitev opozorila ie po pregledu, ki ga je opravila v banki. Trenutno v banki poteka pregled
zunanjega revizorja Ernst& Young, ki bo zagotovo opozoril na to. Zato se bodo cenitve lahko se
spremenile (osveiile), kar bo imelo dve posledici: vrednosti kreditnih terjatev se bodo spremenile,
poleg tega pa ne bo potrebna raba odbitkov na vrednosti nepremicnin. Po navedbah NLB naj bi bi/
pregled s strani Ernst& Young koncan do konca tedna oz. najkasneje do zacetka naslednjega.
Torbjorn Mansson, predstavnik DUTB je ob tem dodal, da so se zunanji revizorji fokusirali na
pravilnost izracuna, tj. na pravilnost implementacije metodologije, ki jo predpisuje Uredba. Katarina
Knapic Lapajne iz NLB je povedala, da so v NLB preg/edali, koliksna razlika v vrednotenju izhaja iz
starih cenitev in posledicno iz apliciranih odbitkov. Ugotovili so, da bo NLB zaradi tega morala
pripoznati veliko izgubo. Zato bi radi priskrbeli nove cenitve in ponovili postopek vrednotenja. Prosi/a je
za ponoven pregled s strani EK, najmanj vseh materialno pomembnih terjatev. Benoit Mesnard iz EK
je nato dogovoril, da je pregled vrednosti kreditnih terjatev in ponoven izracun casovno zelo zahteven.
EK ima na projektu DUTB na vo/jo omejene resurse, ki ne morejo v ponovne pregled vloiiti se nekaj
dodatnih mesecev. EK pri vrednotenju kreditnih terjatev uporab/ja poenostavlieno metodoloqiio. ker
ima na volio samo 4 zaposlene. Oceno na podlagi obstojece dokumentacije so ie naredili in dvomi,
da bodo ponavliali preqled. Druga moinost je. da EK najame zunanjega izvajalca, ki bi opravil
pregled vrednotenja sredstev. Dodal je, da naj tudi to temo sproiijo po e-mailu in bodo odgovorili
skupaj z ostalimi dilemamilodprtimi vprasanji.

Na koncu so udeleienci sestanka povzeli, da BS/NLB pripravi svoje pomisleke in vprasanja, kot so
bi/a ie sproiena na TC in jih pos/je po e mailu. EK bo na njih odgovorila, nato pa /ahko ponovijo
diskusijo podobnega formata. EK je nato predlagala, da natancno preverijo nekaj konkretnih primerov.
BS in NLB se je to sicer zdelo nepotrebno, dokler niso razciscene metodoloske predpostavke, vendar
so zaradi vztrajanja EK pristali. Zaceli so s terjatvami podjetja T2 in vrednostjo opticnega omreija, ki
ga je EK povzela po porocilu ERG iz /eta 2011. BS je pojasnila, da EK razpolaga s staro cenitvijo in da
banka v izracunu uposteva zadnjo razpoloiljivo vrednost, ki je bistveno zniiana od tiste iz /eta 2011.
Nada/jevali so z druibo GPG - z oceno denarnega toka iz projekta Nokturno. Trina vrednost
nepremicnin je bi/a ocenjena na 51 mio EUR, pricakovana doba prodaje pa 4 /eta. EK v svoji oceni
uporabi likvidacijsko vrednost, ki jo nato zaradi starosti cenitve zniia se z odbitkom v visini 10%. David
Benedek iz NLB je oceno s strani EK komentiral kot nesmiselno, saj je v nasprotju z idejo slabe banke.
Kot ie receno v uvodu, bo DUTB imela moinost prodaje v da/jsem casovnem obdobju, kar ni skladno
s konceptom likvidacijske vrednosti, ki je se dodatno zniiana. Dada/ je se, da bi NLB /ahko t.i. fire sale
izvajala sama. Benoit Mesnard iz EK je ponovno zagotovil, da bodo odgovorili tudi na ta komentar,
hkrati pa povedal, da sam nima izkusenj z ocenjevanjem REV in da natancnega koncepta ne pozna.
Zato se udeleiencem ni zdelo smiselno pregledovati se ostalih primerov. Strinjali so se, da se najprej
razcistijo metodoloske predpostavke in sele nato izvede natancne pregled nekaterih primerov. Benoit
Mesnard je povedal se, da bodo do konca tedna osveiili prenosne vrednosti v tabelah, ki nastopajo v
porocilu in dodali pojasnila v tabelah.
lz opisane vsebine zapisnika sestanka preko telekonference z dne 9.7.2013 je mogoce zakljuciti
naslednje:
slovenski predstavniki. to je usluzbenci BS (govoril je Tomaz Cemazar) in NLB (govorila sta
David Benedek in Katarina Knapic Lapajne), se niso strinjali z obcutno nizjimi prenosnimi
vrednostmi DUTB terjatev, ki so jih izracunali usluzbenci EK, katere je na tern sestanku
zastopal Benoit Mesnard;
sestanek je bil sklican na pobudo Ministrstva za finance RS, vendar se glede na zapisano,
njihov na sestanku navzoci predstavnik Stefan Preglej ni vkljuceval v razpravo in tudi sestanka
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se nista udelezila niti minister Uros Cuter niti drzavni sekretar Mitja Mavko, kot najvisja
predstavnika te institucije, za razliko ad predstavnikov BS v imenu katere se je sestanka
udelezil eden ad viceguvernerjev Janez Fabijan;
neposredna povzrocitelja izracuna nizjih prenosnih vrednosti na strani EK sta bili dejstvi, da so
na obstojece cenitve zavarovanj uporabili 30 - 50% diskonte in se dodatno po 10% diskonta
za vsako leto pri cenitvah, ki so bile starejse od enega leta, kar naj bi bilo v skladu z
metodologijo, ki naj bi jo uporabljala EK pri ocenjevanju prenosnih vrednosti kreditnih terjatev;
na izrecno pojasnilo slovenskih predstavnikov, da so v slovenski Uredbi ZUKSB metodologijo
za izrac:un prenosnih vrednosti predpisali v skladu s strokovnima podlagama, ki sta ju dolocili
EK in ECB ter izrecnemu vprasanju zakaj je pri izrac:unu prenosne vrednosti potrebno aplicirati
pogoje stresa, saj tega koncepta v uporabljeni literaturi ni bilo zaslediti, predstavnik EK
Benoit Mesnard ni znal podati odgovora;
tudi na izrecno pojasnilo, da izhodisce EK, da bodo kreditna zavarovanja prodana v 3-6
mesecih, kar pomeni prisilno prodajo, ni v skladu s konceptom DUTB katere doba
delovanja in s tem cas za prodajo sta predvidena na 5 let, z moznostjo podaljsanja na
10 let, predstavnik EK Mesnard ni podal utemeljenega odgovora, temvec: zgolj posploseno
pojasnilo, da so predpostavko uporabili pri komitentih, ki so v stecaju, kar seveda pomeni, da
bi zaradi tega dejstva kreditna zavarovanja morala biti prodana v 3-6 mesecih, to je v pogojih
prisilne prodaje ali po t.i. konceptu t.i. »safe harbour price", ki sam po sebi pomeni bistveno
nizjo ceno kot v pogojih normalnega de/ujocega trga in neprisilne prodaje, kot je to pojasnil
usluzbenec BS Tomaz Cemazar,
predstavniki EK so pri ocenjevanju ustreznosti prenosnih vrednosti, ki jih je predlagala NLB,
izhajali iz nezaupanja v verodostojnost cenitev kreditnih zavarovanj, ki so jih izdelali
slovenski cenilci, zaradi cesar je predstavnik BS Cemazar predlagal, da predstavniki EK v
namen razjasnitve tega vprasanja komunicirajo tudi s Slovenskim institutom za revizijo (SIR),
v katerega pristojnosti so tudi presoje strokovne primernosti cenitev zavarovanj, ki so jih
izdelali cenilci licencirani pri SIR; vendar predstavnik EK Mesnard na predlog ni podal
odgovora oz. pojasnila.
V zvezi z nesoglasjem o prenosnih vrednosti DUTB terjatev smo med el. posto Tomaza Cemazarja
nasli tudi sporocilo z dne 8.7.2013 ob 13:38 uri z zadevo: DUTB: obrazlozitev metodologije - zadnja
verzija, ki ga je poslala usluzbenka BS Andreja Kopac svojim sodelavcem Tomazu Cemazarju, Nini
Versnik Cemas, Vesni Veselka in Bostjanu Erzenu (priloga 266), v priponki katerega je bil Wordov
dokument z vsebino »Obrazlozitev metodologije za ocenjevanje realne dolgorocne ekonomske
vrednosti kreditnih terjatev«. lz vsebine navedenega dokumenta je razvidno, da je bila slovenska
metodologija za izracun realne ekonomske vrednosti (REV) terjatev predvidenih za prenos na DUTB
in njihove prenosne vrednosti oblikovana v skladu z usmeritvami (pravili) iz dokumenta EK
»Communication from the Commission on teh treatment of impaired assets in teh Community
banking sector (2009/C 72/01)« (na kar je tudi Tomaz Cemazar izrecno opozoril Benoita Mesnarda)
in strokovnega clanka »Reliving Banks from Toxic or Impaired Assets: The EU State Aid Policy
Framework«, ki ga je Banki Slovenije kot pomoc pri cenitvah priporocil predstavnik ECB Torsten
Wezel. Navedena dokumenta sta bila v priponki el sporocila z dne 9.7.2013 ob 14:42, ki ga je Tomaz
Cemazar podlal Stanislavi Zadravec Caprirolo (priloga 270).
lz dokumenta nadalje izhajajo podrobna pojasnila o diskontnih stopnjah za dolocanje vrednosti
kreditnim terjatvam oziroma njihovim zavarovanjem za potrebe ugotovitve t.i. REV vrednosti teh
terjatev in njihovih prenosnih vrednosti.
lzrecno pa je tudi razvidno, da je so predstavniki BS o ustreznosti metodologije, ki je bila predpisna s
slovensko Uredbo ZUKSB iz marca 2013, dvakrat razpravljali s predstavniki evropskih institucij, in
sicer:
preko telekonference s predstavniki ECB dne 24.1.2013 in
s predstavniki EK dne 18.2.2013.
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Telekonferenca s predstavniki ECB je bila sklicana na njihovo pobudo, ker so zeleli predvsem
preveriti ustreznost ocen ICAS (letne verjetnosti neplacil) za ocenjevanje REV. Po predstavitvi
metodologije in postavljenih vprasanjih so predstavniki ECB dobljeni odgovor sprejeli kot veljaven
(tako je dobesedno zapisano, op.a.). Po razpravi o problematiki diskontnega faktorja pa predstavniki
ECB podrobnih navodil v zvezi s tem niso znali dati. Svetovali pa so predstavnikom BS, da naj
koncno resitev predebatirajo z EK DG Comp.
Glede sestanka s predstavniki EK 18.2.2013 pa je v dokumentu v zadnjem odstavku na 2. strani
dobesedno navedeno: »da so predstavniki EK ie v zacetku povedali, da enolicnega odgovora glede
ustreznosti metodologije ne bodo da/i, saj se EK glede metodologije ne opredeljuje, pac pa le preverja
prenosne vrednosti na osnovi vzorca s pomocjo lastne metodologije, ki pa je ne razkriva. Svetovali so
nam, da c/ene, ki dolocajo natancen nacin vrednotenja premoienja za namen prenosa tega
premoienja na DUTB, izvzamemo iz Uredbe ter jih napisemo le kot usmeritve (smernice za
dolocanje prenosne cene). Tako bodo mani zavezuioci. omogocali bodo popravke in specificne
resitve. Banka S/ovenije temu predlogu ni bi/a nak/onjena, saj se je ves cas zavzemala za
transparentno in objektivno metodo/ogijo vrednotenja, ki bi vsem bankam omogoca/a prenos pod
enakimi pogoji. «
V nadaljevanju istega odstavka je zapisano (na koncu 2. in zacetku 3. strani): » V nada/jevanju smo
govorili o opredelitvi sredstev, ki so lahko predmet prenosa. Receno je bilo, da naloibe v de/nice in
deleie obicajno niso predmet prenosa in da bi bilo Uredbo smise/no dopolniti z dolocilom, po katerem
se na naloibe v de/nice in deleie lahko prenasajo le, ce gre za nestrateske naloibe, ki nikoli niso bile
oprede/jene kot strateske naloibe oz. ce gre naloibe, ki jih je banka pridobila iz unovcenja
zavarovanja terjatev. Predstavniki EK so bili mnenja tudi, da je pri prenosu na DUTB nesmise/no
omejevanje le na slabe terjatve. Nata smo razprav/jali o nacinu vrednotenja posamezne skupine
sredstev, ki je lahko predmet prenosa. Kar se tice vrednotenja nepremicnin, so se predstavniki EK
strinjali, da se izvede z uporabo cenitve neodvisnega cenilca, pri cemer je potrebno aplicirati
ustrezen odbitek. Koncept ustreznosti ie ostal nepoiasnien. «
Zapis v citiranem dokumentu torej izkazuje, da so se predstavniki BS, kot predstavniki Republike
Slovenije ze 24. januarja 2013 in 18. februarja 2013 posvetovali s predstavniki ECB in EK o
metodologiji in pravilih za izracunavanje prenosnih vrednosti terjatev bank predvidenih za prenos na
DUTB. Torej v casu, ko so v Sloveniji pripravljali Uredbo ZUKSB (ki je zacela veljati 15.3.2013).
Predstavniki ECB predstavljeni »slovenski« metodologiji niso nasprotovali, glede diskontnega faktorja
pa so napotili na EK oz. njen direktorat DG Comp.
lz stalisc predstavnikov EK je razvidno, da so predstavnikom BS predlagali, da iz Uredbe ZUKSB
izvzamejo clene, ki dolocajo natancen nacin vrednotenja in jih napisejo le kot usmeritve ali smernice
za dolocanje prenosne cene, tako da bodo ta pravila »manj zavezujoca in bodo omogocala popravke
ter specificne resitve«. Pomeni, da so predlagali manj dolocna pravna pravila (ali nenatancna), ki
omogocajo, bolj arbitrarno dolocanje prenosnih cen, kar je skladno z njihovim poznejsim pristopom po
prejemu NLB-jevega seznama t.i. DUTB terjatev, katerega so pregledali in mu znizali skupno vrednost
za cca. 300 mio EUR, zaradi cesar so potem imeli 9.7.2013 sestanek preko telekonference, na kateri
predstavnik EK Benoit Mesnard ni znal tocno utemeljiti odlocitve EK.
lz el. sporocila Tomaza Cemzarja, ki ga je dne 8.7.2013 ob 16:45 uri z zadevo: FW: DUTB: odgovor
na EK porocilo, poslal Janezu Fabijanu, Stanislavi Zadravec Caprirolo, v vednost pa se: Mateju
Krumbergerju, Nini Versnik-Cemas, Vesni Veselka, Bostjanu Erzenu in Andreji Kopac (torej dan pred
prej opisano telekonferenco, v kateri je EK predstavljal Benoit Mesnard - priloga 272) izhaja, da je
svojima nadrejenima, viceguvernerjema Fabijanu in Zdravec-Caprirolovi in ostalim usluzbencem BS, v
zadnjem odstavku, 3. tocki, navedel, da je »Banka Slovenije o ustreznosti izbrane metodo/ogije
vrednotenja razpravljala dvakrat, in sicer na telekonferenci (TC) s predstavniki ECB dne 24.1.2013 ins
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predstavniki EK dne 18.2.2013. Obakrat so formula za izracun REV vrednosti oz. prenosne vrednosti
podrobno razlozili. Predstavniki EK (in ECB) so se z metodologijo idejno strinjali, vendar pa je
formalno niso ieleli potrditi. Po koncani diskusiji je edina odprta tocka ostala obrestna mera za
diskontiranje bodocih denarnih tokov. Tako ECB kot EK so bili mnenja, da netvegana obrestna mera
ne pokriva vseh tveganj, zato bi bilo potrebno diskontni faktor povecati za premijo za tveganje. Pri tem
je potrebno ponovno poudariti, da EK ne Jocuje med pojmoma REV in prenosna vrednost, BS pa ta
dva koncepta obravnava loceno. Logika izracuna prenosne vrednosti je sicer enaka kot pri REV, s to
razliko, da se v izracunu prenosne vrednosti netvegano obrestno mero poveca za stroske financiranja
DUTB (4,5 %) ter koncna vrednost zmanjsa za stroske upravljanja DUTB (3 %). Tako dobljena
prenosna vrednost predstavlja osnovo za prenos na DUTB. Z analizo primerjave odbitkov zaradi
kreditne kvalitete (PD) in kreditnih pribitkov na netvegano krivuljo donosnosti smo ugotovili, da z
uporabljenim pribitkom 4,5 % v ce/oti pokrivamo premijo za tveganje za vse primere (v odvisnosti od
kreditne kvalitete in rocnosti). «

10.
Pogodba za AQR pregled NLB 2013 in pogodbi za
ocenjevanje nepremicnin
10.1. Pogodba za izvedbo AQR pregleda z dne 5.7.2013
Dne 5.7.2013 sta zastopnika banke NLB Janka Medja (kot predsednik uprave) in Elvira Kalan (po
pooblastilu clana uprave Nima Motazeda) v imenu banke z Janezom Skrubejem 52 , zastopnikom
druzbe Deloitte53 d.o.o. sklenila Pogodbo/Sporazum o izvedbi neodvisnega pregleda kakovosti
sredstev (AQR54 - Asset Quality Review, prlloga 87). lz vsebine pogodbe je razvidno, da je druzbo
Deloitte za izvajalca NLB predlagalo Ministrstvo za finance RS, ki je hkrati predlagalo tudi zgornjo
mejo stroskov pregleda in ti naj ne bi presegali 1.890.000,00 EUR. Predmet pogodbe so bile storitve
opravljanja pregleda kakovosti sredstev obravnavane skupine NLB v skladu s povprasevanjem (Rf P)
in razpisnimi pogoji z dne 31.5.2013. Nadalje so s pogodbo urejena dolocila glede storitev in
odgovornosti. Deloitte se je zavezal, da bo njihova delovna skupina obsegala vsaj 20 visokih
strokovnjakov in vsaj 20 drugih clanov. Obseg storitev je bil dolocen v dodatku stevilka 2. Dogovorili so
se tudi, da bodo prejete podatke zbrali in analizirali, glede ugotovitev bodo sestavili koncno porocilo, ki
bo odsev tistih podatkov, ki so jim bili na voljo.
Nadalje je iz Sporazuma razvidno, da sta se Deloitte in NLB dogovorila, da bo druzba Deloitte
opravljala storitve po tej pogodbi v skladu s splosno sprejeto prakso in notranjimi politikami Deloitta in
da se banka NLB lzrecno strlnja, da storltve po teJ pogodbl nlso revlzlja, kl bl temeljlla na
mednarodnlh revlzljskih standardlh (stran 2 priloga 87). V Sporazumu pa tudl ni nikJer
dolofeno, da Je lzvedba AQR vrednotenja namenJena lzdelavi porof Ila, ki bo skladno z MSRP
Podplsan Janez Skrubej - stran 6, Sporazuma
Druzba Deloitte d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana lme dolgo ime Deloitte svetovanje d.o.o., in ne gre me!ati z druzbo
Beloltte RevlziJa, d.o.o. kl opravlja revlzljske postopke- kot Je pojasnjeno ze na zacetku pobude v opombi Atev. 16.
Vse o AQR naJdemo na naslovu httos;/lwww.banklngsupervislon.europa,eu/banking/comprehenslve/html/index.en.html in ga evropskl
centralnl organ (eba) danes poimenuJe Comprehenslce assessment
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namenjeno za racunovodsko porocanje in racunovodsko evidentiranje sprememb pri
poslovnih dogodklh (slabitvah vrednosti posojil).
Po pogodbi je bil kot koncni izdelek doloceno »Porocilo o pregledu kakovosti bancnih sredstev
Rezultati kvantitativne analize NLB Skupine« oziroma v originalu »Asset Quality Review Report
Quantitative Portfolio Analysis Results NLB Group« (priloga 83). lz sporazuma se izhaja, da se je
potrebno zavedati, da dogovorjeni posel vkljucuje omejitve glede katerih je druzba Deloitte izrecno
navedla, da je delo druzbe Deloitte omejeno zaradi omejitev v zvezi s podatki, casom in dostopom,
ki so na voljo in je se dodala, da je mogoce, da ne bodo opredelili vseh podatkov, ki se nanasajo na
storitve in da ne prevzemajo nikakrsne odgovornosti za zanesljivost podatkov, ki bi bili posledica
netocnih, nepopolnih in zavajajocih podatkov, ki jih bo predlozil narocnik.
V pogodbi je se doloceno, da koncni izdelek druzbe Deloitte ne bo ustrezno nadomestilo za
celovito preiskavo ali revizijo. Poleg navedenih opozoril pogodba med Deloitte in NLB v poglavju
2.3 naslovljenem »Sodelovanje s svetovalcem za stresni preizkus in uporaba izdelka« vsebuje se
dolocilo, da lahko druzba NLB koncni izdelek ostalim subjektom (Banki Slovenije, Ministrstvu za
finance Republike Slovenije, Evropski komisiji) razdeli zgolj kot izdelek s statusom nezanesljivosti,
s cimer je druzba Deloitte data jasno vedeti, da Porocilo AQR ni zanesljivo (priloga 83, stran 3).
Sporazumu so prilozeni Splosni pogoji, Obseg dela, Pismo o nezanesljivosti (stran 22, 49 - Dodatek
3), Sporazum o nerazkrivanju podatkov, Ciani skupine NLB zajeti v obseg opravljanja storitev in
Podporne naloge, ki jih zagotavlja STA (o.p. Stres Test Advisor - Oliver Wyman).
Tudi v splosnih pogojih (stran 8, 34), ki je priloga stevilka 1 pogodbe sklenjene med NLB in Deloitte
dne 5.7.2013, je bilo v tocki 2.7 dogovorjeno, da storitve druzbe Deloitte ne bodo vkljucevale
revizijskih storitev ali poslov dajanja zagotovil. Skladno s tern druzba Deloitte v tem porocilu ni
izraiala mnenja ali dajala druge vrste zagotovil o racunovodskih izkazih ali o katerikoli drugih
financnih podatkih (vkljucno s potencialnimi financnimi podatki) ali izvedbenih ali drugih preverjanjih
obravnavane skupine.
lz dodatka pogodbe imenovanega »Obseg dela« (stran 17) je razvidno, da je bil pricakovani rezultat
dela druzbe Deloitte ugotovitev primanjkljaja/presezka rezervacij na dan 31.12.2012, ugotovitev slabih
praks v zvezi z vrednotenjem zavarovanj, oblikovanjem rezervacij ali notranjim nadzorom, temeljita,
kvalitativna in kvantitativna analiza izbranega sklopa portfeljev, da bi se ocenile morebitne napacne
razvrstitve posojil glede na segmente in stanje izvedbe, da bi se zagotovila natancnejsa ocena
izterljivega zneska portfeljev, ki bi temeljila na njihovem posojilnem tveganju in da bi se ocenila
ustreznost rezervacij, ustvarjenih glede na te izpostavljenosti. Kot del opravljanja stresnega preizkusa
naj ocene zajamejo tudi pricakovani znesek posojilnih izgub, ki se merijo kot raven rezervacij,
napovedane v prihodnjem dveletnem obdobju po osnovnem in neugodnem scenariju, ki ga izdela
Banka Slovenije ob upostevanju smernic EBA.
lz pogodbe izhaja, da bo ustanovljen usmerjevalni odbor (steering committee), ki bo sestavljen iz
predstavnikov slovenskih organov in NLB, ki bo nadzoroval celotno izvajanje. Predstavnika ECB in
Evropska komisija pa se bosta sestankov udelezevala kot opazovalca (stran 21 ).
Dogovorjeno je se bilo, da bo svetovalno podjetje (druzba Deloitte) z namenom, da bi zagotovilo kar
najveejo preglednost in odgovornost pri izvajanju ter popolno razumevanje rezultatov, usmerjevalnemu
odboru razkrilo svojo metodologijo, predpostavke, rezultate in druge podatke, ki se stejejo za
pomembne pri pravilnem razumevanju obravnavanega koncnega zneska kapitala. Svetovalno podjetje
se je zavezalo, da bo koncno porocilo pripravljalnemu55 odboru predlozilo v anglescini.
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Prevajalec Je usmerjevalnl oclbor prevaJal kot pripravlJalnl odbor. DeJansko gre za Steering Committee oziroma usmerjevalni

odbor.
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Poleg osnovne pogodbe z dne 5.7.2013 je NLB d.d. z druzbo Deloitte sklenila se aneks dne
19.8.2013. Aneks (priloga 88) je bil sklenjen zaradi obvestila stevilka 403-36/2013/126 z dne
9.8.2013, ki ga je Ministrstvo za finance Republike Slovenije poslalo NLB banki in zaradi obvestila
stevilka 24.00-623/13 z dne 9.8.2013, ki ga je Banka Slovenije poslala NLB banki. Z navedenima
obvestiloma sta oba organa od NLB zahtevala da pri izvedbi pregleda kakovosti sredstev (AQR)
vkljuci tudi tiste terjatve, ki bodo prenesene na Druzbo za upravljanje terjatev bank (v nadaljevanju
DUTB) (priloga 26, stran 1).
lz izpisa el. sporocila z dne 19.6.2013 ob 15:53 uri z zadevo RE: lzvedba obremenitvenega testa za
NLB, ki ga je Mitja Mavko poslal Davidu Benedeku in Katarini Knapic Lapajne (prlloga 273), je
razvidno, da je takratni drzavni sekretar na MF RS Mitja Mavko usluzbencema NLB Benedeku in
Knapic Lapajnetovi, poslal kontaktne podatke zastopnikov stirih druzb katerim naj NLB poslje poziv za
izstavitev ponudbe za izvedbo storitve stresnega testa v NLB. Med stirimi druzbami je bila tudi potem
izbrana druzba Oliver Wyman. lz predhodnega sporocila z dne 19.6.2013 ob 15:05 uri, z zadevo
lzvedba obremenitvenega testa za NLB, ki ga je poslala usluzbenka MF RS Natasa Skerlep,
naslovnikom: Janku Medji, Davidu Benedeku in Katarini Knapic Lapajne ter v vednost Mitji Mavku, je
razvidno, da je usluzbenka Kabineta ministra za finance RS, predsedniku uprave Medji v priponki
poslala dopis takratnega drzavnega sekretarja MF RS mag. Mitje Mavka, z dne 19.6.2013, naslovljen
na NLB, predsednika uprave Janka Medjo. lz vsebine dopisa je razvidno naslednje:
drzavni sekretar MF RS Mavko je ze 30.5.2013 predsedniku uprave NLB Medji poslal dopis v
katerem je MF RS banko NLB pozvalo, da v okviru obravnave pobude za izvedbo ukrepa po
ZUKSB z druzbo Deloitte d.o.o. pristopi k pripravi neodvisnega pregleda kakovosti aktive
banke (»asset quality review - AQR«);
v dopisu je Mavko pojasnil, da zahteva za izvedbo AQR izvira iz Priporocila Evropske komisije
Svetu EU v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za feta 2013, ki navaja, da je
omenjene aktivnosti potrebno izvesti v sodelovanju z evropskimi institucijami (predvsem
Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko);
poleg tega je Mavko v drugem odstavku dopisa pojasnil, da so evropske institucije pri
usklajevanju metodologije in pristopa k izvedbi AQR z evropskimi institucijami postavile
zahtevo, da poleg samega AQR, ki ga izvede druzba Deloitte, slovenska stran zagotovi tudi
izvedbo obremenitvenega testa, ki bo pokazal morebitne dodatne kapitalske zahteve v
stresnem scenariju; glede izvajalca je Mavko navedel, da so evropske institucije mnenja, da bi
tovrstni obremenitveni test (ali stres test, op.a.) moral zagotoviti izvajalec s priznanimi
mednarodnimi referencami, zato je na tej podlagi predsednika uprave NLB pozval, da
nemudoma pristopi k zbiranju ponudb za izvedbo tovrstnega obremenitvenega testa; v ta
namen je predlagal, da NLB koristi osnutek, ki ga je v pomoc poslal v priponki; nato je se
predlagal, da NLB poziv k ponudbam poslje vsaj naslednjim mednarodno priznanim druzbam:
o BlacRock
o Houlihan Lokey
o Oliver Wyman
o Pimco
o Roland Berger.
lz opisanih dokumentov je torej razvidno, da je samo storitev AQR v NLB z Deloittom dogovoril drzavni
sekretar MF RS Mitja Mavko
v mesecu maju 2013 in da je potem sklenitev pogodbe z druzbo
Deloitte Svetovanje d.o.o. narocil poslovodstvu NLB z dopisom 30.5.2013. Enako je potem tudi
19.6.2013 narocil predsedniku NLB Janku Medji, da poslje povprasevanje za ponudbo za izvedbo
stresnega ali obremenitvenega testa v NLB petim potencialnim izvajalkam, med katerimi sta bili tudi
pozneje izbrani druzbi Oliver Wyman (za »bootom up« test) in Roland Berger (za »top down« test).

ze

Razvidno je tudi, da je izvedbo AQR pregleda in stresnih testov od Republike Slovenije zahtevala EK.
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lz el. sporocila z dne 10.6.2013 ob 15:56 uri z zadevo RE: Tretji sestanek medresorske komisije,
10.6.2013 ob 12.30 uri - DODATNO GRADIVO, ki ga je poslala usluzbenka BS Damjana lglic,
naslovnikom - usluzbencem BS: Jasni Iskra, Mateju Krumbergerju, Nini Versnik-Cemas in v vednost
Tomazu Cemazarju {priloga 274), pa je razvidno naslednje:
da je drzavni sekretar MF RS Mitja Mavko predlog metodologije AQR in stresnih testov, ki jo je
izdelala druzba Deloitte, poslal v presojo EK in ECB; predstavniki EK in ECB so do 10.6.2013
ze poslali nazaj svoj odgovor {odziv) na predlagano metodologijo, kar je Mavko potem v
vednost poslal tudi usluzbencem BS;
da je EK in ECB zahtevala, da morata AQR in stres teste izvesti locena izvajalca in ne samo
Deloitte, kot so predlagali slovenski predstavniki;
da so predstavniki EK in ECB povedali, da postopki AQR in stres testi za izvedbo zahtevajo
cca. 3-4 mesece in ne samo tri tedne, kot so to predvidevali slovenski predstavniki;
da predstavniki EK in ECB pricakujejo izvedbo AQR in stres testov na sirsem vzorcu bank in
ne samo tistih, ki bodo predmet prenosa terjatev na DUTB.
lz zbranih obvestil od predstavnikov Deloitta Erica Olcotta in Andrasa Fulopa (prilogi 212 in 217)
izhaja, da sta kot predstavnika izvajalca AQR storitev, samo vsebino AQR storitev dogovorila s
takratnim drzavnim sekretarjem na MF RS Mitjem Mavkom. Razvidno je tudi, da so vsebino storitev
dogovorili in jih tudi zaceli izvajati ze v mesecu maju 2013, pisni izvod pogodbe pa so potem podpisali
sele 5. julija 2013.
lz opisanega torej izhaja, da je druzba Deloitte Svetovanje z izvajanjem AQR pregleda pricela ze v
mesecu maju 2013, kar pomeni po tistem, ko je banka NLB podala Pobudo za izvedbo ukrepov po
ZUKSB na MF RS z dne 15.5.2013. Prvotno so slovenski predstavniki nacrtovali, da bi Deloitte AQR
pregled izvedel v 2-3 tednih, kar pa so predstavniki EK in ECB zavrnili s pojasnilom, da bodo AQR in
stres testi zahtevali 3-4 mesece.
V povezavi s prej opisanimi ugotovitvami o dogajanju vezanim na nestrinjanje EK in ECB s
predlaganimi prenosnimi vrednostmi (cenami) t.i. tveganih (ali slabih) terjatev katerih prenos je NLB
predlagala za prenos na DUTB, je mogoce zakljuciti, da je bila zahteva EK in ECB, da se v Sloveniji
izvedejo AQR pregled in stresni testi vzrocno povezana s sporom okoli prenosnih vrednosti DUTB
terjatev.

10.2. Pogodba za ocenjevanje stanovanjskih nepremicnin med NLB in Jones
Lang LaSalle
Dne 17.10.2013 so Matjaz Jevnisek in David Benedek v imenu NLB in Christin Luft v imenu druzbe
Jones Lang LaSalle Limited, 30 Warwick Street, London W1 B SNH {v nadaljevanju JJL) sklenili
pogodbo za oceno vrednosti nepremicnin {priloga 275) in sicer za oceno 20 najvrednejsih
nepremicnin, za oceno 100 nepremicnin po sistemu Drive-By-Valuation, katerih vrednost presega 1
milijon evrov in 200 nepremicnin, katerih vrednost ne presega 1 milijon evrov po izboru NLB banke.
Seznam ocenjevanih nepremicnin, ki je bil kategoriziran in dogovorjen z NLB, je cenilcu druzbi JJL
predlozila Deloitte.
V pogodbi je bila dogovorjena metodologija masovnega ocenjevanja v skladu z IVS - International
Valuation Standard {to so MSOV - Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti) za namene
ocenjevanja vrednosti zavarovanj banke in za druge namene dogovorjene s to pogodbo. Tako je bilo
dogovorjeno, da bo 20 najvrednejsih nepremicnin in izbran vzorec 100 nepremicnin v vrednosti vecji
od milijon evrov ocenjenih tako, da bo opravljen zunanji pregled, v kolikor pa bo nepremicnina odprta
javnosti, bo izveden hiter notranji pregled skupnih prostorov stanovanjskih objektov. Vrednost objekta
bo izracunana z uporabo primerljivih transakcij {cen). Za metodologijo za 200 objektov z vrednostjo
nizjo od milijon evrov {seznam objektov je bil izbran glede na velikost nepremicnin, ki jih ima NLB v
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portfelju) je bila izbrana »Drive-By valuation« metoda, ki pomeni z zunanjim ogledom
nepremicnine. Tovrstna metoda ocenjevanja je bila s strani Banke Slovenije in druzbe Oliver Wyman
odobrena 4.10.2013. Glede rezultatov vrednotenja je bilo dogovorjeno, da bodo specificirani v General
Terms of Conditions, ki so prilozeni tej pogodbi v Dodatku 1.
Nadalje sta se druzba JLL in banka NLB s pogodbo dogovorila, da bo poroeanje in vrednotenje
skladno z IVS in uporabno zgolj za notranje namene (internal purposes) in sicer za izraeune
oslabitev in za ugotavljanje prenosne vrednosti na DUTB.
Dogovorjeno je bilo, da bo zaeetni osnutek porocila pripravljen do 14. 10. 2013. Koncno porocilo bo
skladno s pogodbo izdelano v dveh tednih po tistem, ko bo NLB JLL poslal svoje pripombe.
S pogodbo pa je bilo se dogovorjeno, da lahko NLB dokumente s statusom nezanesljivosti predlozi
na vpogled tudi Ministrstvu za finance Republike Slovenije, Banki Slovenije, Evropski komisiji, Deloitte,
svetovalcu za stresne teste, DUTB.
Neto vrednost posla je bila dogovorjena na 105.000 evrov.
V pogodbi je bilo se dogovorjeno, da bodo Charles Dermont in njegova ekipa zagotovili, da bo izvedba
visoko kakovostna in da bo storitev skladna z Mednarodnimi standardi poroeanja (International
reporting standards) in najboljso JLL prakso.

10.3. Pogodba za vrednotenje poslovnih (nestanovanjskih) nepremlcnin med
NLB d.d. in Cushman & Wakefield (C&W)
Poleg opisane pogodbe o vrednotenju nepremienin sta David Benedek in Matjaz Jevnisek v imenu
NLB banke in Gergely Pados v imenu druzbe Cushman & Wakefield Kft., H-1052 Budapest, Deak
Ferenc utca 15 (v nadaljevanju ocenjevalec ali Cushman) sklenila pogodbo o vrednotenju nepremicnin
(priloga 276), ki jih je imela banka v zastavi kot zavarovanje za dana posojila v skladu z RIGS
Vrednotenjem 56 (profesionalni standardi ki vsebujejo (inkorporirajo) IVS (lntarnational Valuation
Standards - Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti). Datum sklenitve pogodbe, iz pogodbe, ki jo
je na naso zahtevo posredovala Banka Slovenije, ni razviden.
Nadalje so se dogovorili, da bodo usluge izvedene skladno z vsemi profesionalnimi standardi in
skladno z navodili naroenika (NLB). RIGS profesionalni standardi vrednotenja zahtevajo, da
ocenjevalec narocniku pojasni kako omejene informacije o nepremicninah vplivajo na natancnost
ocene njihove vrednosti, saj bo imel ocenjevalec informacije o nepremicninah, ki bodo pridobljene
zgolj z metodo ,,drive by« oziroma ,,desk top« brez popolnega ogleda, za posledico manJ
natancno oceno vrednosti nepremicnine, kot bi bila, ce bi bil pregled narejen po metodi popolnega
skrbnega pregleda.
Dogovorjeno je bilo, da bo porocanje In vrednotenje ocenJevalca akladno z IVS stem, da jih bo
NLB uporabila zgolj za notranje namene (izraeune oslabitev), za namene banenega nadzora Banke
Slovenije in za namene ugotavljanja prenosnih vrednosti nepremienin, ki bodo prenesene na DUTB.
Ocenjevalec se je zavezal, da bo vrednotenje opravil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v tej zvezi
naroeniku priskrbel kredibilno vrednost nepremienine. Ocenjevalec ne bo izvajal notranjih ogledov in
izmer nepremienin.
V pogodbi sta pogodbeni stranki (NLB in Cushman) se izrecno navedli, da se zavedata ekatremnlh
omejltev zaradl vrednotenja po dogovorJenem nacinu in da ocenjevalec ne sprejema nobene
https://en.wikipedia.org/wlkVRoyal_lnstitution_of_Chartered_Surveyors, RedBook
http://www.trigoncapital.com/upload/RICS_Red_Book_2012_·_Globa1_and_UK...edition.pdf
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odgovornosti za netocnosti glede vrednotenja, ki je posledica netocnih in nepopolnih informacij in
dejstev, ki jih je posredovala NLB. Vrednotenje se lahko spremeni, ce bi se kasneje ugotovile nove
informacije o razmerah na trgu. Za opravljene storitve sta se stranki dogovorili, da bo NLB druzbi
Cushman&Wakefield placala 128.000,00 EUR, za druge izdatke in stroske pa se dodatno 10.000,00
EUR. V kolikor bi ocenjevalec zaradi nezadostnih informacij ne uspel izvesti vrednotenja nepremicnine
sta se stranki dogovorili, da bo NLB druzbi Cushman&Wakefield placala 50% odstopnega zneska na
neprem icnino.
V dodatku 1 (priloga 276, stran 8) pogodbe o vrednotenju nepremicnin je bilo dogovorjeno, da je
osnova za vrednotenje trzna cena, ki je definirana kot pricakovani znesek nepremicnine za katerega
je na dan vrednotenje voljan prodajalec pripravljen prodati voljnemu kupcu pri primernem oglasevanju
nepremicnine, kjer sta obe strani pouceni, skrbni in neprisiljeni. Ostala dolocila so splosni pogoji,
Terms and Conditions.
V dodatku stevila 4 pogodbe o vrednotenju je seznam 660 nepremicnin, pri katerih je naveden tip in
vrsta nepremicnine, nacin vrednotenja in naslov nepremicnine.

11.

Porocilo AQR NLB 201357

Na podlagi pogodbe med NLB in druzbo Deloitte za izvedbo Pregleda kakovosti kreditnega portfelja
NLB Skupine (opisane v prejsnjem poglavju) je druzba Deloitte v obdobju od meseca junija58 2013 do
11.12.2013 izvedla svojo svetovalno storitev pregleda kakovosti sredstev NLB. Vsebinsko pomemben
ali celo odlocilen vpliv na koncne rezultate domnevno potrebnih dodatnih oslabitev v Porocilu AQR
NLB 2013 so imele tudi cenitve nepremicnin, ki sta jih izvedli druzbi Jones Lang LaSalle (JLL) za
stanovanjske nepremicnine in Cushman & Wakefield (C&W) za nestanovanjske oziroma poslovne
neprem icnine.
O AQR pregledu je druzba Deloitte sestavila koncno porocila datirano na 11.12.2013, v izvirniku
poimenovano »Asset Quality Review Report Quantitive Porfolio Analysis Results« (prilogi 50 in 83)
ali »Porocilo o pregledu kakovosti bancnih sredstev Rezultati kvantitativne analize portfelja« 59 , iz
katerega izhaja, da vsebuje rezultate globinskega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda bancnega
portfelja NLB Skupine na referencni datum, opravljenega po metodologiji opisani v posebnem
dokumentu imenovanem »Metodology Overview Report« skupaj z navodili (Terms of reference)
priloga 28, stran 46, ki so dodatek 1 temu porocilu. Poleg porocila Rezultati kvantitativne analize
portfelja je Deloitte sestavil se tri dokumente:
Porocilo o pregledu metodologije (prlloga 84),
Porocilo o usklajevanju podatkov, popolnosti podatkov in preverjanju celovitosti podatkov
(priloga 85),
Porocilo o pregledu procesa (priloga 86),
ki vsi skupaj sestavljajo Porocilo AQR NLB 201360 •
V poimenovanju porocila smo uporabili se letnico 2013 (tore] Porocilo AQR NLB 2013), da ne prlhaja do mesanja s pregledom
kreditnega portfelja NLB v letu 2012, katerega glavnl nosllec Je blla londonska druzba ERC, dejanski izvajalec, kot njen
podlzvajalec pa je blla ravno tako druzba Deloitte. 0 pregledu je druzba ERC sestavlla tudl porocilo (prlloga 278). Za enkrat
smo ocenili, da dodatnlh podrobnosti o tern pregledu ni nujno potrebno podajatl. Lahko pa je to predmet dopolnitve in morebitnlh
dodatnih zbiranJ obvestll, v kolikor se v nadaljnjem postopku izkaze za potrebno.
58 lz dopisa MF RS z dne 19.6.2013 (prlloga 273) je razvidno, da Je takratnl drzavnl sekretar Mitja Mavko ze dne 30.5.2013
poslal predsedniku uprave NLB Janku Medji poziv, da banka v okviru postopka obravnave pobude za lzvedbo ukrepa na
podlagi ZUKSB, z druzbo Deloitte prlstopl k prlpravi neodvlsnega pregleda kakovosti aktive banke (»asset qullty review AQR .. ). Pogodba med NLB In Deloittom pa je bila formalno podpisana sele 5.7.2013.
59 To naj bi bil glavni/osrednji del Poroclla AQR NLB 2013.
60 Deloitte Je pripravll itlrl poro~lla, kl pa skupaJ prec:lstavlJaJo celoto, in sicer:
•
»Porocilo o pregledu kakovosti bancnih sredstev- Rezultati kvantitativne anallze portfelja«,
•
»Porcello o pregledu kakovostl banCnih sredstev- Porocllo o pregledu metodologl)e",
•
»Porocllo o pregledu kakovosti bancnih sredstev - Porocilo o pregledu procesa« ter
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lz porocila eksplicitno izhaja, da storitve, ki jih je Deloitte izvajal v okviru pogodbe z dne 5.7.2013 in
stirih aneksov k tej pogodbi, ne predstavljajo revizije, preveritve internih kontrol ali drugih poslov
dajanja zagotovil, kar pomeni, da druzba Deloitte posledicno ni izrazila nobenega mnenja ali dala
nobenega drugega zagotovila glede racunovodskih izkazov ali drugih financnih informacij.
lz povzetka porocila je razvidno, da je druzba Deloitte naredila vzorcenje na nivoju komitenta ali
skupine komitentov. Kreditne mape je razporedila v tri skupine komitentov: delujoci, potrebni
prestrukturiranja in likvidirani ter jim dodala bonitetne ocene od A-E. lzvrsena je bila ekstrapolacija
tako, da so oceno vrednosti iz AQR-ja in stopnjo slabitve, ki jo je ugotovila NLB ekstrapolirali na
kreditne mape, ki niso bile pregledane. Letno porocilo NLB na dan 31.12.2012 je bilo sestavljeno na
podlagi MSRP. Za potrebe vrednotenja po AQR je bilo v sistemu vzorcenja izbranih za »portfelj velikih
podjetji« 337 druzb s skupno izpostavljenostjo v visini 5,401 mio evrov, kar predstavlja 68 % celotne
izpostavljenosti banke do velikih podjetij. Pri analizi malih podjetij je bilo izbranih 243 druzb s skupno
izpostavljenostjo 389 mio evrov, za analizo fizicnih oseb pa je bilo izbranih 244 komitentov.
lz glavne ugotovitve porocila, oblikovane na osnovi AQR pregleda, je razvidno, da je po mnenju
druzbe Deloitte banka NLB do 31.12.2012 svoja sredstva oslabila premalo za 1,666 mlrd evrov.
Kot izhaja iz glavnega dokumenta »Porocilo o pregledu kakovosti bancnih sredstev - Rezultati
kvantitativne analize portfelja«, je bil cilj tega porocila analizirati izbrani niz portfeljev z namenom, da
se - med drugim - zagotovi natancnejsa ocena izterljive vrednosti portfeljev na referencni datum na
podlagi metodologije, opisane v Porocilu o pregledu metodologije. Pri tern je izvajalec Deloitte
oblikoval sledece kreditne portfelje:
a) Krediti gospodarskim druzbam {Corporate), nepremicninskim druzbam {Real Estate
Developer - RED) ter MSP - mala in srednja podjetja (Small & Medium Sized Enterprise SME), vkljucno s tistimi sredstvi, ki jih je banka dolocila za prenos na DUTB {BAMC 61 ) in ki so
bila pregledana kot loceni podportfelj.
b) Krediti fizicnim osebam {vkljucno s hipotekami, potrosniskimi posojili idr.).
c) Sredstva iz naslova zakladnistva.
Sredstva MSP (mala in srednja podjetja) so bila razdeljena v dva podportfelja:
a) MSP-1 ki ga tvorijo izpostavljenosti iz naslova MSP, povezane z drugimi izpostavljenostmi
znotraj portfeljev gospodarske druzbe, nepremicninske druzbe in DUTB, in ki so bile
obravnavane posamicno,
b) MSP-S, ki vkljucuje preostale izpostavljenosti in je obravnavan na statisticni osnovi.
lz AQR porocila je razvidno, da je bilo s postopkom AQR ugotovljenih dodatno potrebnih slabitev:
a) lz naslova individualnega vrednotenja {s pregledom kreditnih map): za 1.051 mio €
b) lz naslova ekstrapolacije rezultatov vzorca na celotno portfeljsko populacijo: 398 mio €
Peleg navedenih dodatno ugotovljenih slabitev, v skupnem znesku 1.449 mlo €, so bile s
statlstlf niml metodami dodatno ugotovljene se slabitve:
a) v portfelju MSP-S: 129 mio €;
b) v portfelju kreditov fizicnim osebam: 87 mio €,
skupno torej za 1.666 mio €.
Za utemeljevanje suma v kazenski ovadbi je pomemben izracun individualno ugotovljenih slabitev s
postopkom pregleda kreditnih map, pri earner je bil za ta portfelj izracunan manjko do tedaj izkazanih
•

81

»Porocilo o pregledu kakovostl bancnlh sredstev - Porocilo o usklajevanju podatkov, popolnosti podatkov In
preverjanju celovltosti podatkov«.
·
Angleski prevod za Druzbo za upravljanje terjatev bank- DUTB je BAMC- Bank Assets.Management Company.
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oslabitev v skupnem znesku 1,051 mlrd €. K navedenemu znesku dodatno izracunanih oslabitev je
najvec prispevala slabitev terjatev, ki bi naj bile prenesene na DUTB, pri cemer se je odstotek njihovih
slabitev povecal s 44o/o na kar 70o/o oz. se je na podlagi rezultatov AQR pricakovalo, da bodo te
terjatve v povprecju poplacane zgolj 30o/o. Povprecen odstotek slabitev za individualno obravnavan
portfelj pa je narasel z 21 % na kar 38%, kar z drugimi besedami pomeni, da se je pricakoval skoraj
40% odpis vseh individualno obravnavanih kreditov.
V nadaljevanju so predstavljeni metodoloski razlogi za nastanek dodatno ocenjenih slabitev, in sicer
bodisi (vir AQR porocilo):
a) glede na dolg dolznika (kombinacija EBITDA in veckratnika);
b) glede na vrednost zavarovanja (diskontirana vrednost zavarovanja, izracunana na osnovi
matrike cen za m2 ali na osnovi cenitve cenilca);
c) glede na kombinacijo obeh metod;
d) glede na uporabo drugih meted (dividendni donos, diskontirani denarni tok ipd.)
Glede na metodoloske razloge za nastanek dodatnih oslabitev so ucinki predstavljeni v spodnji tabeli
(v mio EUR):

AQR klasifikacija

Obstojece
bancne
slabltve

AQR
ocena Skupaj
slabitev
- dodatne
slabitve
skupaJ

EBITDA

62

383

321

Zavarovanie

1.085

1.725

640

EBITDA / Zavarovanje

9

58

49

Ekstrapolaciia

537

931

394

Ostalo

88

133

45

Skuoai druzbe

1.781

3.230

1.449

Kot je razvidno iz zgornje tabele, so dalec najvecja znizanja vrednosti financnih sredstev NLB banke
povzrocila drugacna vrednotenja zavarovanj ter drugacna klasifikacija dolinikov glede na
dotedanjo prakso, upostevaje vrednost EBITDA. Slednje pomeni, da so spremembe v vrednosti
kreditov v bancnih racunovodskih izkazih in posledicno ocenjeno negativno vrednost kapitala
povzrocile predvsem metodoloske spremembe v izracunu slabitev in ne dejanske vsebinske
spremembe, ki bi temeljile na novih dejstvih in okoliscinah v poslovanju dol:znikov in v vrednosti
njihovih zavarovanj, oziroma se ne potrjuje teza, da je imela banka v preteklosti za toliko premalo
oblikovane slabitve in bl zato bile dejansko potrebne dodatne slabitve.

VrednotenJe nepremlcnln v AQR pregledu
Porocilo o AQR metodologiji navaja, da je bila za dolocitev cene kvadratnega metra razlicnih vrst
nepremicnin, obdobja izgradnje in lokacije najeta neodvisna lokalna nepremicninska agencija
Slovenia Invest (S-lnvest) 62 • Zahteva druzbe Deloitte je blla, da morajo podatki o nepremicninah
temeljiti na trenutnih transakcijah, ob upostevanju dejanske stopnje likvidnosti na nepremicninskem
trgu. Ta pristop pa lahko, kot je navedeno v porocilu, vkljucuje tudi nekatere pomanjkljivosti:

62

Druzba Je imela v letlh 2013 in 2014 samo eno zaposleno osebo. Druzba S-INVEST, druzba za svetovanje pri trgovanju z
nepremi~nlnami, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana Ima matieno stevilko 3295338, katere zastopnik Je Aleil Somrak, edini
druzbenlk pa Je druzba Slovenia Invest LTD s sedezem na naslovu 145·157 ST John Street, EC1V 4PY London, Zdruzeno
Kraljestvo.
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•

ornejena vrednost neprernicninskih poslov je lahko ovira za reprezentativnost; rnatrika pristopa
je povsern neodvisna, rnedtern ko notranja in rnorda zunanja presoja banke ni vedno zanesljiva.

Kot trdi Deloitte v uvodnern delu Porocila ·o AQR rnetodologiji, naj bi bilo torej matrlcno vrednotenje
zagotovilo za bolj natancno ocenjevanje vrednosti nepremicnin v primerjavi z individualnimi
analizami, ki jih izvajajo pooblaiceni ocenjevalci oz. sodni cenilci nepremicnin in na katerih so
temeljili dotedanji izracuni oslabitev v NLB. Trditev je seveda nesprejernljiva, saj je bila, kot tudi
Deloitte sarn navaja v porocilu, rnatrika agencije $-Invest referencna tocka za izvedbo zgolj okvirnega
vrednotenja (high-level valuation exercise) zelo velikega vzorca sredstev, in ne za detajlen
individualen pristop, katerega narnen je vendarle individualno ovrednotiti vsako neprernicnino,
upostevaje njene individualne znacilnosti. Nenazadnje so bili v okviru postopka AQR najeti tudi cenilci,
ki so individualno, ceravno poenostavljeno, vrednotili pornernbnejsa zavarovanja. 0 tern vec v
nadaljevanju.
Pri tern se zastavlja tudi vprasanje, zakaj in na kaksnih osnovah bi »rnednarodni« ocenjevalci
neprernicnin le-te ovrednotili bolj natancno kot slovenski, ki irnajo bodisi licenco Slovenskega instituta
za revizijo bodisi Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije. Banka Slovenije se je sicer v zapisu z
dne 5.12.2012 (priloga 246) in z dne 25.11.2013 (priloga 252) zavezala, da bo za narnen
rnorebitnega ukrepanja nad pooblascenirni cenilci SIR-u posredovala tudi konkretne prirnere, v katerih
je ob ocenjevanju kvalitete kreditnega portfelja prislo do pornernbnih odstopanj pri zavarovanju z
neprernicninarni 63 , vendar, kot izhaja iz zbranih obvestil od direktorja SIR Marjana Odarja, Banka
Slovenije Slovenskernu institutu za revizijo (SIR) tovrstnih prirnerov nikoli ni prijavila, tako da ni bilo
dejansko ugotovljeno, da so bile pri vrednotenju neprernicnin s strani slovenskih cenilcev v resnici
storjene kakrsne koli nepravilnosti (priloga 32).
Glede vrednotenja neprernicnin je Deloitte v svoje porocilo zapisal, da so ob ocenjevanju ciste iztrzljive
vrednosti zavarovanj pregledali vsa notranja in zunanja (neodvisna) vrednotenja, ki so jirn bila
posredovana. Ce je bila neprernicnina del AQR pregleda in vzorca stresnega testa ter je bila ocenjena
na podlagi t.i. desk top cenitve in je bila taka cenitev sprejeta in potrjena za uporabo64 , se je ta
vrednost uporabila v izracunu, razen ce je banka posredovala niijo vrednost cenitve. V tern prirneru se
je uporabila ocena banke ob predpostavki, da vsebuje vec podatkov, kot jih je bilo na voljo
neodvisnernu cenilcu. llustrativno je torej dejstvo, da je Deloitte uporabil tudi cenitve, ki jih je
posredovala banka, ce so imele ie nizjo vrednost, z argumentom, da »vsebujejo vec podatkov,
kot jih je bilo na voljo neodvisnemu cenilcucc. Slednje utemeljuje naie zakljucke o
utemeljenosti suma, da je bil glavni cilj AQR postopka cim nizje vrednotenje zavarovanj in
posledicno oblikovanje cim viijih oslabitev, ne pa, da bi se iskala poitena trzna vrednost
sredstev banke in zavarovanj za kredite.
Kjer desk top cenitev ni bila izvedena, so uporabili podatke iz rnatrike druzbe S-lnvest, in sicer
podatke o vrsti nepremicnine, velikosti in o lokaciji, ter tako izracunali vrednost zavarovanj.
V tistih primerih, kjer je slo za vrednotenje nepremicnin, ki so bile zajete v vzorec za vrednotenje, so
vrednotenje izvedli cenilci neprernicnin. Pogodbo z njirni je podpisala direktno sama banka NLB, kot to
izhaja iz Porocila o AQR rnetodologiji in opisa teh pogodb v prejsnji tocki.
Torej sta za potrebe Deloittovega AQR pregleda NLB 2013 nove cenite neprernicnin opravili druzbi:

•
•

Cushman and Wakefield (C & W) - poslovne (nestanovanjske) neprernicnine
Jones Lang LaSalle (JLL)- stanovanjske neprernicnine

63 o.a.: ker bi na primer cenllcl llcenclrani pri SIR neupravl6eno precenlll vrednostl, all druga6e povedano: izdelali prlrejeno
cenltev z bistveno visjo vrednostjo nepremlCnine;
84 Za enkrat se nismo ugotovill, all so lzvajalci AQR - Deloitte kakine cenltve cenilcev, ki so bill najetl za lzvedbo vrednotenj v
okviru AQR, tudi zavra6all, in 6e Ja, pod kaksnlmi pogoji.
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Cenilci so glede na navedbe v porocilu morali sestaviti cenitveno porocilo o trzni vrednosti
nepremicnin, skladno z Rdeco knjigo (Rdeca knjiga RICS vkljucuje Mednarodne standarde
ocenjevanja vrednosti - IVS), pri cemer sta bili doloceni dve metodi vrednotenja:
•
Drive-by cenitve 65
•
Desk-top cenitve 66
V obdobju izvajanja AQR in s tern povezanih cenitev nepremicnin so veljali Mednarodni standardi
ocenjevanja vrednosti (MSOV) 2011 67 • MSOV 2011 so glede morebitnih omejitev pri ocenjevanju
vrednosti dolocali sledece:
a) MSOV 102, odstavek 3: S postopki, kot so pregled, poizvedovanje, izracunavanje in analiza,
je treba zbrati zadostne dokaze, da je zagotovljena ustrezna podpora za ocenjevanje
vrednosti. Pri dolocanju obsega potrebnih dokazov je potrebna strokovna presoja, da se
zagotovi, da so informacije, ki jih je treba pridobiti, ustrezne glede na namen ocenjevanja
vrednosti. Obicajno se dogovori obseg ocenjevalcevih raziskav. Omejitve morajo biti zapisane
v obsegu dela.
b) MSOV 102, odstavek 4: V obseg dela je treba zapisati tudi namen ocenjevanja vrednosti,
podlago vrednosti, obseg in omejitve raziskav ter vse vire informacij, na katere se ocenjevalec
lahko zanese. Ce postane med izvajanjem naloge jasno, da z raziskavami, vkljucenimi v
obseg dela, ne bo mogoce priti do verodostojne ocene vrednosti ali da informacije, ki jih
morajo zagotoviti tretje stranke, niso dosegljive ali pa so neustrezne, je treba ustrezno
spremeniti obseg dela.
c) MSOV 103, odstavek 5, tocka g): V porocilu je treba razkriti obseg izvedenih raziskav,
vkljucno z omejitvami pri teh raziskavah, kot so bile dolocene v obsegu dela.
Rdeca knjiga RICS 2012 68 , ki jo navaja tudi Deloittovo porocilo o AQR metodologiji, v zvezi z
navedenimi omejitvami, vkljucno s taksnimi vrstami cenitev, kot so drive-by in desk-top cenitve, na 26.
strani navaja:

VS 2.4 Omejene informaclje
Kadar cenilec prejme zaprosilo za izvedbo vrednotenja na osnovi omejenih informacij, se
mora z narocnikom pisno sporazumeti glede narave omejitve in moznih ucinkov omejitve na
samo vrednotenje.
Komentar
1. Narocnik lahko zahteva omejene storitve; na primer, kratek razpoloz/jivi cas za izdelavo
porocila lahko onemogoci dolocitev dejstev, ki bi sicer normalno bi/a predmet preveritve pri
obicajnem ogledu ali bi bi/a dolocena z obicajnim poizvedovanjem, ali v primeru izdelave
vrednotenja na osnovi avtomatiziranega cenitvenega mode/a (automated valuation model AVM).
2. Sprejemljivo je, da lahko narocnik vtasih zahteva tovrsten obseg storitev, vendar pa je
dolznost cenilca, da se z narocnikom pogovori glede njegovih potreb, in to pred izdajo
cenitvenega porocila. Tovrstna narocnikova navodila so pogosto poimenovana kot »driveby«, »desk-top« ali »pavemenf9 « cenitve.
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lzraza ne slovenimo, pomeni pa, da gre za vrednotenje na podlagl ogleda zunanjoatl nepremlOnine, brez vstopa In ogleda
notranJostl.
66
lzraza ne slovenlmo, pomeni pa, da gre za vrednotenje brez oaleda nepremiOnine, In Je izvedeno zgolJ na podlagl pregleda
dokumentaclJe o nepremlOnlnl.
67 http://www.si-revizlja.si/sites/default/files/ocenjevalcl/msov-2011-slo.pdf all http://iopcg.me/images/lVS 2011.pdf
68
http://www.trigoncapital.com/upload/RICS_Red_Book_2012_·_Global_and_UK...edltlon.pdf
69 Cenitve »s ploOnikacc.
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3. Ceni/ec mora presoditi, ali so omejitve smotrne g/ede na namen cenitev. Cenilec se lahko
odloci sprejeti navodila pod dolocenimi pogoji, na primer, da cenitev ni javno objavljena ali
razkrita tretjim osebam.
4. Cenilec mora jasno povedati, ko potrjuje sprejelje tovrstnih navodil, da bodo vsebina
omejitev in kakrsnekoli iz njih izvirajoce predpostavke ter njihov vpliv na tocnost cenitev
navedeni v porocilu.
5. Cenilec mora zavrniti navodi/o, ce presodi, da ni mac izvesti vrednotenja na temelju
omejenih informacij.

Ravno tako Rdeca knjiga RICS 2012 na 223. strani navaja:
6 Vrednotenje brez ogleda notranjosti
6. 1 Cenilec je lahko zaprosen za izvedbo vrednotenja brez ogleda notranjosti nepremicnine ter
ne da bi razpolagal s predhodnimi porocili. To se lahko poimenuje kot »drive-by«, »desk-top«
ali »pavement« cenitev, ali pa »zunanje« vrednotenje, in lahko temelji tudi na avtomatiziranem
cenitvenem modelu.
6.4. Kadar je zahtevano »desk-top« mnenje, brez kakrsnekoli oblike ogleda nepremicnine,
mora biti cenilec dodatno pozoren, se posebej g/ede nameravane uporabe cenitve. Verjetno
bo cenltev uporabljena za zacetno ocenjevanje pred kasnejsim bolj poglobljenim
ogledom nepremlcnine. Ceni/ec mora poskrbeti, da so viri informacij in utemeljitve pri izvedbi
desk-top cenitve dokumentirani in shranjeni, glede na to, da ne bodo obstajale nobene
zabeleike s same lokacije nepremicnine.
Kot izhaja iz gornjih dolocil strokovnih standardov, so omejene storitve ocenjevanja, med katere
sodijo tudi »drive-by« in »desk-top« cenitve, sicer lahko skladne z Mednarodnimi standardi
ocenjevanja vrednosti, vendar le, ce so skladne z namenom ocenjevanja vrednosti. lz Porocila o AQR
metodologiji ne izhaja jasna opredelitev namena ocenjevanja vrednosti nepremifnin, to je
ocenjevanje vrednosti dodatno potrebnih slabitev za namene racunovodskega porocanja70 (priloga
47). V porocilu o metodologiji AQR je navedeno le, da bodo rezultatl AQR uporabljeni kot vhodni
podatek za stresni test od spodaj navzgor, ki bo temeljil na verodostojnem makroekonomskem
scenariju, ki ga mora sprejeti usmerjevalni odbor, in s predpostavkami, ki jih mora zagotoviti Banka
Slovenije. Dolocena je bila omejitev glede tega, komu se lahko porocilo posreduje71 , ter navedeno, da
so cenitve potrebne za oceno trzne vrednosti nepremicnin za potrebe izvedbe AQR in stresnih testov,
ni pa navedeno, da bodo bodisi cenitve bodisi sami izsledki AQR uporabljeni za rafunovodske
namene.
lz Rdece knjige tudi izhaja, da se desk-top cenitve obicajno uporabljajo v preliminarnl fazi
vrednotenja in da se pricakuje, da bo v nadaljevanju izvedena podrobnejsa raziskava. Na slednje so
pravilno opozorili tudi canilci nepramicnin, pri earner so njihova opozorila glade uporabnosti rezultatov
vrednotenja nesporno jasna, predstavniki Banke SlovenlJe pa so njlhova opozorlla ofltno
zavestno spregledall ozlroma zanemarlll (o tern vee v nadalJevanJu). Namrec druzba Deloitte je v

lz zbranlh obvestll od Nevenke Krzan izhaja, da dokument, kl Ima omejltve glade korektnostl In popolnosti cenitve, ni podlaga
za racunovodsko porocanje In knjizenje. Da je dolocen dokument lahko podlaga za knJlzbo, mora biti izdelan za namene
racunovodskega porocanja. Dokument mora vsebovati tocno tal<Ano dolocllo glade namena uporabe. V kolikor dokumenti
vsebujejo dolocilo, da le-ti nlso namenjenl raCunovodskemu porocanJu, Je nuJno vpraAatl odgovorne osebe, kako so opredelill,
da so te ocene prlmerne za racunovodsko poroC&nje, oblC&jno pa bl bile, da bl uprava narocila se dodatno oceno, kl taksnlh
omejitev ne bi vsebovala.
71 NLB kot narocnlca AQR je lahko porocllo na zaupnl in neodvlsnl podlagl posredovala a) Mlnistrstvu za finance RS, Bankl
Slovenije In druglm agenciJam In sektorJem v Republiki SlovenlJI, kot to zahteva zakon, ter tudi b) Evropskl komlslJI all druglm
evropskim ustanovam, ki so opazovalke v usmerjevalnem odboru v obsegu, kot to zahteva drzava all pravlla, kl velJajo za NLB;
c) druzbl Oliver Wyman in d) DUTB in nJenim svetovalcem.
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porocilu o metodologiji AQR v poglavju 7.6. popolnoma jasno opredelila omejitve glede
uporabnosti cenitev nepremicnin, in sicer konkretno je navedla:
7.6 Omejitve glede cenitev nepremlcnin

Strokovni standardi ocenjevanja RIGS, ki vk/jucujejo IVS (to je Mednarodne standarde
ocenjevanja vrednosti), zahtevajo, da cenilci svojim strankam razloiijo rezultate cenitev, ki so
jih ugotovili na podlagi omejenih podatkov.
Cenitve so bile pripravljene na pod/agi omejenih podatkov, pri cemer:
•
so bile nepremicnine ocenjene brez celovitega preg/eda,
•
kratki roki, ki so bili doloceni, niso dovoljevali izvedbe obicajnih raziskav in poizvedb,
•
zaupna narava navodil je onemogocila izvedbo (ce/ovitih) pregledov/obitajnih raziskav in
poizvedb.
Splosne predpostavke
Cenilci nepremicnin so pripravili svoje cenitve na podlagi spodnjih splosnih predpostavk:
•
Cenitve so bile izvedene na podlagi drive-by ali desk-top vrednotenja. Notranjost
nepremicnin ni bi/a pregledana niti se ni izvedel formalen ogled na pod/agi predhodnega
dogovora z lastniki/uporabniki.
•
Cenilci so se zanasali na podatke, ki jih je posredovala banka.
•
Cenilci so predpostavljali, da se nepremicnine, ki se oddajajo, oddajajo pod trenutnimi
trinimi pogoji. Podatki o najemnih razmerjih niso bili podani.
•
Vse nepremicnine imajo urejene lastniske pravice z upostevanjem vseh potrebnih
sog/asij in dovo/jenj. Porocila o /astniskih pravicah niso bi/a predloiena ali pregledana.
•
Vse /okacije so v optimalni rabi; alternativne rabe niso bile upostevane.
Pridriek
Glede na to, da so imeli cenilcl omejen dostop do podatkov in so jim bi/a dana navodila,
da morajo svoje cenltve izvesti na podlagl ocene drive-by all desk-top vrednotenja brez
lzvedbe ce/ovitega pregleda, cenilcl opozarjajo na to, da so njihove cenltve predmet
vecje stopnje negotovosti, kot bi bile ob lzvedbi skrbnega pregleda sredstev.

Dalje, tudi poglavje 7.7., ki govori o metodologiji vrednotenja nepremicnin za NLB, opozarja na vrsto
omejitev pri vrednotenju. Tako je druzba Cushman and Wakefield (C&W), ki je vrednotila poslovne
(nestanovanjske) nepremicnine, ob zakljucku poglavja 7.7.2., ki govori o metodologiji za cenitev
poslovnih nepremicnin, najprej jasno izpostavila, da se pri vrednotenju ni upostevalo stanje
gradbenih ipd. dovoljenj, kl pa imajo izreden vpliv na ocenjeno vrednost nepremicnin (The
status of planning consents has a dramatic impact on values. In this exercise, C&W were not given
any information on the planning status ... As such the valuation approach derives from a general tone,
although values may ve,y significantly depending on the actual circumstances).
Poleg tega je druzba C&W jasno zapisala, da ne priporocajo uporabe ocenjenih vrednosti nepremicnin
iz predmetnega porocila pred podrobnejsim pregledom sredstev, konkretno je navedla: »C&W
priporoca, da se lzvede podrobnejsi pregled vseh okoliscin vsakega sredstva, preden bi se bilo
upraviceno zanesti na cenitvene vrednosti iz tega poroci/a. «
Tudi druzba Jones Lang LaSalle (JLL), ki je vrednotila stanovanjske nepremicnine, je v porocilu
navedla pomembne omejitve. Tako je navedla, da so uporabili primerjalno metodo vrednotenja, ki je
temeljila na okvirni oceni znacilnosti nepremicnin glede na omejene podatke, ki so bili posredovani in
njihove drive-by cenitve (Priloga 28, 228).
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lz Deloittevega Porocila o AQR metodologiji nadalje se izhaja, da je bilo v AQR vrednotenju
izracunanim vrednostim nepremicnin v nadaljevanju doloceno se dodatno znizanje vrednosti, in sicer
v obliki diskontov (t.i. hair-cut). Pri dolocitvi diskonta so upostevali se sledece stroske, odvisno od
predvidene dobe za unovcitev zavarovanj:
a) od 1 do 3 let: znesek pravnih stroskov letno je 1 odstotek trenutne trzne vrednosti,
b) od 4 do 5 let: znesek stroskov upravljanja premozenja je 1 odstotek letno, razen ce so sredstva
prevec nelikvidna in se v tern primeru uposteva sedemletno casovno obdobje, pri cemer se stroski
upravljanja premozenja izracunajo po enaki stopnji za obdobje od 4 do 7 let,
c) 5 (ali 7) let: stroski prodaje v visini 1,5 odstotka prihodka.
Ti stroski znasajo skupaj 35 odstotkov zniianja ocenjene trenutne trzne vrednosti, ce se oceni, da
se bo sredstvo realiziralo (unovcilo) v 5 letih, in 45 odstotkov, ce se oceni, da bosta za to potrebni
dodatni dve leti. Uporabljena obrestna mera znasa 5 odstotkov premije za tveganje z 2-odstotnimi
stroski financiranja.
Kot je razvidno iz gornje opredelitve, je Deloitte pri izracunu dodatno potrebnih slabitev uposteval se
dodaten diskont, v visini 35 ali 45%, odvisno od ocenjene dobe unovcitve, 5 ali 7 let (kar je v obeh
primerih visje od do tedaj v poslovnih knjigah NLB uporabljene predpostavke 4-ih let). Vendar pa v
Porocilu AQR (prilogi 50 in 83) ali v katerikoli drugi dokumentaciji (recimo v gradivih za sestanke
Usmerjevalnega odbora) nikjer ni obrazlozeno, zakaj se je doba unovcitve neprem icnin pravzaprav
povecala s stirih let na 5 do 7 let. Taksna »pavsalna« sprememba pomeni znaten vpliv na oceno
dodatno potrebnih slabitev, in ker ni utemeljena, potrjuje zakljucek, da je slo za simulacijo slabitev,
ki pa ne izpolnjuje pogojev za pripoznanje v poslovnih knjigah in racunovodskih izkazih NLB.
Da storitve AQR niso bile izvedene skladno z MSRP, ki zahtevajo vrednotenja zavarovanj po posteni
trzni vrednosti, prica tudi pojasnilo Banke Slovenije st. 29 v dokumentu Pogosta vprasanja in odgovori
o reorganizaciji slovenskega bancnega sistema z dne 12.12.2013, kjer je navedeno, da so se pri
pravkar koncanih stresnih testih upostevale likvidacijske in ne trzne vrednosti nepremicnin. Slednje
potrjuje nase ugotovitve, da so bili glavni povzrocitelj dodatno ugotovljenih slabitev ravno sprememba
metodologije vrednotenja zavarovanj (priloga 2n).

Vrednotenje premicnega premoienja
lz Porocila o AQR metodologiji je razvidno, da tudi vrednotenja prem1cnega premozen1a po
metodologiji AQR niso bila skladna z MSRP. Namrec, pri dolocitvi vrednosti premicnega premozenja,
uporabljenega za zavarovanje, je bil uporabljen taksen pristop, da so bile vrednosti premicnega
premozenja, pavsalno brez kakrsnekoli utemeljitve, diskontirane12 s spodaj navedenimi diskontnimi
faktorji, ce ni bile prepricljivih dokazov za uporabo alternativnega pristopa:
a) postavke obratnega kapitala, kot so zaloge in terjatve, so bile zniiane za 80 odstotkov;
b) stroji in oprema so bili zniiani za 70 odstotkov;
c) delnice, ki kotirajo na borzi, so bile zniiane za 20 odstotkov in
d) delnice, ki ne kotirajo na borzi, so bile obravnavane po pristopu, kot je predstavljen v spodnji
tabeli.
Navedeni diskontni faktorji niso identicni tistim, ki so izhajali iz v letu 2012 izdanih usmeritev BS v
zvezi z izdelavo racunovodskih izkazov bank (glej tabelo spodaj) niti z internimi pravili, ki so glede
diskontnih faktorjev v NLB veljale v letu 2012. Tako je npr. diskontni faktor za nepremicnine po AQR
znasal 35-45%, v NLB pa 30%. Za stroje in opremo je diskontni faktor po AQR znasal 70%, v NLB pa
50%. Po AQR je diskontni faktor za delnice, ki kotirajo na borzi, znasal 20%, medtem ko je NLB za
trzne vrednostne papirje uporabljala vrednotenje po trzni ceni. lz navedenega je ocitno, da tudi v
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Znizana jim je bila vrednost.
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primeru enkratnih pavsalnih diskontov na vrednosti premicnega premozenja, danega v zavarovanje,
vrednotenje po metodol~giji AQR ni bilo izvedeno skladno s pravili MSRP. Namrec, visina
spremenjenih diskontov ni z nicemer utemeljena oziroma obrazloiena in kot taksna ni skladna s
tedaj veljavnimi pravili o vislnl diskontnih faktorjev v NLB in posledicno ne sledi nacelu
dosledne stanovitnosti, kar bl bilo potrebno, da bl tako izracunane oslabitve pripoznali v
racunovodskih izkazih NLB za leto 2012.
Torej je ocitno, da tudi v primeru enkratnih pavsalnih diskontov na vrednosti premicnega premoienja
danega v zavarovanje, vrednotenja po metodologiji AQR ni bilo izvedeno skladno s pravili MSRP.
Namrec, visina diskontov ni z nicemer utemeljena oziroma obrazlozena in kot taksna ne odraza trzne
vrednosti zavarovanj. V kolikor bi bili tovrstni diskonti v resnici potrebni, pa bi lahko zakljucili, da so bila
do tedaj izkazane vrednosti zavarovanj v poslovnih knjigah NLB precenjene, cesar pa porocilo AQR
ne navaja niti taksnih navedb ne podaja Banka Slovenije. Se vec, Banka Slovenije je bila tista, ki je
bila nenaklonjena diskontom ob pripravi zakljucnih racunov bank za leto 2012.

Prlmerjava med metodologijo (to je pravili) za vrednotenje kreditov in zavarovanj po veljavnih
predpisih in na njihovi podlagi danih usmeritev BS In metodologlJo (to je pravili) po katerih Je
Deloitte v AQR vrednotil zavarovanja:

Usmeritve Banke
Slovenije lz decembra
2012 in JanuarJa 2013*

Klasifikacija
Bonitetni razredi A-E
dolinikov in skupln
dolinlkov oz.
lzpostavljenostl

Deflnlcija neplaclla

Usmerltve Banke
Slovenije iz
decembra2013* *
(dopolnltve)

I

AQR metodologiJa za
lndlvldualne prilagoditve

-Delujoci (performing)
-Prestrukturiranje (restructuring)
-Likvidacija (liquidation)
Vsem posojilojemalcem v eni skupini
je bilo praviloma pripisano enako
tveganje (z nekaj izjemami).

- ko banka izpostavljenosti
obravnava kot nedonosne;
- ko banka oblikuje
oslabitve kot posledica
zaznave obcutnega
poslabsanja kreditne
kvalitete dolznika in/ali
izpostavljenosti;
-ko banka ob prodaji
financnega sredstva utrpi
pomembno ekonomsko
izgubo;
- ko gre za restrukturiranje
problematicne
izpostavljenosti, pri kateri
pride oz. Je verjetno, da bo
prlslo do odpusta
pomembnega dela
flnancne obveznosti
dolznika.
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Vse izpostavljenosti, razvrscene pod
Prestrukturiranje ali Likvidacijo, se
smatrajo za slaba posojila (Nonperforming-loans ali NPL). Med NPL
je Deloitte uvrstil tudi izpostavljenosti
do dolznikov iz bonitetnih razredov D
in E (za maloprodajo tudi C)

Ocena vzdrinosti
zadolienosti

Vrednotenje
naloibv
vrednostne papirje
in zavarovanj v
obliki teh
vrednostnih
papirjev
a) Delnicez
delujocim trgom
b) Delnice brez
delujocega trga,
katerih prodaja se
sicer vrii prek
borze

c) Dalnlca braz
daluJocaga trga, kl
nlso uvricana na
borzo, In dalail v
kapital.

- Ce je bila na voljo napoved EBITDA
za naslednjih 3-5 let: zni:zanje
napovedi EBITDA za 1o do 20%
- Ce napovedi niso bile na voljo (ali je
bila na voljo samo napoved za eno
leto) in so stevilke dejanskega
trgovanja zadnjih treh let kazale
narascajoc ali upadajoc trend:
zni:zanje napovedi za 10-20%,
upostevanje EBITDA za zadnja 3 leta
in izracun povprecja za 5 let
- Ce napovedi niso bile na voljo (ali je
bila na voljo samo napoved za eno
leto) in so stevllke dejanskega
trgovanja zadnjih treh let kazale
nihajoc trend: upostevanje EBITDA za
zadnja 3 leta in izracun povprecja za
5 let
- V nekaterih primerih so bile narejene
prilagoditve za uporabo Capex
vrednosti.
- Ko je bila dolocena vzdrzna vrednost
EBITDA, je bila vzdrzna vrednost neto
dolga dolznika ali skupine dolocena z
uporab veckratnika EBITDA, in sicer:
a) 5x za standardne dejavnosti
b) Bx za telekomunikacijske
dejavnosti
c) 12x za infrastrukturne dejavnosti

- po objavljenih borznih cenah

- borzna cena delnic druzb minus 20
%

- po objavljenih borznih cenah ali
- po modelu, ce druzba dokaze,
da delnice nimajo delujocega
trga (postena vrednost se
ovrednoti z najvecjo mozno
uporabo trznih vhodnih podatkov
in s cim manjsim opiranjem na
nepreverljive vhodne podatke),
ali
- po korigirani knjigovodski
vrednosti delnic podjetja, ce
izracunana postena vrednost po
modelu presega knjigovodsko
vrednost
delnice
podjetja
- postena vrednost nalozb v
delnice oz. kapital drugih druzb
(razen bank) ne sme presegati
100% knjigovodske vrednosti.
- po posteni vrednosti preko
modelaall
- po metodi nabavne vrednosti
(ce postene vrednosti nl mogoce
zanesljivo izmerltl), pri earner je
na vsak dan bllance stanJa
potrebno presoditl, ali obstaja
kak nepristranski dokaz o
morebitni oslabljenosti

- ce je banka imela najnovejso cenltev
(sestavljeno med letoma 2011 in
2013) zastavljenih delnlc druzb: -20%
na ocenjeno vrednost
- ce banka ni lmela najnovejse cenitve
zastavljenlh delnic druzb: za
nedelujoce druzbe neto vrednost
sredstev, za delujoce druzbe Sx
EBITDA minus neto dolg minus 20odstotni odbitek
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Vrednotenje
zavarovanj z
nepremicninaml

- vrednotenje po ocenjeni
posteni vrednosti
- odbitek na ocenjeno vrednost
nepremicnin za namen
ocenjevanja slabitev financnih
sredstev ni potreben
- nalozbe v nepremicnine,
zasezene za poplacilo financnih
sredstev, se se naprej merijo po
ocenjeni posteni vrednosti (brez
odbitkov) ali na podlagi sedanje
vrednosti bodocih najemnin, ce
gre za nepremicnine, dane v
poslovni najem.

Predvldano
obdobja
unovcevanja
zavarovanja in s
tem povazani
odbitki

- banka mora obvezno
preveriti vrednost vseh
nepremicnin, ce so zadnje
cenitve le teh starejse od
6 mesecev.
- opravljena cenitev
nepremicnine s strani
neodvisnega cenilca mora
temeljiti na nacinu trznih
primerjav ali na donosu
zasnovanem nacinu v
skladu z MSOV
- izjemoma lahko cenitve
stanovanjskih nepremicnin
pod vrednostjo 500.000
EUR temeljijo tudi na
metodi mnozicnega
vrednotenja nepremicnin
GURS

- doba unovcitve do 7 let, na podlagi
ocene cenilca nepremicnin glede
predvidenega casa prodaje
- dodani odbitki za likvidnost, lokacijo
in stroske lastnistva, ki znasajo 35% v
primeru predvidene unovcitve v 5-ih
letih in 45% v primeru unovcitve v 7-ih
letih

- pri ocenjevanju bodocih
denarnih tokov iz zastavljenih
nepremicnin se uposteva
predpostavka z najmanj 4-letnim
obdobjem unovcitve in
diskontiranje s pogodbeno
dogovorjeno oz. efektivno
obrestno mero.

- Vrednosti premicnega premozenja,
kot so bile evidentirane v bancnih
poslovnih knjigah, so bile diskontirane
s sledecimi diskontnimi faktorji:
- postavke obratnega kapitala, kot so
zaloge in terjatve: - 80 %
- stroji in oprema: -70%

Vrednotanja
zavarovanj s
premicninaml

Oblikovanje
oslabitev na t.i.
bullet kradita

- uporaba matrike cen, ki jo je
pripravila druzba $-Invest, kadar desk
top ali drive-by vrednotenje ni bilo
izvedeno
- ce je bila nepremicnina ocenjena v
postopku desk top ali drive-by
vrednotenja, se je uporabila ta cena,
razen ce je banka posredovala nizjo
vrednost cenitve.

Podaljsanje taksnega kredita v
nespremenjeni visini je ze
nepristranski dokaz za oslabitev.

* 5.12.2012,

12.12.2012 in
3.1.2013
** 13.12.2013

lz zbiranja obvestil od dr. Marjana Odarja, direktorja Slovenskega instituta za revizijo (SIR), z dne
6.5.2015 izhaja, da z metodologijo AQR 2013, ki jo je uporabil Deloitte ni bil seznanjen in da je SIR,
kot pristojna strokovna institucija v Republiki Sloveniji, ni nikdar odobril za racunovodske namene
(priloga 32). Za predpostavke metodologije, ki smo mu jih predstavili v razgovoru, je pojasnil, da niso
identicne do tedaj definiranim usmeritvam SIR-a in Banke Slovenije glede vrednotenja kreditov in
zavarovanj, ter da AQR najverjetneje ni narejen skladno z MSRP.
Navedene ugotovitve potrjujejo utemeljenost suma, da AQR ni bil izveden skladno z MSRP in da
zaradi tega rezultati AQR niso izpolnjevali pogojev za njihovo pripoznavanje v poslovnih knjigah NLB,
Banka Slovenije pa ne bi smela utemeljiti negativne vrednosti kapitala NLB in na njej temeljece
odlocbe o izdaji izrednih ukrepov na podlagi tako izracunanih vrednosti zavarovanj in oslabitev.
Vendar pa SIR svojih usmeritev glade nacina vrednotenja zavarovanj in oblikovanja oslabitev za leto
2013 ni bistveno spremenil, da bi jih tako prilagodil pravilom uporabljenim v metodologiji AQR. Edina
znatnejsa sprememba, ki se je pojavila tako v usmeritvah BS iz decembra 2013 kot v interni
Metodologiji za obllkovanje oslabitev v NLB, je bila nova metodologija bonitetnega razvrscanja
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komitentov oz. nova, strozja definicija slabih posojil in neplacnikov, ki je domnevno sledila usmeritvam

EBA.
Definicija vzdrznosti dolga, kot jo je opredeljevala metodologija AQR (v vecini primerov Sx EBITDA) in
ki je v metodoloskem smislu prispevala 321 mio EUR k dodatno ugotovljenim oslabitvam (kot to izhaja
iz prej predstavljene tabele), pa ni bila skladna z usmeritvami BS niti z internimi pravili NLB o
oblikovanju oslabitev niti z nobeno drugo uradno veljavno metodologijo in kot taksna ni imela podlage
za pripoznavanje njenih ucinkov v poslovnih knjigah NLB. Se vec, iz dokumenta »Summary of the
AQR« izhaja simulacija, da v kolikor bi namesto Sx EBITDA upostevali npr. 7x EBITDA in 10%
izboljsano unovcljivost, bi bilo potrebnih slabitev v NLB za 400 milijonov manj.
Ce sestejemo ucinke clanom sveta BS znanega prenizkega vrednotenja zavarovanj v znesku 200-500
mio EUR in ucinke prevec stroge definicije vzdrznosti dolga v znesku 400 mio EUR, dobimo skupaj
znesek domnevno potrebnih dodatnih slabitev v znesku 600-900 mio EUR. V kolikor bi bilo v AQR
izracunanih oslabitev manj za navedeni znesek, bi bila v porocilu o hipoteticni likvidacijski vrednosti
navedena ocena izkaza financnega polozaja banke po stanju na dan 30.9.13 pozitivna, realna pa je
tudi moznost, da bi bila hipoteticna likvidacijska vrednost pozitivna in s tern, da bi bila vsaj manj
negativna, kot je bila vrednost podrejenega dolga, kar pomeni, da bi lahko bili imetniki podrejenega
dolga poplacani vsaJ deloma ali celo v celoti. Tega seveda ne moremo z gotovostjo trditi, dokler se
ne izvede ustrezno vrednotenje skladno s takrat zakonsko pravilnimi pravili stroke, brez vseh
ugotovljenih pomanjkljivosti AQR. Sele taksno vrednotenje bi lahko podalo verodostojno (posteno)
oceno visine kapitala NLB pod predpostavko delujocega podjetja in pod predpostavko nedelujocega
podjetja.

12.
Porocilo o hipoteticni likvidacijski vrednosti NLB
d.d. na dan 30.9.2013
12.1. Pogodba za izdelavo hipoteticnega likvidacijskega vrednotenja NLB

Na podlagi ponudbe druzbe Deloitte z dne 29.10.2013 sta Bostjan Jazbec v imenu Banke Slovenije,
(dne 5.12.2013) in Yuri Sidorovich v imenu druzbe Deloitte (dne 6.12.2013) podpisala »Pogodbo za
vrednotenje NLB na dan 30.9.2013 pod predpostavko hipoteticne likvidacljske vrednosti« 73
(priloga 58). Ponudba za sklenitev pogodbe je naslovljena osebno na usluzbenca Banke Slovenije
Mateja Krumbergerja, zato gre sklepati, da je on v imenu Banke Slovenije podal povprasevanje oz.
poziv Deloittu k dajanju ponudbe.
Pogodba je sestavljena iz osnovnega pogodbenega dela na straneh od 1 do 8, ki se konca s
podpisoma pogodbenih strank in treh dodatkov:
73 Ta~o p~iblizno bi lahko poimenovali predmetni dokument, ker sicer v izvirniku nima naslova, kot npr. pogodba ali dogovor ali
naroc1lo, 1pd. !z prvega uvodnega odstavka z originalno vsebino: »Pursuant to teh request of Bank of Slovenia (the »Client« or

»BOS«, Deloitte (»Deloitte) is pleased to present you this offer for the valuation of Nova Ljubljanska banka d.d. (»NLB« or the
»Bank«) as o~ Septemeber 30, 2013 under the hypothetia assumption of an ordelry liquidation.«, lahko zakljucimo, da gre za

ponudbo Delo1tta za izvedbo vrednotenja NLB na dan 30.9.2013 pod hipoteticno predpstavko nadzorovane likvidacije.
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Appendix 1 Standard Terms and Conditions (Standardni pogoji),
Appendix 2 Valuation methodology and the legal framework (Metodologija vrednotenja in
pravni okvir) in
Appendix 3 Proposed procedures (predlagani postopki).
lz 1. tocke pogodbe je razvidno, da je namen storitve vrednotenje NLB, ki bo Banki Slovenlje v
pomoc pri odlocanju glede porazdelitve morebitne izgube med imetnike lastnlskega kapitala in
imetnike podrejenega dolga NLB. Druzba Deloitte se je zavezala, da bo z vrednotenjem ugotovila
hipoteticni znesek poplacila lastniskega kapitala in podrejenega dolga iz premozenja ob predpostavki
likvidacije banke. lzhajala je iz predpostavke, da je banki odvzeto dovoljenje za poslovanje zaradi
primanjkljaja kapitala na dan 30.9.2013, ker drzavna pomoc ni bila zagotovljena, torej iz
predpostavke o nedelujocem podjetju.
Nadalje so bile v tocki 1.3 pogodbe dogovorjene obsirne omejitve Deloittovih storitev ali t.i. klavzule o
omejitvah uporabnosti in/ali izkljucitvi odgovornosti (t.i. disclaimerji) (priloga 51, stran 1, tocka 1.3), s
katero je druzba Deloitte pojasnila, da rezultat njihovega vrednotenja ne izraza mnenja o postenosti,
niti investicijskega svetovanja in se kot taksen ne sme razlagati. Poleg tega storitve, navedene v
tej listini o poslu, ne predstavljajo in ne bodo predstavljale revlzlje all revlzljskih storitev ali
skrbnih financnih, poslovnih ali davcnih pregledov, saj vse nastete storitve presegajo obseg storitev
obravnavanih v tej ponudbi. Obseg dogovorjenih storitev po ponudbi ne vkljucuje pravnih storitev ali
kakrsnih koli davcnih ali knjigovodskih storitev. Storitve, ki jih bo druzba Deloitte opravila ne zavezujejo
davcnih ali drugih vladnih ali regulativnih organov ali sodisc in ne pomenijo nobene izjave ali
zagotovila ali jamstva, da se bodo davcni in drugi vladni ali regulativni organi ali sodisca strinjali z
njihovimi ugotovitvami.
Nadalje je v poglavju 2 navedeno, da bo metodologija opredeljena v Dodatku 2 (iz tega pa izhaja, da
je bila uporabljena metoda ciste vrednosti sredstev).
Za izvedeno storitev po sprejeti ponudbi je druzba Deloitte Banki Slovenije zaracunala 195.000,00
EUR plus podporne stroske (priloga 58, stran 5).
lz Dodatka 2 je razvidna metodologija vrednotenja in pravni okvir in sicer, da je namen sklenitve
pogodbe z dne 6.12.2013 priprava hipoteticnega vrednotenja NLB ob predpostavki nadzorovane
likvidacije. Pri izracunu vrednosti NLB je Deloitte uporabljala metodo ciste vrednosti sredstev, pri
cemer je morala kot podlago (kot izhodisce/kot input/kot vhodne podatke) za vrednotenje uporabiti
oceno pregleda kakovosti sredstev (to je rezultate AQR vrednotenja NLB 2013) hkrati pa
upostevati ustrezne odbitke, da je racunovodsko ali knjigovodsko vrednost pretvorila v vrednost pri
nadzorovani likvidaciji (priloga 58, stran 19, 49).
Na podlagi dejstev, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe med BS in Deloitte lahko trdimo, da so osumljeni
clani Sveta BS, jasno vedeli, da so bile za izracun hipoteticne likvidacijske vrednosti NLB kot podlaga
uporabljeni rezultati (financni podatki), ki jih je Deloitte izracunal v AQR pregledu.

12.2. Porocilo o hipoteticni likvidacijski vrednosti NLB na dan 30.9.2013
V skladu s pogodbo opisano v prejsnji tocki je druzba Deloitte izdelala oceno vrednosti NLB ob
predpostavki nedelujocega podjetja, tj. oceno njene likvidacijske vrednosti na dan 30.9.2013. Porocilo
imenovano »Vrednotenje hipoteticne likvidacije NLB, d.d. na dan 30.9.2013« (priloga 51) na prvi
strani vsebuje omejitev iz katere je razvidno, da bo to porocilo izdelano samo za zaupno uporabo, z
namenom seznanitve s predhodnimi rezultati analize, ki jo je opravila druzba Deloitte in da se Banka
Slovenije na to analizo v nobenem primeru ne bo skllcevala. Hkrati je druzba Deloitte se zapisala,
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da ne prevzema nobene odgovomosti ali obveznosti do Banke Slovenije ali katerekoli druge osebe
glede vsebine tega porocila.
V porocilu je bila kot dodaten cilj analize vrednotenja dolocena ugotovitev potrebe po razporeditvi
morebitnega kapitalskega primanjkljaja med imetnike podrejenih dolzniskih instrumentov in
imetnike lastniskega kapitala. Navedeno je tudi, da bo Banka Slovenije uporabila Deloittovo analizo
vrednotenja pri procesu notranjega odlocanja.
Opredelitev vrednosti nadzorovane likvidacije v tej analizi vrednotenja predvideva, da bi BS uvedla
stecajni postopek proti banki zaradi domnevnega kapitalskega primanjkljaja, kar bi povzrocilo, da se ji
odvzame dovoljenje in da preneha poslovati. V stecajnem postopku se predvideva, da se bo
premozenje banke prodajalo po delih in da bo poslovanje prenehalo, ob upostevanju pogojev in
okoliscin stecajnega postopka za druzbo podobne velikosti in znacilnosti. Likvidacijski pogoji so nasteti
tudi v Listini o poslu za vrednotenje (priloga 51, stran 16- Dodatek 2).
Pri vrednotenju je Deloitte izhajal iz predpostavke, da domnev o delujoci druzbi ni vec.
Nadzorovana likvidacija predvideva, da se premozenje proda v ustreznem obdobju, zato da bi dosegli
najvisjo ceno, medtem ko prisilna likvidacija predvideva prodajo premozenja v najkrajsem moznem
casu, morda na podlagi drazbe. Likvidacijska vrednost uposteva tudi stroske, ki nastanejo pri prodaji
premozenja, kot so prodajni stroski.

V nadaljevanju je glede uporabe porocila o vrednotenju znova postavljena omejitev in sicer, da se to
porocilo ne sme uporabljati za noben drug namen niti se ne sme predloziti nobenim tretjim osebam
(razen ce take zahteva zakon) brez izrecne vednosti in pisnega soglasja druzbe Deloitte in da Banka
Slovenije soglasa, da se ne bo nitl delno nltl v celoti sklicevala na njihovo ime ali njihovo delo v
nobenem dokumentu, predlozenem tretjim osebam, brez predhodnega pisnega soglasja druzbe
Deloitte.
Peleg navedenega rezultat njihovih storitev vrednotenja ne izraza njihovega mnenja o postenosti ali
investicijskega svetovanja in se ne sme razlagati kot tak. Njihove ugotovitve, tj. ugotovitve v porocilu o
likvidacijski vrednosti NLB, niso namenjene nadomescanju postopka skrbnega pregleda, kreditne
institucije ali katere koli tretje osebe pa morajo opraviti lasten skrbni pregled poslovanja zaradi
organiziranja morebitne transakcije ali financiranja. V dokumentu se opozorijo, da ral:unovodski izkazi
na dan 30.9.2013 niso bili revidirani, torej je njihova analiza pripravljena na podlagi nerevidiranih
podatkov.
V poglavju lzvedeni postopki Porocila o hipoteticni likvidacijski vrednosti NLB je zapisano, da je druzba
Deloitte za potrebe vrednotenja prilagodila vrednost posameznega premozenja take, da izraza
pricakovano realizacijo v scenariju nadzorovane likvidacije.
V zakljucku porocila Hipotetil:na likvidacijska vrednost NLB je v poglavju »lzid vrednotenja« razviden
sklep, da je na podlagi njihove analize vrednotenja v skladu z dogovorjenim obsegom, postopki in
pravnim okvirom, ki ga zagotavlja Banka Slovenije, cisto vrednost premozenja NLB d.d., ob
predpostavki nadzorovane likvidacije na dan 30. septembra 2013 mogoce, primerno oceniti v razponu
med (zaokrozeno) minus 750 milijonov EUR in minus 1.600 milijonov EUR.
One 10.12.2013 je bile porocilo imenovano Hypotetical liquidation valuation of NLB d.d. zakljuceno,
kar pomeni v stirih dneh ad narocila oziroma sklenitve pogodbe.

Pomembni zakljucki, kl izhajajo iz dokumenta
vrednotenje NLB na dan 30.9.2013« so naslednji:
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»Hipoteticno

likvidacijsko

Enako kot sam AQR pregled oz. z njim dobljeni rezultati niso bili skladni z MSRP, tudi »ocena izkaza
financnega polozaja NLB banke po stanju na dan 30. 09. 2013cc, ni bila izdelana po pravilih
Mednarodnih standardov racunovodskega porocanja in kot taksna ne bi smela biti uporabljena kot
podlaga za ugotovitev nastopa stecajnega razloga za banko NLB, niti za odreditev izrednih ukrepov v
NLB v obsegu in na nacin, kot je to izvedla Banka Slovenije z Odlocbo o izrednih ukrepih zoper NLB z
dne 17.12.2013.
Banka Slovenije je v dopisu z dne 23. 04. 2015 (priloga 96), ki sta ga v njenem imenu podpisala
Jasna Iskra in Jurij Zitko, sama navedla, da pri oceni hipoteticne likvidacijske vrednosti NLB, ki jo je
izdelal Deloitte v obliki ocene izkaza financnega polozaja banke, ki je sestavni del porocila
Hypothetical liquidation valuation of NLB d.d. »ne gre za cenitev v zvezi z racunovodskim
porocanjem ali revizl)o, temvec za ugotovltev, kaksna bi blla vrednost stecajne mase, ki je na
razpolago za poplacilo upnikov«. lz tega torej izhaja, da se usluzbenci Banke Slovenije zavedajo,
da ocena izkaza financnega polozaja banke ni bila izdelana v skladno s pravili MSRP pod
predpostavko delujocega podjetja, temvec je bila izdelana zgolj za namen ocene hipoteticne
likvidacijske vrednosti, torej pod predpostavko nedelujocega podjetja, vsekakor pa ni bila izdelana
za potrebe racunovodskega porocanja. Kot taksna navedena ocena izkaza financnega polozaja banke
ni bila zakonska podlaga za presojo zadostnosti visine kapitala banke v pogojih njenega delovanja oz.
celo podlaga za presojo nastopa stecajnega razloga za banko, saj bi se morale oboje vrednotiti
(ugotoviti) pod predpostavko delujocega podjetja in bi se morale pod enako predpostavko vrednotiti
tudi kapital banke (o tern podrobneje se v nadaljevanju). Jasno je torej, da so se usluzbenci Banke
Slovenije zavedali, da predmetna ocena izkaza financnega polozaja banke, iz katere se je izracunala
hipoteticna likvidacijska vrednost banke, ne more biti uporabljena kot verodostojen racunovodski
izkaz, saj sta vodja pravnega oddelka Banke Slovenije Jasna Iskra in njen namestnik Jurij Zitko v
citiranem dopisu z dne 23.04.2015 navedla tudi, da »ne gre za cenitev v zvezi z racunovodskim
porocanjem ali revizijo« (kot ze poudarjeno v prejsnjem odstavku).
Jasna Iskra in Jurij Zitko v citiranem dopisu z dne 23.04.2015 sicer pravilno razlikujeta med t.i.
racunovodskim kapitalom ter med vrednotenjem sredstev banke ob predpostavki stecaja
(nedelujocega podjetja), vendar so clani Sveta Banke Slovenije v odlocbi o izrednih ukrepih
nedopustno uporabili oba pojma kot sinonima. Pri lzracunu racunovodskega kapitala banke gre
za kapital, kot je razviden iz verodostojnega racunovodskega izkaza, izdelanega skladno z MSRP, na
nacin, kot smo ga prej opisali pri pojasnjevanju pravil o rpcunovodstvu v bankah. Pri hipoteticni
likvldacijski vrednostl, kot jo je izracunal Deloitte, pa je slo zgolj za hipoteticen izracun (simulacijo)
kapitala banke pod dolocenimi predpostavkami, in sicer pod predpostavko, da bi do stecaja ze prislo,
in bi predpostavka nedelujocega podjetja, pod katero je sredstva potrebno ovrednotiti po
likvidacijski in ne po posteni trzni vrednosti, ze veljala. Nikakor pa ni dopustno oceno izkaza
financnega polozaja banke, na podlagi katere je bila izdelana ocena hipotetic:ne likvidacijske
vrednosti banke, uporabiti za izracun (to je zatrjevanje) racunovodskega kapitala banke, kar so
osumljeni usluzbenci Banke Slovenije oc:itno povsem zavestno (nac:rtno) naredili in se pri tern v
odlocbi zavajajoce sklicevali na oceno druzbe Deloitte kot podlago, na kateri je bil opredeljen negativni
kapital banke (torej racunovodski kapital banke) in na podlagi katere je bil ugotovljen stec:ajni razlog za
banko.
Da gre za dve loceni vrednotenji, eno pod predpostavko delujoc:ega podjetja, ki mora biti izdelano
skladno z racunovodskimi pravili, in drugo, ki mora biti izdelano pod predpostavko nedelujoc:ega
podjetja in ki lahko predstavlja odmik od racunovodskih pravil, izhaja tudi iz v letu 2014 sprejete
Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Evropskega Sveta in s to direktivo povezanih vec:
smernic, ki jih je izdala EBA (priloga 279). Dejstvo je, da so bile ta direktiva in smernice sprejete po
AQR 2013, vendar pa odrazajo dejanski namen zakonodajalca glede pogojev, pod katerim se izvede
bail-in (to je izbris podrejenega dolga). Navedene smernice dopusc:ajo moznost, da je kapital pod
predpostavko delujocega podjetja pozitiven, pod predpostavko nedelujocega pa negativen, pri cemer
se razlic:na vrednotenja uporabljajo za razlicne namene (in ne tako kot v primeru AQR NLB 2013, ko
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se je eno vrednotenje nekriticno uporabljalo za razlicne namene, tako za namen dolocitve
nastopa domnevnega stecajnega razloga, kot za namen izracuna visine odpisa podrejenega
dolga). Tako v prirneru NLB, dornnevno »neodvisni svetovalec« Deloitte vrednotenja pod
predpostavko delujocega podjetja sploh ni izvedel. Najbolj kljucno pa je, da rnora, skladno s
srnernicarni, vrednotenje izdelati neodvisni cenilec, to je tisti, ki vrednoti neodvisno »od vseh javnih
organov«, brez opiranja na nadzorni organ (kar se ni zgodilo v prirneru Deloitte, ki je rnetodolosko
ravnal po navodilih BS, ki je zahtevala, da se uporabi AQR, in ni uporabil neodvisnega vrednotenja).
Tako Direktiva zahteva: »Preden organi za resevanje sprejmejo ukrep za resevanje ali uporabijo
pooblastilo za odpis ali konverzijo ustreznih kapitalskih instrumentov, zagotovijo, da oseba,
neodvisna od vseh javnih organov, vkljucno z organom za resevanje, opravi posteno,
preudarno in realno vrednotenje sredstev in obveznosti institucije. Da kapital NLB pred izdajo
odlocbe o izrednih ukrepih ni bil ovrednoten niti posteno niti realno, temvec so bili krediti
ovrednoteni na nacin, da so bila zavarovanja nerealisticno ocenjena, ocenjeni bodoci denarni
tokovi iz kreditov pa so vsebovali stresne predpostavke in ne realisticnih predvidevanj, cesar
so se odgovorne osebe iz BS dobro zavedale, je obrazlozeno v prejsnjern poglavju pri opisu
nepravilnosti v AQR pregledu.
Ciani sveta Banke Slovenije so tudi v odlocbi o izrednih ukrepih dali vedeti, da se zavedajo, da z AQR
ugotovljene slabitve sploh se niso bile poknjizene (kar porneni, da negativni kapital do takrat ni bil
izkazan v nobenern uradno veljavnern racunovodskern izkazu), so pa obenern zapisali, da bodo
slabitve poknjizene in da bo s tern nastopil stecajni razlog.
Ko smo Banko Slovenije zaprosili (priloga 96) za pojasnilo, ali so slabitve na podlagi AQR
vrednotenja izracunane skladno z MSRP, je Banka Slovenije, z dopisorn, ki sta ga podpisala Jasna
Iskra in Jurij Zitko, odgovorila, da je ternu tako, »kar potrjuje tudi dejstvo, da je NLB po stanju konec
leta 2013 te oslabitve izkazala v poslovnih knjigah in posledicno racunovodskih izkazih za poslovno
leto 2013, neodvisni revizor pa v Porocilu neodvisnega revizorja na samo visino oslabitev ni izrazil
nobenih pridrzkov«. Navedeno pojasnilo kaze, da usluzbenci Banke Slovenije utemeljujejo skladnost
slabitev s pravili MSRP z dogodki, ki so se zgodili po tern, ko je sama ze v odlocbi »odredila« oz.
»napovedala« bodoco knjizbo, saj so se racunovodski izkazi sestavljali in njihova revizija izvajali po
stanju na dan 31.12.2013, odlocba pa je bila izdana pred tern dne 17.12.2013.
Zaradi preveritve izpostavljene teze74 po kateri naj bi bil AQR pregled pravno ustrezen in s tern tudi
pravno sprejernljivi nadaljnji ukrepi BS izpeljani iz njegovih rezultatov, smo NLB dne 21.9.2016 pozvali,
da narn predlozi dokurnentacijo in pojasnila (priloga 280) iz katerih srno lahko ugotavljali na kaksni
podlagi so bile ugotovljene oslabitve, ki jih je NLB dejansko poknjizila na koncu leta 2013. Po analizi
prejete dokurnentacije (priloga 281) in dodatnirn razgovororn s pristojnirni usluzbenci NLB, ki so dali
pojasnila k izrocenirn podatkorn (priloga 170) smo ugotovili, da NLB decernbra 2013 v svoje knjige ni
direktno poknjizila dornnevno potrebne slabitve ugotovljene v AQR (to je AQR rezultatov), tako da bi
na istih kornitentih knjizila identicne vrednosti, ternvec je oblikovala slabitve oz. odpise v zelo
primerljivern ali skoraj identicnern skupnem (agregatnem) znesku (cca. 1,4 rnilijarde EUR), kot so bile
tiste iz AQR 75 • Slabitve na koncu poslovnega leta 2013 je vnesla v svoje poslovne knjige na sledec
nacin (priloga 282):
a) dobro 1/3 (543 mlo EUR) v decembru knjizenih izgub je pripoznala z neposrednim
knjizenjem izgub zaradi prenosa dela terjatev na DUTB, brez prehodnega knjizenja z AQR
ugotovljenih dodatnih oslabitev, pri earner pa je bila vecina na DUTB prenesenih terjatev
predmet presoje v okviru AQR in so bile tudi prenosne vrednosti izracunane ob.
upostevanju ucinkov AQR;

74
Da Je bilo vrednotenje v AQR pregledu "pravilno«, ker Je NLB slabitve ugotovljene v tern pregledu tudi poknjizila na koncu Jeta
2013 in da je tak§no ravnanJe potrdil tudl redni revizor za leto 2013.
75
Skupaj je bilo z AQR po stanju na dan 31.12.2012 ugotovljenih za 1,666 milljarde dodatno potrebnih oslabitev, pri cemer pa Je
NLB Skupina medletno (do 30.11.13) ze sama oblikovala za cca 244 milijonov kreditnih oslabitev.
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b) cca. 1/3 (495 mio EUR) v decembru knji:zenih izgub je ugotovila tako, da »naj bi njeni
usluibenci v decembru 2013 pod vtisom AQR rezultatov domnevno sami spoznali (ali
spregledali) obstoj razlogov za dodatne slabitve in jih tudi izvedli, domnevno neodvisno od
rezultatov AQR oziroma brez zahteve ali pritiska Banke Slovenije«; (priloge od 171 do
178 in 184);
c) slabo 1/3 (401 mio EUR) v decembru knjizenih izgub je NLB d.d. pripoznala s knjizenjem
oslabitev na financnih nalozbah, to je na nalozbah v druge banke v Skupini NLB. Razlog
za slabitev financnih nalozb je bil tudi ta, da so tudi te banke »domnevno same,
upostevaje enotno metodologijo oblikovanja oslabitev v Skupini NLB« v decembru 2013
pripoznale dodatne oslabitve na kreditih, kar se je v racunovodskih izkazih NLB d.d.
odrazilo kot zmanjsanje vrednosti njenega deleza v odvisnih bankah.
Kot ravnokar receno, je treba opozoriti na dejstvo, da NLB ni opravila identicnih slabitev (se pravi
na istih komitentih in v enakih vrednostnih obsegih), kot jih je ugotovil (opredelil) Deloitte v AQR
porocilu, temvec so usluzbenci banke izvedli slabitve na drugacen nacin, tako da so slabili bodisi
terjatve do drugih komitentov, ki niso bili vkljuceni v AQR, bodisi do komitentov, ki so bili vkljuceni v
AQR, vendar v drugacnih vrednostnih obsegih, pri cemer so v mnogih primerih vidna znatna
odstopanja med AQR slabitvami in NLB-jevimi lastnimi slabitvami, vendar pa so NLB-jevci v koncnem
skupnem sestevku svoje slabitve (kot so predstavljene zgoraj v alinejah a-c) zelo priblizali skupnemu
sestevku slabitev ugotovljenih v AQR. Konkretno to pomeni, da je NLB banka po v decembru 2013
sama izracunala, da so v letu 2013 potrebne dodatne slabitve v znesku 1.439 mio EUR, po AQR
rezultatih pa jih je potrebovala oblikovati se 1.422 mio EUR, ce upostevamo da je Deloitte v AQR
»naracunal« vsega skupaj za 1.666 mio EUR dodatnih oslabitev in ad tega odstejemo do 30.11.2013
ze samoiniciativno izvedene kreditne oslabitve v NLB Skupini, ki jih je bilo za cca. 244 mio EUR - glej
se spodnjo opombo st. 77 (priloga 282).
Ker se BS sklicuje na to, da je redni revizor NLB-jevih izkazov za leto 2013, potrdil kot pravilne
oslabitve oblikovane v letu 2013, je potrebno opozoriti tudi na nenavadno vlogo NLB-jevega rednega
revizorja za leto 2013 - druzbe Ernst & Young revizija, zaradi katere je vprasljiva tudi njegova
verodostojnost. Prva pomembna okoliscina, ki kaze na odvisnost (povezanost) rednega revizorja NLB
za leto 2013, je ta, da je bila njena sestrska druzba Ernst & Young svetovanje d.o.o., izvajalka AQR
pregleda 2013 v vseh drugih slovenskih bankah, ki so bile objekt AQR pregledov v letu 2013 in kot
taksna clanica Usmerjevalnega odbora76 .V obeh druzbah E&Y je bil zakoniti zastopnik Janez Uranic,
za katerega iz el. sporocila z dne 17.10.2013 (priloga 283) izhaja, da je ze vnaprej pred koncem
poslovnega leta 2013 predstavnikom NLB napovedal, da mora NLB poknjiziti AQR rezultate, ce noce
prejeti revizorskega mnenja s pridrzkom.
V razgovoru s predstavniki Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (dalje ANR) smo ugotovili, da je
Janez Uranic predstavnikom ANR pojasnil, da so oni (a.a.: misljena druzba E&Y svetovanje) slovenski
AQR v letu 2013 izvajali po MSRP, Deloitte pa AQR v NLB ni izvajal skladno z MSRP. Poleg tega iz
zbranih obvestil izhaja, da je Uranic na sestanku s predstavniki ANR podal izrecno stalisce, da se
druzba E & Y revizija d.o.o., kot revizijska druzba NLB za leto 2013 nl ukvarJala z ugotavlJanJem
morebitnlh previsokih oslabltev v NLB. Revizorjev nl zanlmalo, all Ima NLB morebltl previsoko
obllkovane oalabltve, zanje Je bllo pomembno aamo, da slabitve niso prenlzke. Po pojasnilih
Uranica v postopku pri ANR, je bila ECB tista, ki je zahtevala, da se na koncu leta 2013 poknjizijo
dodatne domnevno potrebne v AQR ugotovljene slabitve, z argumentom, da je »NLB padla na AQR«.
V zvezi s sestankom, ki ga je imel Uranic na ANR je se zanimiva okoliscina, da je pred tern ANR
druzbl E&Y kot revizorju NLB za leto 2013 poslala pisni zahtevek z vprasanji o AQR, vendar Uranic
kot zastopnik E&Y na vprasanja ni hotel pisno odgovoriti , temvec je prisel osebno na razgovor na
ANR, kar je bilo povsem neobicajno in nedopustno, da revizijska druzba v ugotovitvenem postopku ni
hotela podati pisnih odgovorov na zastavljena vprasanja ANR (prllogl 34 In 180).
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Obstajal je samo en Usmerjevalnl odbor oz. Steering Committee za AQR In STRESNE TESTE v vseh bankah, kl so blle del
tega procesa v letu 2013.
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Nadalje navajamo, da navedba v gradivu za Usmerjevalnl odbor z dne 27.11.2013 (priloga 284),
kjer je pod tocko I, ki govori o komunikacijski strategiji, zapisano, da rezultati AQR ne bodo objavljeni,
saj pri izvedbi AQR ni slo za racunovodski postopek, da pa bo AQR uporabljen kot input (op.a.
vhodni podatek) za stresne teste, prica o dejstvu, da rezultati AQR nlso bili izdelani za namene
racunovodskega porocanja in kot taksni nikakor ne bi smeli biti uporabljenl za izracun
negatlvnega kapitala banke, na podlagi katerega so bili izbrisani imetniki kvalificiranih obveznosti, ter
Banka Slovenije v odlocbi o izrednih ukrepih knjizenja z AQR izracunanih slabitev ne bi smela navajati
kot podlago za nastop stecajnega razloga NLB, zato ker so se clani Sveta BS zavedali, da taksni
izracuni slabitev niso primerni za racunovodsko evidentiranje.
Glede ugotavljanja domnevnih razlogov za nastop stecaja NLB banke je potrebno opozoriti se na
naslednje: 320. clen ZBan-1 v prvi tocki prvega odstavka kot enega od dveh stecajnih razlogov77
doloca: »da premozenje banke ne zadosca za poplacilo vseh terjatev upnikov banke«. Slednje
pomeni, da so obveznosti banke vecje od njenega premozenja oz. povedano drugace, da banka
izkazuje negativni kapital 78 • Kot ze povedano v 4. poglavju obrazlozitve te kazenske ovadbe (pravna
ureditev podrocja racunovodstva v bankah), ni mozno, da bi banka na dolocen dan izkazovala dva
razlicna zneska racunovodskega kapitala banke, od katerih bi bila oba pravilna. Ce bi to bilo mozno,
potem bi lahko vsaka gospodarska druzba izkazovala razlicne vrednosti racunovodsklh
postavk in deleznikl nikoli ne bl mogli zanesljivo vedeti, katera vrednost je »boljcc pravilna In
katera »manj«. Trditev, da sta mozna dva racunovodska izkaza in dve razlicni, vendar pravilni
vrednosti kapitala, obe izracunani na isti dan ob spostovanju MSRP, je torej popolnoma nesmiselna.
Ker banka NLB niti na ·dan 31.12.2012 (Priloga 239, Stran 2, 41, 42) niti na dan 30. 9. 2013 (Priloga
5) v svojih racunovodskih izkazih ni izkazovala negativnega kapitala, clanl Sveta Banke Slovenije na
nobeni podlagl niso bili upraviceni trdltl, da je bil racunovodski kapital banke, ki je edina
mozna podlaga za utemeljitev nastopa stecajnega razloga, negativen, saj tudi nikoli niso trdili, da
so bili do takrat izdelani racunovodski izkazi, torej na dan 31. 12. 2012 in 30.9.2013, neverodostojni
ali morebiti celo ponarejeni/prirejeni in da zato niso bili resnicna in postena slika financnega stanja
banke. Usluzbenci Banke Slovenije taksne ugotovitve tudi niso nikoli objavili. Ravno tako taksno
zatrjevanje ne izhaja iz zbranih obvestil od njih. lz zbranih obvestil izhajajo dolocene tezko razumljive
teze, po katerih uradno objavljeni racunovodski izkazi NLB na dan 31.12.2012 in 30.9.2013 niso bili
neverodostojni ali morebiti »pogojno/delno« verodostojni, temvec so bili samo »drugace« oblikovani
od rezultatov AQR Porocila. Ti rezultati iz AQR naj bi bili ugotovljeni po nekaksnih bolj
strogih/natancnih metodah kot so metode po katerih se ugotavljajo in preverjajo financni podatki v
rednih letnih porocilih banke (priloge 204,210,211).
Deloitte je v porocilu o hipoteticni likvidacijski vrednosti NLB banke zapisal, da »je Banka Slovenije
pooblasti/a Deloitte, da pripravi analizo hipoteticnega vrednotenja NLB ob predpostavki nadzorovane
likvidacije« ter da »opredelitev vrednosti nadzorovane likvidacije v tej analizi vrednotenja predvideva,
da bi Banka Slovenije uvedla stecajni postopek proti banki zaradi domnevnega kapitalskega
primanjkljaja« (prlloga 51). Navedeno torej pomeni, da ocitno ni bil namen analize ugotoviti, ali so
v NLB podanl razlogi za uvedbo stecajnega postopka, temvec, da so usluzbenci Banke
S1oven1Je ze ob narocllu storltve predpostavlll negatlvnl kapltal79• Ciani Sveta Banke Slovenije
tako v odlocbi o izrednih ukrepih netocno navajajo, da je bil negativni kapital banke80 ugotovljen (iele)
na podlagi porocila o hipoteticni likvidacijski vrednosti. Ob tern velja tudi poudariti, da negativni kapital
banke, ki je pogoj za nastop stecajnega razloga, ni enako kot nedoseganje zahtevanih kolicnikov
kapitalske ustreznosti.

77 Drugi pogoj je doloCen v drugi toCkl prvega odstavka 320. elena ZBan-1: Ce BS oceni, da z lzrednimi ukrepl v banki ni mogoee
odpravltl razlogov lz 1. toCke tega odstavka all Ce se v Casu trajanja izrednlh ukrepov polomJ v banki ni izboljsal In banka kljub
lzrednlm ukrepom nl odpravila razloga iz 1. toCke tega odstavka.
78 Kot te veCkrat poudarjeno, mora izraeun negativnega kapltala izhajati lz realnih raCunovodsklh postavk, ne pa simulacije "kaj
bl bllo, Ce bl bllo«. Tudl lz zbranih obvestlll od Franceta Arharja Jasno lzhaja, da zakon o banCnistvu ozlroma baneno pravo ne
~ozna »vlrtualnega« steCaja.
Kar predstavlja steCajnl razlog.
80 Mli!IJen je raeunovodskl negativni kapltal.
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lz analize podatkov o kapitalskih kolicnikih (priloga 285) izhaja, da na dan 31. 12. 2012 zahtevanih
kolicnikov ni dosegala NLB Skupina, medtem ko jih sama NLB d.d. je. Dalje iz analize izhaja, da so
kolicniki pod nivo zahtevanih upadli v drugi polovici 2013 tudi v NLB d.d., vendar so bili se vedno visji,
kot so bili v letih 201 O in 2011. V zvezi s kolicniki pa je pomembno tudi dejstvo, da NLB v svojih
kvartalnih in letnih porocilih ni razkrivala, da ne dosega z odredbo BS predpisanih kolicnikov, temvec
je vedno zgolj navajala, da tako NLB kot NLB Skupina dosegata z zakonodajo predpisani minimalni
kolicnik kapitalske ustreznosti 8% (priloga 182).
Dejstvo, da so bili kolicnikl kapitalske ustreznosti v dolocenih obdobjih pod nivojem s strani BS
in EBA zahtevanih, pa ne pomeni, da je bil kapital NLB negativen, temvec, da je bil, skladno z
racunovodskimi izkazi, ki jih je NLB mesecno pripravljala tekom leta 2013, pozitiven, vendar ne
zadosten glede na regulatorne zahteve BS. To pomeni, da tudi pogoji za uvedbo stecaja zoper NLB
niso bili izpolnjeni. Zaradi nedoseganja zahtevanih kolicnikov kapitalske ustreznosti bi BS, glede na
dolocbe Zakon o bancnistvu, lahko NLB sicer odvzela dovoljenje za opravljanje bancnih storitev in
posledicno sprozila tudi likvidacijski postopek zoper NLB, toda navedeno pomeni, da bi lahko bili,
zaradi pozitivnega kapitala, upniki tudi v celoti poplacani. Navedeno je seveda hipoteticno, ker ne
vemo, kaksno bi bilo poplacilo v primeru insolvencnega postopka (ni izracuna, ker edini izracun pod
predpostavko nedelujocega podjetja, ki ga je izdelal Deloitte, temelji na AQR NLB 2013).
Deloitte navaja, da so se pri pripravi porocila o hipoteticni likvidacijski vrednosti zanesli na rezultate in
podatke, ki so bili zbrani predhodno med njihovim pregledom kakovosti sredstev (AQR), kar zopet
kaze, da se je hipoteticna likvidacijska vrednost ugotavljala izhajajoc iz rezultatov AQR pregleda, ki
pred tern niti niso bili racunovodsko poknjizeni in so bili dobljenih po pravilih neskladnih z MSRP.
Poleg tega pa so predstavniki Deloitta taksen nacin oziroma pot ugotavljanja hipoteticne likvidacijske
vrednosti izvedli po navodilih (usmeritvah) usluzbencev BS (priloga 286), kar se dokazuje, da druzba
Deloitte Svetovanje hipoteticne likvidacijske vrednosti ni ugotavljala kot od BS »neodvisni svetovalec«,
kar je sicer pogoj, predpisan v 261.b clenu Zban-1.
Predstavnika Banke Slovenije (Iskra in Zitko) v dopisu z dne 23. 4. 2015 (priloga 96) sicer
pojasnjujeta, da so bili rezultati AQR uporabljeni kot izhodisce za izdelavo ocene financnih izkazov
banke po stanju na dan 30. 9. 2013 ter, da je bila navedena ocena financnih izkazov del porocila o
likvidacijski cenitvi. Na podlagi ocene financnih izkazov po stanju 30. 9. 2013 so, po navedbah v
dopisu, neodvisni ocenjevalci v nadaljevanju za namene izracuna likvidacijske vrednosti upostevali
tudi druge ucinke81 , ki bi nastali kot posledica uvedbe stecajnega postopka zoper banko. Dalje
navajata, da je bil AQR izveden zaradi zahtev Evropske komisije, z namenom, da se »ugotovi cim bolj
tocno stanje premozenja bank« ter da bi bila uporaba drugih rezultatov pri izdelavi likvidacijske cenitve
zato tvegana, saj so bili rezultati ob koncu leta tudi poknjizeni v poslovnih knjigah bank82 •
Zopet, v kolikor so clani Sveta Banka Slovenije menili, da bodo sele rezultati AQR ugotovili »cim bolj
tocno stanje premozenja bank« ter da je bilo do tedaj izkazano premozenje NLB precenjeno za vec
kot milijardo EUR, potem bi morala sproziti ustrezne postopke zoper odgovorne osebe v NLB banki in
zoper revizorje, ki so do tedaj potrjevali taksne sporne racunovodske izkaze v NLB banki, cesar pa
niso storili.
Kot izhaja iz porocila o oceni hipoteticne likvidacijske vrednosti (prilogi 51), je Deloitte pri opredelitvi
metodologije vrednotenja uporabil metodo ciste vrednosti sredstev. Cisto vrednost premozenja banke
v scenariju nadzorovane likvidacije je Deloitte dolocil kot razliko med likvidacijsko vrednostjo celotnega
premozenja, zmanjsano za sedanjo vrednost vseh obveznosti. Deloitte je navedel, da nadzorovana
likvidacija predvideva, da se premozenje proda v ustreznem obdobju, zato da bi dosegli najvisjo.ceno,
da pa v takem primeru domnev o delujoci druzbi ni vec.

81
82

Vee o teh v nadaljevanju.
Kar pa, kot ze navedeno, ne drzl.
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Nacin izracuna posameznih zneskov pri ugotavljanju hipoteticne likvidacijske
vrednosti
Pri izdelavi ocene hipoteticne likvidacijske vrednosti je Deloitte izvedel vec korakov, pri cemer je prvi
in financno dalec najzahtevnejsi korak predstavljalo prevrednotenje posojil strankam (oslabitve
kreditov}. Ta korak je bil izveden na nacin, da so neposredno uporabili rezultate AQR vrednotenja.
Poleg tega je bilo izvedenih se 5 nadaljnjih korakov, Deloitte pa je nato zapisal, da so »vsi navedeni
ukrepi povzrocili primanjkljaj za izpolnitev obveznosti do upnikov in imetnikov kapitalskih deleiev«. lz
navedenega izhaja, da so rezultati AQR v resnici neposredno vplivali na izracun hipoteticne
likvidacijske vrednosti bank, saj so bili uporabljeni kot vhodni (izhodiscni) podatki za izracun
likvidacijske vrednosti.
Deloitte v porocilu o oceni hipoteticne likvidacijske vrednosti navaja, da so vrednotenja posojil
komitentom in z njimi povezanih nekaterih drugih sredstev na podlagi izvedenega AQR povzrocili
prilagoditev v visini 966 mio EUR na dan 30.9.2013. Z drugimi besedami, zaradi neposredne uporabe
rezultatov AQR pri dolocitvi visine hipoteticne likvidacijske vrednosti kapitala NLB na dan 30. 9. 2013
so bile pri oceni izkaza financnega polo:zaja banke izkazane dodatne »prilagoditve« v obliki
zmanjsanja vrednosti posojil komitentom v znesku 965.580.000,00 EUR. Poleg navedenih so bile v
prvem koraku izvedene se prilagoditve pri danih posojilih povezanim druzbam in investicijah v
povezane druzbe, tako da je skupni znesek prilagoditev v prvem koraku znasal 1.152.599.000,00
EUR. Za toliksen znesek prilagoditev se je v prvem koraku ocene hipoteticne likvidacijske vrednosti
zmanjsal tudi kapital banke NLB, tako da je neto vrednost sredstev oz. kapital banke po prvem koraku
znasal -317.975.000,00 EUR. In ta znesek je bil potem uporabljen za zatrjevanje domnevno
pravilnega stanja kapitala na dan 30. 9. 2013.
V korakih 2, 3 in 4 je Deloitte v nadaljevanju prevrednotil se nalozbe v povezane druzbe in nekatera
druga sredstva, tako da je potem kapital banke v primeru nadzorovane likvidacije po izvedbi prvih
stirih korakov ocenil na globokih - 735.793.000,00 EUR. V 5. koraku83 so bili nato ovrednoteni se
stroski, povezani s postopkom prenehanja poslovanja, v 6. koraku pa je bila izdelana dodatna analiza
obcutljivosti, tudi v povezavi z dodatnimi odbitki za posojila, pri cemer se je, kot izhaja iz porocila, »za
vsako zgoraj opisano premozenje uporabil odbitek za pomanjkanje likvidnosti in trzljivosti v visini
10%«. Pri analizi obcutljivosti je slo torej za pavsalno oceno, brez dejanske ocene vrednosti konkretnih
sredstev. Skupne dodatne prilagoditve vrednosti sredstev na podlagi analize obcutljivosti so znasale
823.820.000,00 EUR, od tega iz naslova kreditov komitentov v visini 619.260.000,00 EUR.
Na podlagi izvedenih vseh korakov v izracunu hipoteticne likvidacijske vrednosti je bila s simulacijo, ob
dolocenih predpostavkah, vrednost kapitala racunsko (vendar ne racunovodsko!} zmanjsana s
pozitivne vrednosti 834.624.000,00 EUR (priloga 90, Stran 10), kot je bila racunovodsko izkazana v
uradno objavljenem izkazu financnega polo:zaja banke na dan 30. 9. 2013, na - 317.975.000,00 EUR
po prilagoditvi vrednosti posojil na podlagi AQR oz. na globoko negativnih - 1.559.616.000,00 EUR na
84
podlagi vseh prilagoditev • V kolikor bi slo za verodostojne izracune in racunovodske izkaze, skladne
z MSRP, bi pomenilo, da je NLB precenjevala do tedaj izkazano vrednost danih kreditov in
posledicno vrednost kapitala kar za 1.152.599 tisoc EUR85 .
Ob tern je potrebno obrazloziti se razliko med racunovodskim kapitalom pod predpostavko delujocega
podjetja ter med izracunom likvidacijske vrednosti pod predpostavko nedelujocega podjetja. Po EBA
smernicah za izvajanje AQR pregledov sprejetih v letu 2014, je mozno, da je racunovodski kapital pod
predpostavko delujocega podjetja pozitiven, pod predpostavko nedelujocega podjetja pa negativen. V
83
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v 5. koraku.
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kolikor Deloitte v svoji simulaciji na dan 30.9.2013 vrednosti kapitala NLB ne bi zmanjsal za ucinke
AQR (korak 1), bi bil racunovodski kapital NLB, ki je pomemben za presojo nastopa stecajnega
razloga, pozitiven in bi znasal + 835 mio EUR. Za potrebe izracuna hipoteticne likvidacijske vrednosti
pa bi bilo kljub temu potrebno opraviti dodatna zmanjsana zaradi predpostavke nedelujocega podjetja.
lz porocila o hipoteticni likvidacijski vrednosti izhaja, da je znasala vrednost dodatnih prilagoditev
(zmanjsanj kapitala) 418 mio EUR (prilagoditve v korakih 2, 3, 4 in 5). Ce bi racunovodsko izkazani
kapital NLB na dan 30.9.2013 v znesku 835 mio EUR zmanjsali za te dodatne ucinke, bi bil itt
vedno pozitiven in bl znasal +417 mio EUR, kar pomeni, da bi zadoscal za poplacilo
podrejenega dolga. lzracun hipoteticne likvidacijske vrednosti je sicer v nadaljevanju vseboval se
dodatno analizo obcutljivosti, ki pa temelji zgolj na dodatnem 10% pavialnem odbitku v skupnem
znesku 824 mio EUR in ne na opravljenem vrednotenju. Pripravljavci porocila v Deloittu so tako
ocenili, da je pod hipoteticno predpostavko nadzorovane likvidacije neto vrednost sredstev NLB med 750 mio EUR in -1.600 mio EUR. Ce bi ta razpon ocistili za vplive iz koraka 1, torej za ucinke AQR, in
bi torej kot zacetno stanje uporabili racunovodsko izkazani kapital NLB na dan 30.9.13 v znesku 835
mio EUR, bi neto vrednost sredstev NLB znaiala med +400 mio EUR In -450 mio EUR, kar
pomeni, da je obstajala tudi moznost, da bi bili imetniki podrejenega dolga poplacani vsaj deloma ali
celo v celoti, pri cemer bi bila za dolocitev visine poplacila potrebna natancna cenitev86 , taksna, kot jo
predpisujejo MSOV ter tudi smernice EBA, ki pa pred izdajo odlocbe BS o izrednih ukrepih v NLB ni
bila izvedena na nacin, kot jo predpisuje ZBan niti kasneje izdane smernice EBA (priloga 282).
Glede na vse povedano zakljucujemo, da so nacrtno zavajajoca tudi poJasnila usluzbencev Banke
Slovenije v dopisu z dne 23. 4. 2015 (podpisnika Jasna Iskra in Jurij Zitko), ko pojasnjujeta, zakaj je
prislo do ocenjene dodatne izgube NLB na dan 30. 9. 2013. Namrec, iz porocila o oceni hipoteticne
likvidacijske vrednosti NLB, ki ga je izdelal Deloitte, izhaja, da je bil AQR izdelan po stanju na dan 31.
12. 2012 in cetudi je slovensko gospodarstvo upadalo v 9-ih mesecih leta 2013, Deloitte v tem
porocllu ni navedel, da je uposteval dodatno gospodarsko poslabianje v letu 2013 v kvaliteti
kreditnega portfelja in vrednosti zavarovanj oz. v sposobnosti bancnih komitentov generirati prihodke.
Banka Slovenije pa na tretji strani v citiranem dopisu trdi: »/zvajalci AQR so med drugim presojali tudi,
ali je ime/a NLB premalo ob/ikovanih slabitev ze na dan 31. 12. 2012. Vendar pa je potrebno poudariti,
da so bili rezultati skrbnega pregleda, ki so bili pri NLB tudi podlaga za oceno izgube banke, znani
sele v zacetku decembra 2013. Posledicno niti Banka Slovenije, niti uprava NLB prej ni razpolagala z
zneski dodatno potrebnih oslabitev, izhajajocih iz preg/eda kakovosti sredstev po stanju na dan 31. 12.
2012, ki so seveda posledicno vplivale tudi na oceno financnega polozaja te banke po stanju na dan
30. 9. 2013. Znatno poslabsanje ocene financnega poloiaja banke po stanju na dan 31. 12. 2012 je
bilo po pojasnilih stroke pos/edica dejstva, da se je gospodarska situacija v letu 2013 naglo
poslabsevala, upostevaje slabso likvidnost trga nepremicnin in trga vrednostnih papirjev, ter uporabo
bistveno bo/j konservativne ocene zavarovanj po stanju na dan 31. 12. 2012.« (priloga 96, stran 3).
Navedeno pojasnilo Banke Slovenije z dne 23. 4. 2015, je nekonsistentno v vec delih, in sicer:
a) V dopisu predstavnika Banke Slovenije navajata, da je poslabsanje ocene financnega polozaja
banke87 rezultat poslabsevanja gospodarske situacije v letu 2013, medtem ko je Deloitte v
porocilu o oceni hipoteticne likvidacijske vrednosti izrecno poudaril, da nl upoiteval nobenega
dodatnega poslabsanja v letu 2013 v kvalltetl kredltnega portfelja in vrednostl zavarovanj
oz. v sposobnostl bancnlh komltentov generlratl prlhodke. Navedeno pomeni, da poskusajo
predstavniki Banke Slovenije z neresnicnimi argumenti utemeljiti, zakaj je prislo do razlik med
racunovodskim kapitalom NLB na dan 30. 9. 2013 in hipoteticnim kapitalom, ocenjenim na
podlagi AOR.
b) V dopisu predstavnika Banke Slovenije navajata, da je poslabsanje ocene financnega polo:zaja
banke tudi posledica bistveno bolj konservativne ocene zavarovanj po stanju na dan 31.12.2012.
Pri tern pa predstavnika Banke Slovenije ne pojasnita, kaksen je bil razlog, ki bi upraviceval
uporabo »blstveno bolj konservatlvne ocenecc oziroma spremembo metode vrednotenja.
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Nam rec, MRS 39 je popolnoma jasen, ko govori o pogojih, kdaj je upraviceno oblikovati dodatno
potrebne slabitve, in sicer, da mora obstajati nepristranski dokaz o morebitni oslabljenosti
financnega sredstva ali skupine financnih sredstev. Kot smo ugotovili, AQR vrednotenje, ki je
temeljilo na znatnih omejitvah glede uporabnosti rezultatov vrednotenja zavarovanj, kot so jih v
svoje porocilo zapisali cenilci, nikakor ne more biti obravnavan kot "nepristranski dokaz o
oslabljenosti", cesar so se zavedale tudi odgovorne osebe BS. Namrec predstavniki Banke
Slovenije so bili tisti, ki so vsako leto, torej tudi ob pripravi zakljucnega porocila NLB za leto 2012,
podajali (splosne, t.i. redne letne) usmeritve bankam in njihovim revizorjem glede nacina
vrednotenja zavarovanj. V skladu stern so osumljeni predstavniki Banke Slovenije vedeli, da je
NLB na koncu leta 2012 svoje kredite slabila v skladu z dotedanjo konsistentno metodologijo in
ravno take so vedeli, da je Deloitte v AQR pregledu uporabil prirejeno, pavsalno metodologijo, pa
kljub temu to novo metodologijo poskusajo prikazati kot taksno, ki izpolnjuje pogoje za
pripoznavanje v poslovnih knjigah in racunovodskih izkazih.
c)

Predstavnika Banke Slovenije v predmetnem pojasnilu tudi nerazumno navajata, da »niti Banka
Slovenije, niti uprava NLB prej ni razpo/agala z zneski dodatno potrebnih os/abitev«.
Predstavnika Banke Slovenije s to navedbo poskusata ustvarjati vtis, kot da je mozno realno
ovrednotiti vrednost kreditov in zavarovanj le na podlagi AQR. Navedeno je seveda nesmiselno,
saj MRS 39 jasno navaja, da mora na vsak dan bilance stanja podjetje oceniti, ali obstaja kak
nepristranski dokaz o morebitni oslabljenosti financnega sredstva ali skupine financnih sredstev.
Ce taksni dokazi obstajajo, mora podjetje dolociti vrednost izgube zaradi oslabitve. Sklep o
ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic88 doloc:a, da je banka med letom
dolzna knjigovodsko izkazati oslabitve financ:nih sredstev najpozneje po stanju na zadnji dan
meseca, v katerem mora predloziti poroc:ilo o razvrstitvi financ:nih sredstev, merjenih po metodi
odplacne vrednosti. Dalje navedeni Sklep89 tudi doloca, da mora banka zagotoviti pravilno in
pravocasno porocanje Banki Slovenije o razvrstitvi financnih sredstev, merjenih po metodi
odplacne vrednosti, in prevzetih obveznosti po zunajbilanc:nih postavkah ter da banka poroc:ila
izdela po stanju na zadnji dan vsakega meseca v obliki in na nac:in, ki je predpisan z navodilom
Banke Slovenije. Banke morajo torej Banki Slovenije porocati mesec:no90 , in v kolikor bi drzala
teza v dopisu Banke Slovenije, da banke niso sposobne vedeti, koliksna je postena vrednost
njihovega premozenja in kapitala ob zakljuc:ku vsakega poslovnega meseca, ne da bi za to vsak
mesec izvedle AQR, potem bi vsi delezniki v vseh bankah, v katerih se vsak mesec ne izvajajo
dragi in dolgotrajni postopki AQR, lahko nenehno trepetali od strahu, ker ne bi vedeli, koliksna je
vrednost njihovega upravicenja do konkretne poslovne banke. Slednje je seveda nesmiselno, saj
je financno racunovodstvo, torej racunovodstvo za zunanje uporabnike, namenjeno ravno temu,
da so delezniki ob vsaki javni objavi rac:unovodskih izkazov, letni ali medletni, zmozni razbrati in
se seznaniti s financnimi vrednostmi ekonomskih kategorij. Seveda so vrednosti vseh
ekonomskih kategorij predmet obdobnih sprememb, toda trditi, da niti Banka Slovenije niti NLB
do izvedbe AQR nista mogli vedeti, koliksna je postena vrednost kreditov in zavarovanj oz. se
huje, da so krediti precenjeni za vec: kot milijardo EUR, je z vidika racunovodske stroke
popolnoma absurdno.

Na izrecno vprasanje, ali so bile metodologija izvedbe AQR in na tej osnovi dodatno ugotovljene
slabitve skladne z MSRP, sta predstavnika Banke Slovenije v dopisu z dne 23.4.2015 odgovorila, da
» je Banka Slovenije najela preizkusene mednarodne svetovalne druibe in ocenjeva/ce vrednosti
nepremicnin, ki so preg/ed izved/i na podlagi preizkusenih metod in mednarodnih standardov,
uporabljenih v primerljivih pregledih, ki so jih do sedaj izved/i znotraj Evropske unije. G/ede na to
menimo, da so na tej pod/agi dodatno ugotovljene s/abitve skladne z MSRP, kar potrjuje tudi dejstvo,
daje NLB po stanju konec feta 2013 te oslabitve (celo v visjem znesku) izkazala v poslovnih knjigah in
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posledicno racunovodskih izkazih (v okviru letnega porocila) za poslovno leto 2013, neodvisni revizor
pa v Porocilu neodvisnega revizorja (kot sestavnem delu tega letnega porocila) na samo visino
oslabitev ni izrazil nobenih pridrzkov«. Na drugem mestu citiranega dopisa z dne 23.4.2015 sta
predstavnika Banke Slovenije tudi neposredno zapisala, da so bili rezultati AQR ob koncu leta tudi
poknjizeni v poslovnih knjigah bank (priloga 96).
Citirane navedbe Jasne Iskra in Jurija Zitka ne drzijo, saj svetovalna druzba Deloitte, ki je izvajala
AQR vrednotenje (pregled) v NLB, ni v svojem porocilu navedla nobenih »preizkusenih metod in
mednarodnih standardov« (prilogi 50 in 51), po katerih bi izvedla AQR, saj taksni standardi sploh ne
obstajajo, za leto 2013 pa tudi ni obstajala se nobena uradno veljavna metodologija za izvedbo AQR 91
(priloga 287, stran 2). Deloitte je AQR izvedel zgolj na podlagi metodologije, ki jo je na svojih
sestankih dogovoril in potrdil Usmerjevalni odbor. Pojasnilo, da je bila metodologija dogovorjena na
usmerjevalnem odboru se ne pomeni, da je bila le ta skladna z MSRP. Cetudi je bil AQR izveden na
podlagi preizkusenih metod, uporabljenih v mednarodnih pregledih, to samo po sebi se ne pomeni, da
je AQR vrednotenje skladno z MSRP. AQR sam po sebi ni nic drugega kot testiranje all simulacija
vrednosti kreditov in njihovih zavarovanj na podlagi dolocenih predpostavk, za katere pa ni
nujno, da izpolnjujejo pogoje za pripoznan)e (knjizenje v poslovne knjige). Pogoje za
pripoznavanje slabitev smo podrobneje predstavili v poglavju 4. poglavju o pravni ureditvi
racunovodstva v bankah. Pri tern poudarjamo, da je tudi sam Deloitte v porocilu o AQR metodologiji
(priloga 84) navedel, da pri storitvi AQR ne gre za noben posel dajanja zagotovil glede
racunovodsklh izkazov ali financnih podatkov, temvec, da je bila obravnavana metodologija
razvita za potrebe izvedbe AQR postopkov. Se vec, (kot ze prej omenjeno) je tudi Banka Slovenije
v dopisu z dne 23. 4. 2015 sama navedla, da pri izracunu hipoteticne likvidacijske vrednosti NLB ni slo
za cenitev v zvezi z racunovodskim porocanjem ali revizijo (priloga 96).
Seveda pa bi bilo napak reci, da rezultati AQR nikakor ne morejo biti skladni z MSRP. To seveda ne
drzi. Slabitve, izracunane po AQR, so lahko skladne z MSRP, vendar zgolj takrat, kadar sledijo
pravilom MSRP glede izpolnjevanja pogojev za pripoznavanje slabitev ter na nacelu dosledne
stanovitnosti. AQR metodologija je namrec lahko izdelana za vsak AQR postopek drugace, odvisno
pac od uporabljenih predpostavk, medtem ko racunovodsko evidentiranje zahteva dosledno
stanovitnost, razen, ce obstajajo posebej utemeljeni vsebinski razlogi za spremembo metod
vrednotenja, katerih uporaba naj bi zagotavljala realnejso sliko od do tedaj izkazane (navedbe taksnih
razlogov pri pregledu pridobljene dokumentacije in pojasnil nismo zasledili). Kot smo ze veckrat
poudarili, pa ni mozno izracunati za vec kot 1 milijardo EUR razlike v kapitalu banke na isti dan z
uporabo enakih racunovodskih standardov92 (prilogi 33 in 34). Se drugace povedano: ni mogoce
sredi leta 2013 ugotavljati »za nazaj dejansko stanje v banki, ki naj bi bilo podano na dan 31. 12.
2012« in pri tern uporabiti drugacna pravila za ocenjevanje vrednosti sredstev od tistih po katerih sta
banka in njen redni revizor ta ista sredstva ovrednotila nekaj mesecev prej, in pri tern spremenjena
pravila implementirati brez pojasnila zakaj predstavljajo bolj objektivno ugotovitev pravilne vrednosti
(kar zahteva omenjeno nacelo stanovitnosti), in na koncu postaviti trditev, da bile »redne« bilance
precenjene za 1, 1 mlrd EUR, in pri tern ne biti kriticen do verdostojnosti teh bilanc, in v zvezi stern ne
postaviti vprasanja o odgovornosti uprave banke in revizorja za redne bilance.
Kot smo ze navedli, NLB rezultatov AQR ni nikoli poknjizila. Poknjizila pa je izgubo zaradi prenosa
terjatev na DUTB, pri earner pa je obstajala povezava med prenosnimi in AQR vrednostmi v tern delu,
da je bila veclna terjatev93, ki so bile prenesene na DUTB, vkljucenih v AQR pregled94, poleg tega pa
je Evropska komisija rezultate AQR upostevala pri zakljucnem izracunu prenosnih vrednosti.
Evropska centralna banka (ECB) jo je obJavila sele v letu 2014.
Tudl lz zbranih obvestil od Mojce MajiC (direktorica Agencije za javni nadzor nad revldlranjem) lzhaja, da nl mogoce, da bi
lmela banka dva raCunovodska izkaza, lzdelana na dan 30.9.2013, kl se med seboJ razllkujeta za 1,1 mlrd evrov In bl blla oba
izdelana skladno z MSRP. Enako stalisCe smo ugotovlll tudi v zbiranJu obvestil od Marjana Odarja, dlrektorju SIR (Prlloga 259,
6. odst. na 2. stranl). Enako lzhaja tudl lz zbranih obvestll od Nevenke Krzan (Prlloga 47).
93 V vrednostnem smislu, ne po stevllu komitentov.
94 Na DUTB so bile prenesene tudl terjatve, kl nlso bile vkljucene v AQR, ravno tako pa so bile v AQR vklJuCene terjatve, ki nlso
bile prenesene na DUTB, ampak so ostale v NLB oz. v ostalih Clanlcah Skupine NLB (prlloga 282).
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Med drugim je v zvezi z izvajanjem cenitev nepremicnin, premicnin in kapitalskih nalozb na podlagi
Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank, dne 25. 7. 2013 potekal sestanek med
predstavniki SIR, NLB, NKBM, Abanke Vipa in Banke Slovenije. Predstavnik Banke Slovenije, Matej
Krumberger je na tern sestanku pojasnil, da ima Evropska komisija drugacen, bolj konservativen
pogled na ovrednotenje prenosne vrednosti terjatev oz. zavarovanj, in sicer naj bi slo za vrednotenje
po likvidacijskih vrednostih oz. za tako imenovani safe harbour liquidation price. Kljub temu
pojasnilu pa je bil sklep sestanka, da mora biti izhodisce v cenitvah na podlagi trzne vrednosti
(priloga 251).
Banka Slovenije je vsako leto pripravljala izhodisca za vrednotenje postavk v racunovodskih izkazih
bank in z njimi seznanjala odgovorne v bankah in revizorje. lz usmeritev Banke Slovenije z dne 5. 10.
2012 (priloga 244) je razvidno, da je bila Banka Slovenije ob pripravi zakljucnih racunov bank za leto
2012 nenaklonjena uporabi diskontov. Pred izdelavo racunovodskih izkazov bank za leto 2013 so
imeli dne 25.11.2013 ponovno sestanek predstavniki Slovenskega instituta za revizijo (SIR) in Banke
Slovenije (prlloga 252) na temo vrednotenja financnih instrumentov in nepremicnin. Namen
sestanka je bil dogovor o nadaljnjih usmeritvah vrednotenja financnih instrumentov in zavarovanj ob
sestavi letnih porocil bank za poslovno leto 2013, ob ustreznem upostevanju ocene kvalitete kreditnih
portfeljev bank za potrebe dokapitalizacije (torej AQR) oz. uporabljene metodologije v tern pregledu.
Nam rec, kot je navedeno v zapisniku sestanka, so bila pri oceni kvalitete kreditnega portfelja (AQR) za
namen dokapitalizacije, ki je bila s strani zunanjih izvajalcev izvedena po stanju na dan 31.12.2012,
identificirana dolocena odstopanja pri vrednotenju glede na izkazane vrednosti v revidiranih
racunovodskih izkazih bank za poslovno leto 2012. Pomembne razlike naj bi izhajale iz:
a) obsega neplacnikov, ki se je povecal predvsem kot posledica restrukturiranja izpostavljenosti do
teh dolznikov,
b) vrednotenja zavarovanj za izpostavljenosti do neplacnikov, za namen ocene pricakovanih
denarnih tokov iz unovcitve le-teh v primeru neplacila.
Kot izhaja iz predmetnega zapisnika, so bila pri tern »ugotovljena odstopanja z obstojeco prakso«,
kar je se ena od potrditev, da so se predstavniki Banke Slovenije dobro zavedali, da je slo za
drugacno vrednotenje od do tedaj uveljavljenega. Dalje so si udelezenci predmetnega sestanka
zastavili vprasanje, ali je potrebno pravila glede vrednotenja za namen racunovodenja oz. napotke v
zvezi z vrednotenjem, ki so bili po predhodni uskladitvi s SIR in revizijskimi druzbami posredovani
bankam dne 3.1.2013 (priloga 248) za namen izdelave letnega porocila za poslovno leto 2012,
ustrezno spremeniti. lz navedenega je mogoce utemeljeno sklepati, da so predstavniki Banke
Slovenije iskali nacin, kako bi ze z AQR izracunane slabitve »retrogradno pokrili« z ustreznimi
navodili, da bi jih lahko poslovne banke potem tudi poknjizile v svojih racunovodskih izkazih za
leto 2013. Z drugimi besedami, najprej so bili narejeni izracuni, potem pa je bit SIR naprosen, da
preveri, ali je obstojece usmeritve za sestavo letnega porocila za leto 2012 potrebno kakorkoli
»modificirati«, da bi lahko z njimi »pravno formalno pokrili« izracun po AQR.
Na navedenem sestanku so udelezenci sprejeli naslednje sklepe oz. dogovore:
a)

b)

Glede vrednotenja financnih nalozb in zavarovanj v financnih nalozbah (predvsem gre za
vrednotenje vrednostnih papirjev in kapitalskih delezev) so se dogovorili, da se vedno velja
pojasnilo Banke Slovenije z dne 3.1.2013.
Glede vrednotenja nepremicnin, kjer so bili ob ocenjevanju kvalitete kreditnega portfelja pri
ocenjevanju denarnih tokov iz unovcitve zavarovanj v nepremicninah upostevani visji odbitki na
ocenjeno trzno vrednost teh nepremicnin, je v zapisniku navedeno, da so bili ti visji odbitki
posledica:
•
nizjih ocen trzne vrednosti nepremicnin s strani zunanjih izvajalcev
•
visje upostevane dobe unovcitve 5-7 let
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c)

d)

Dogovorili so se, da bo dr. Odar s pooblascenimi cenilci preveril, ali je zapisano izhodisce za
vrednotenje nepremicnin oz. zavarovanj v nepremicninah v pojasnilu Banke Slovenije z dne
3.1.2013 se ustrezno, saj morajo banke skladno s tern pojasnilom upostevati najmanj 4-letno
obdobje unovcitve zavarovanj v nepremicninah.
Dogovorili so se tudi, da bi naj bil naslednji sestanek v isti zasedbi dne 29. 11. 2013, pred
sestankom z Deloitte Svetovanje in E&Y, z obema v vlogi izvajalcev AQR storitev. Poleg tega bi
naj bil predvidoma dne 4. 12. 2013 sestanek tudi z vsemi revizijskimi druzbami, ki revidirajo
banke.

Dne 13. 12. 2013 (priloga 253) je Banka Slovenije vsem bankam in hranilnicam (predsednikom uprav
bank ter sluzbam notranje revizije, slednjim v vednost) poslala napotke, ki jih je bilo potrebno
upostevati pri izdelavi letnega porocila za poslovno leto 2013. Napotki so deloma skladni z napotki z
dne 3. 1. 2013, deloma pa so dopolnjeni z novimi usmeritvami. Tudi ta dopis dokazuJe, da so clanl
Sveta Banke Slovenije v t.i. rednih letnih usmerjanjih odlocali o podrobnostih metodologije za
vrednotenje financnih sredstev v bankah.
Zakljucimo lahko, da se je metodologija AQR, ki se je izvajala po stanju na dan 31. 12. 2012,
razlikovala od usmeritev, ki jih je za namene izdelave racunovodskih izkazov bank in hranilnic za leto
2012 izdala Banka Slovenije (in tudi od v letu 2012 veljavnih internih pravil NLB). V tabeli spodaj
predstavljamo povzetek metodologije AQR in njeno primerjavo z metodologijo zapovedano v
usmeritvah Banke Slovenije za leto 2012, ki je torej pred izvedbo AQR dolocala pravila za vrednotenja
racunovodskih kategorij in izdelave racunovodskih izkazov, vkljucno z vrednotenjem kapitala. Kot je iz
tabele razvidno, je metodologija AQR temeljila na bistveno drugacnih predpostavkah, pri cemer ni
jasno, zakaj bi bila uporaba teh predpostavk natancnejsa slika vrednosti sredstev NLB banke od to
tedaj izkazanih, s tern pa tudi ni bil izpolnjen pogoj za njihovo pripoznavanje95 v poslovnih knjigah
bank in hranilnic. Primerjava v Sloveniji pravno veljavne metodologije (pravil) za vrednotenje kreditov
in njihovih zavarovanj ter s tern ugotavljanja slabitev teh kreditov z metodologijo (pravili), ki jo je v AQR
uporabil Deloitte je podana v prejsnjem poglavju obrazlozitve kazenske ovadbe.
lz zbiranja obvestil od dr. Marjana Odarja, direktorja Slovenskega instituta za revizijo (SIR), z dne 6. 5.
2015 izhaja, da z metodologijo AQR ni bil seznanjen in da je SIR, kot pristojna strokovna institucija v
Republiki Sloveniji, ni nikdar odobril za racunovodske namene (priloga 32). Za predpostavke AQR
metodologije, ki smo mu jih predstavili v razgovoru, je pojasnil, da niso identicne do tedaj definiranim
usmeritvam SIR-a in Banke Slovenije glede vrednotenja kreditov in zavarovanj, ter da AQR
najverjetneje ni narejen skladno z MSRP.

13. Utemeljitev zakljucka, da so clani Sveta BS vedeli, da je
pregled AQR NLB 2013 neskladen z MSRP in da je bila zato
uporaba
njegovih
rezultatov
pri
izracunu
domnevno
negativnega kapitala na dan 30.9.2013 nepravilna in je bilo
posledicno tudi nezakonito zatrjevanje, da so za banko podani
stecajni razlogi ter zaradi tega tudi nezakonit izbris podrejenih
instrumentov

V dosedanjem opisu ugotovitev smo podali zakljucke o konkretnih objektivnih nepravilnostih zaradi
katerih je po nasi oceni utemeljeno zakljuciti, da je bil izrek izrednih ukrepov NLB banki z odlocbo
Sveta BS z dne 18.12.2013 nezakonit. V nadaljevanju pa podajamo kratek povzetek :ze opisanih
relevantnih objektivnih dejstev in nato se dodatna dejstva in okoliscine, ki bodisi v vzrocni povezavi z
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opisanirni (objektivnirni) dejstvi, bodisi kot dodatna sarnostojna relevantna dejstva, dokazujejo, da so
se osumljeni clani Sveta BS v celoti zavedali neustreznosti AQR rezultatov, nesprejernljivosti
ugotavljanja stecajnega razloga na njihovi podlagi in s tern nezakonitosti izreka izrednega ukrepa. Ne
glede na vse objektivno izkazane nepravilnosti, so izdali nezakonito odlocbo in izbrisali 257 rnio EUR
obveznosti NLB banke do irnetnikov podrejenih instrurnentov, zaradi cesar uternljeno surnirno, da so
naklepno izvrsili ocitano kaznivo dejanje, z narnenorn, da banki NLB pridobijo veliko protipravno
prernozenjsko korist na skodo upnikov iz njenega podrejenega dolga, ki je bil izbrisan.

13.1 Uradno objavljeno in nikoli izpodbijano stanje kapitala NLB na koncu
leta 2012
lz ugotovitev v 5. poglavju obrazlo:zitve nedvornno izhaja, da je irnela banka NLB na dan 31.12.2012
pozitiven kapital v znesku 1,25 rnrld EUR. Taksne financne podatke je banka javno objavila, potrdil jih
je NS in tudi redni letni revizor je letno porocilo potrdil brez pridrzka. V letnern porocilu je bil objavljen
pojasnjevalni odstavek, da bo banka v letu 2013 potrebovala dokapitalizacijo, sicer se lahko pojavi
dvorn o sposobnosti nadaljevanja poslovanja kot delujocega podjetja. Vendar taksno pojasnilo po nasi
oceni ne predstavlja dokaza (niti posrednega), da bi irnela banka tedanje racunovodsko stanje v
bilancah prirejeno, v srnislu, da ni irnela dovolj oslabljenih kreditov in nalozb, kljub ternu, da bi za
taksne slabitve obstajali nepristranski dokazi, kot to zahteva MRS 39 in bancna zakonodaja.

13.2 Nujnost ukrepov za stabilizacijo
Slovenije konec leta 2012

bancnega

sistema

Republike

Nedvornno izkazano je dejstvo, da je v bancnern sisternu Republike Slovenije konec leta 2012
obstajala potreba po izvedbi ukrepov za njegovo krepitev96 , zaradi cesar je tudi Drzavni zbor
Republike Slovenije v decernbru 2012 sprejel ZUKSB, v katerern je uzakonil ustrezne ukrepe.

13.3

NLB je ie lmela odprt postopek pred EK

Dejstvo je tudi, da se je NLB na koncu leta 2012 ze nahajala v postopku zaradi drzavne pomoci pred
EK, kar je podrobno opisano v Sklepu EK z dne 18. 12. 2013 (priloga 262). V okviru tega postopka so
usluzbenci NLB ze takrat direktno komunicirali z usluzbenci EK in so jim 7.1.2013 poslali prvi seznam
t.i. slabih terjatev ali tveganih postavk (ali slabih kreditov), katere je banka narneravala predlagati za
prenos na DUTB v okviru moznih ukrepov po ravno v decembru 2012 sprejetem ZUKSB (priloga
219).

13.4 Sprejem Uredbe ZUKSB in dolocitev slovenske metodologije za
prenosne vrednostl
Po uveljavitvi ZUKSB je bilo potrebno za njegovo operacionalizacijo sprejeti ie podzakonski akt, to je
Uredbo za izvajanje ZUKSB, ki jo je Vlada Republike Slovenije tudi sprejela 15. 3. 2013. S to uredbo
je bila predpisana rnetodologija (ali pravila) za izracun cen terjatvarn, ki so jih banke narneravale
predlagati za prenos na t.i. slabo banko, ki je bila v Slovenijl ustanovljena z ZUKSB in se je irnenovala
DUTB. Sprejern uredbe je Vladi RS predlagalo Ministrstvo za finance. Kot je razvidno iz ugotovitev v 6.
poglavju obrazlozitve kazenske ovadbe, so pri ustvarjanju dolocb uredbe sodelovali tudi usluzbenci
BS. Poleg tega srno v tern poglavju ugotovili, da so predstavniki BS kljucni del rnetodologije za izracun
cen terjatvarn - prenosnih vrednosti, pred sprejernorn uredbe predstavili tudi predstavnikorn ECB dne
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24.1.2013 in predstavnikom EK dne 18.2.2013, ki predstavljene metodologije niso osporavali oziroma
ji nasprotovali. Ne EK, ne ECB.
Po objavi Uredbe ZUKSB dne 15.3.2013 je NLB svoj nacrt za prestrukturiranje z dne 7.1.2013, v
sklopu katerega je usluzbencem EK ze poslala prvi predlog seznama DUTB terjatev, dne 25.3.2013
dopolnila z izracunom prenosnih vrednosti terjatvam na seznamu za prenos. Prenosne vrednosti
terjatvam je izracunala po metodologiji doloceni v slovenski Uredbi ZUKSB. lstocasno s predlogom
ukrepa prenosa slabih terjatev na DUTB je v nacrtu prestrukturiranja predlagala tudi dokapitalizacijo v
letu 2013 v znesku 375 mio EUR. Oba ukrepa pa je morala v okviru postopka odobritve drzavne
pomoci, najprej odobriti EK (vse ze prej podrobneje opisano v 6. poglavju obrazlozitve).

13.5

Sestanek slovenskih predstavnikov s predstavniki EK 23.4.2013

Po dopolnitvi nacrta prestrukturianja (25.3.2013) so se dne 23.4.2018 predstavniki slovenskih institucij
(iz MF RS Lea Lekocevic; iz BS Tomaz Cemazar, iz Stalnega predstavnistva RS pri EU Maja Kosak;
iz NLB katarina Knapic Lapajne, Ursula Kovacic Kosak in Maja Koritnik) v Bruslju udelezili sestanka, ki
ga je organizirala odvetniska druzba Clifford Chance (CC), s predstavniki EK: Franckom Dupontom,
Bertom Smitsom, Benoitom Mesnardom, Simone Mezzacapo in Denitzo Desimirovo. Navzoca sta bila
se predstavnik odvetniske druzbe CC Joachim Schutze in predstavnik institucije BCG Georg Oum. lz
zabelezke sestanka je razvidno, da so se udelezenci pogovarjali o nacrtu prestrukturiranja NLB in v
zvezi z njim predlagano dokapitalizacijo ter zavezah za omejevanje izkrivljanja konkurence zaradi
drzavne pomoci banki (priloga 288). lz zapisa sestanka je torej razvidno kateri konkretni usluzbenci
EK so bili del ekipe, ki je obravnavala NLB in Slovenijo. Pomemben pa je tudi podatek, da se je
sestanka poleg usluzbenke MF RS, udelezil tudi visoki usluzbenec BS Tomaz Cemazar. Slednje
zaradi negiranja teze, da usluzbenci BS v prvem delu postopka odobritve drzavne pomoci NLB-ju, to
je nekje do julija 2013, niso neposredno sodelovali v komunikaciji s predstavniki EK, ker naj bi vse
aktivnosti v imenu institucij slovenske drzave izvajali usluzbenci MF RS.

13.6 Pobuda NLB za izvedbo ukrepov po ZUKSB z dne 15.5.2013 in
zavrnitev »slovenskih« prenosnih vrednosti s strani EK
Po nacrtu prestrukturiranja iz 7. 1. 2013 in dopolnitve 25.3.2013 je NLB dne 10.5.2013 na EK in BS
poslala Pobudo za izvedbo ukrepov po ZUKSB, v katero je vkljucila prvi dve razlicici nacrta
prestrukturiranja in tudi seznam terjatev predlaganih za prenos na DUTB skupaj s cenami ali
prenosnimi vrednostmi za terjatve DUTB. lsti seznam je 15.5.2013 predlozila se slovenski Medresorski
komisiji (ki je bila ustanovljena na podlagi ZUKSB). Po prejemu seznama terjatev predlaganih za
prenos na DUTB, so predstavniki EK, slovenskim predstavnikom sporocili, da so predlagane prenosne
vrednosti NLB-jevih DUTB97 terjatev previsoke. NLB je predlagala prenos 2,038 mlrd EUR bruto
terjatev po prenosni vrednosti 965 mio EUR. To je izracunala po metodologiji slovenske Uredbe
ZUKSB (razvidno iz prilog 263 do 272).
lstocasno z zavrnitvijo predlaganih prenosnih vrednosti so usluzbenci EK slovenskim predstavnikom
sporocill, da so sami opravili cenitev predlaganega paketa terjatev in ocenili, da je njegova trzna
vrednost samo 521 mio EUR in da bi ga NLB banka po njihovi metodologiji, ki jo sicer niso razkrili,
lahko na DUTB prenesela po vrednosti 613 mio EUR. Opisano dejstvo je za NLB in njeno do takrat
planirano dokapitalizacijo v znesku 375 mio EUR v letu 2013, pomenilo problem, saj je banka po
prvotno predlaganih prenosnih vrednostih, nacrtovala izgubo iz tega naslova same v znesku cca. 22
mio EUR (ker je imela do tedaj t.i. DUTB terjatve v knjigah ze oslabljene na vrednost 986 mio EUR,
prodala pa bi jih za 965 mio EUR). lzracun prenosnih vrednosti v skupnem znesku 613 mio EUR, ki ga
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je dolocila EK, pa je samodejno takoj pomenil 373 mio EUR dodatne izgube iz tega naslova, namesto
omenjenih 22 mio EUR. Taksen podatek pa je glede na takratno kapitalsko stanje banke, ki je bilo
okoli regulatornega minimuma, pomenil tudi za priblizno 300 mio EUR visji potrebni znesek
dokapitalizacije (podrobneje je ta segment dejanskega stanja ze prej opisan v 6. poglavju
obrazlozitve).

13.7 Odlocitev za izvedbo AQR pregleda in stresnih testov - razllcne teze o
neposrednem razlogu ali sproiilcu
Po razlagi v 9. tocki sklepa EK o odobritvi drzavne pomoci NLB banki z dne 18.12.2013 {priloga 262)
so bili razlogi za izvedbo pregleda kakovosti sredstev (torej AQR) in stresnih testov bancnega sistema
v »cezmernih ekonomskih neravnotezjih«, katere je EK ugotovila 10. aprila 2013 v okviru »postopka v
zvezi z makroekonomski neravnotezji«. 0 makroekonomskih neravnotezjih je EK tudi izdala
dokument, ki je javno objavljen na spletni strani EK98 • Med javno objavljenimi dokumenti EK smo nasli
tudi »Sporocilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu ter Euroskupini - Rezultati poglobljenih
pregledov na podlagi Uredbe (EU) stev. 1176/2011 o preprecevanju in odpravljanju makroekonomskih
neravnotezij«, stev. COM(2013) 199 final, z dne 10.4.2013 {priloga 289), v katerem so objavljeni
Rezultati poglobljenih pregledov na podlagi navedene uredbe o preprecevanju in odpravljanju
makroekonomskih neravnovesij. Pri opisu ugotovitev za Slovenijo je Komisija navedla: »S/ovenija ima
cezmerna makroekonomska neravnoteija. Da se zaustavi naglo kopicenje teh neravnoteiij in se jih
uspesno odpravi, je treba nemudoma politicno ukrepati". lz povzetka Porocila o makroekonomskih
neravnovesjih, na 7. strani dokumenta, izhajajo konkretne, stevilcno opredeljene ugotovitve o
gospodarko ekonomsko financnih kazalcih v Sloveniji. Pomen tega porocila oz. iz njega izhajajocega
zakljucka o cezmernih makroekonomskih neravnotezjih v Sloveniji za preiskovano zadevo je v tern,
da smo v nekaterih zbiranjih obvestil dobili razlago, da so bila cezmerna ekonomska neravnotezja
razlogi za zavrnitev slovenskih prenosnih vrednosti DUTB terjatvam in posredno tudi razlogi za
nezaupanje v obstojece bilance slovenskih bank (v smislu, da niso bile verodostojne ali realne).
Vendar iz analize navedenih dokumentov EK in ostalih do sedaj znanih dejstev in okoliscin nismo
uspeli izpeljati interpretacije, ki bi potrjevala taksno razlago, tako da ne gre sprejeti teze, da je EK z
opredelitvijo cezmernih ekonomskih neravnotezij v slovenskem gospodarstvu, s tern posredno
povedala, da so bilance slovenskih bank neverodostojne v smislu, da so v njih sredstva bank
previsoko vrednotena (zlasti pane v taksnem smislu, da bi cezmerna makroekonomska neravnotezja
upravicevala taksno »akrobacijo« ugotavljanja domnevno pravilnega racunovodskega stanja NLB za
nazaj po kateri je bilo to stanje domnevno za 1, 1 mlrd EUR previsoko ocenjeno, kar je bilo izredeno v
okviru AQR pregleda, izracunavanja hipoteticne likv. vrednosti na dan 30.9.2013 in potem z izrekom
izrednih ukrepov).
Na glede na izpostavljene dileme lahko recemo, da je nesporno dejstvo, da je EK po prejemu nacrta
prestrukturiranja NLB z dne 10.5.2013 zahtevala, da Slovenija izvede AQR preglede in stresne
teste v slovenskih bankah, med temi seveda tudi NLB, ki je bila ze v postopku pred EK za odobritev
drzavne pomoci. Z dokaznega vidika za ocitano kaznivo dejanje gre torej za dejstvo pomembno za
razumevanje dogajanja oz. dejanskega stanja. Se drugace - v odlocitvi, da se morajo izvesti AQR
pregled in stres testi ne gre iskati neposredno relevantnih vzrocnih povezav pomembnih za ocitek
storitve zatrjevanega kaznivega dejanja.
lz el. sporocil z dne 10.6.2013 (prlloga 274) je razvidno, da je takratni drzavni sekretar MF RS mag.
Mitja Mavko, sicer takrat tudi predsednik Medresorske komisije ZUKSB, kot slovenski predstavnik
prejel »odziv EK in ECB na predlagano metodologijo AQR in ST, ki jo je predlozil Deloitte«. lz tega
lahko zakljucimo, da je po sprejemu odlocitve EK v sredini meseca maja 2013, da mora Slovenija
izvesti AQR in stresne teste (ST), druzba Deloitte izdelala predlog metodologije AQR in ST, katero so
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potem iz MF RS poslali v presojo predstavnikom EK. Mitja Mavko je v predmetnem el. sporocilu, ki ga
je poslal usluzbencem Generalnega sekretariata Vlade RS: Marjanu Divjaku, Moniki Pintar Mesaric,
Sabini Kolesa, Mirandi Grof Ferjancic; usluzbencem BS: Janzu Fabjanu, Stanislavi Zadravec Caprirolo
in svoji sodelavki Lei Lekocevic z MF RS, navedel, da so na MF RS mnenja, da velja s predlogom
metodologije AQR in ST nadaljevati, saj EK in ECB nista predlagali dopolnitve metodologije. lz
naslednjega el. sporocila (torej nadaljevanja Mavkovega), ki ga je Damjana lglic poslala sodelavcem
na BS Jasni Iskra, Mateju Krumbergerju, Nini Versnik Camas in Tomazu Cemazarju, pa izhaja, da je
lgliceva iz tega sporocila izvedela da EK in ECB v zvezi z AQR in ST:
zahtevata locena izvajalca AQR in ST,
da po mnenju EK in ECB postopki AQR in ST zahtevajo cca. 3-4 mesece in ne samo tri tedne,
kot so to predvidevali predstavniki slovenskih institucij in
da je mogoce razbrati, da pricakujejo izvedbo AQR in ST na sirsem vzorcu bank in ne samo
na tistih, ki bodo predmet prenosa terjatev na DUTB.
lz opisanih el. sporocil z dne 10.6.2013 lahko torej zakljucimo, da je imel v zacetni fazi AQR postopka
neposredno komunikacijo z EK in ECB drzavni sekretar MF RS Mavko, ki je potem odgovore EU
istitucij, ko je kot predsednik Medresorske komisije ZUKSB pripravljal 3. setanek te komisije
10.6.2013, v obliki dodatnega gradiva poslal predstavnikom BS in Generalnega sekretariata Vlade RS.

13.8 Prizadevanje slovenskih predstavnlkov, da bi obveljale prenosne
vrednosti izracunane po slovenski Uredbi ZUKSB oziroma slovensko
nasprotovanje REV metodologiji postavljeni s strani EK
Med zasezenim gradivom smo nasli stevilne dokumente iz katerih nedvomno izhaja, da se
predstavniki MF RS in BS niso strinjali z metodologijo EK za izracun prenosnih vrednosti terjatvam
predvidenim za prenos na DUTB. lz el. sporocil in njihovih priponk, ki so si jih usluzbenci MF in BS
izmenjevali v obdobju od 5.7.2013 do 10.7.2013 (priloge od 264 do 272 - del teh sporocil smo
podrobno opisali v 9. poglavju obrazlozitve), jasno izhaja, da so slovenski predstavniki argumentirano
nasprotovali izracunu EK, ker je temeljil na preracunavanju vrednosti kreditnih zavarovanj na
likvidacijske vrednosti, kar ni bilo skladno s slovensko Uredbo ZUKSB oz. »slovensko«
metodologijo.
V izogib nejasnostim naj na tern mestu se pojasnimo pojem »REV metodologije«. Slovenska Uredba
ZUKSB je za namen prenosa slabih terjatev na DUTB predpisala pravila za izracun »realne
dolgorocne ekonomske vrednosti« (za katero se v vecini dokumentov uporablja kratica REV) in nato
se »prenosnih vrednosti« (nekje oznaceno tudi z PV ali po anglesko TV - transfer value). lzracun
prenosne vrednosti se izvede tako da se najprej izracuna REV vrednost, potem pa se ad nje odstejejo
se stroski financiranja (4,5%99 ) in upravljanja (3%) DUTB. Kar je pomenilo, da je NLB najprej za svoje
terjatve izracunala REV vrednosti in jim nato odstela se 7,5 % (ali 8%), da je dobila prenosne
vrednosti. Na drugi strani pa je EK v svoji metodologiji razvila koncept t.i. »safe harbour liquidation
pricecc, ki je bil po ugotovitvi slovenskih predstavnikov, »enoten izraz za vse odbitke v izracunih EKcc,
pri cemer ta koncept ni omenjen v dokumentih na podlagi katerih je bila oblikovana slovenska
metodologija za izracun REV in PV in katere sta kot referenco priporocili EK in ECB100 (konkretno
opisano v e sporocilu Tomaza Cemazarja z dne 8.7.2013 ob 16:45 uri - prlloga 268). Slovenski
predstavniki so iz porocila EK za njihov izracun prenosnih vrednosti ugotovili, da je EK bistveno nizje
prenosne vrednosti izracunala tako da je:
nepremicninam znizala vrednosti 30% glade na obstojece cenitve,
ostalim vrstam zavarovanj za 50 vec %,

V nekaterlh dokumentih je govora tudl o 5 %, namesto 4,5 - kar nl bistveno ali odlo6ilno za utemljevanje kazenske ovadbe.
Slovensko metodlogijo v Uredbl ZUKSB so usluzbencl MF RS In BS oblikovall v skladu s priporo6ili iz strokovnih
dokumentov, ki sta jih prlporoCila EK in ECB v JanuraJu in februarju 2013, ko so se slovenski predstavnikl z nJlml pogovaraJII o
tern kako naj predpltejo metodologijo v slovenskem podzakonskem aktu - podrobno je razvidno lz 7. poglavja:
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dodatno je vsa zavarovanja lirnitirala na rnaksirnalno 95% vrednosti terjatve (ne glede na
dejansko vrednost zavarovanja) in
dodatno je se odobila 10-15 %, da je dobila koncno, trzno vrednost.
Taksna pavsalna znizanja pa so predstavniki EK uterneljevali s staliscern, da bodo zavarovanja
prodana v 3 - 6 rnesecnern roku, kar je pornenilo v prislini prodaji, kar pa je bilo v nasprotju z
konceptorn dolgorocnega delovanja DUTB v obdobju 5 let, z rnoznostjo podaljsanja do 1O leti in s tern
poudarkorn na ucinkovitern upravljanju prenesenih zavarovanj (neprernicnin in ostalih oblik
prernozenja) z narnenorn rnaksirniranja izkupicka od njihove prodaje.
Najbolj ocitno prizadevanje slovenskih predstavnikov z izpostavljanjern konkretnih argurnentov za
nesprejernljivost nizanja prenosnih vrednosti terjatvarn predvidenih za prenos na DUTB je bilo na
telekonferencnern sestanku s predstavnikorn EK Benoitorn Mesnardorn, dne 9.7.2013 (priloga 272), ki
je podrobno opisan v 9. poglavju obrazlozitve kazenske ovadbe.

13.9 Konkretna zapaianja predstavnikov NLB banke ie v zacetni fazi, da
je tudi AQR metodologija sporna in ni skladna z MSRP
Dne 10.7.2013 sta predsednik uprave NLB Janka Medja in clan uprave Arhibald Krernser poslala
dopis naslovljen direktno na predstavnika Deloitta Willa Newtona, forrnalno delujocega v Deloittovern
predstavnistvu v Londonu (priloga 290). Will Newton je bil glavni odgovorni za vsebino izbvedbe
Deloittove svetovalne storitve poirnenovane AQR pregled NLB 2013 (priloge 220, 212 in 217). lz
dopisa je razvidno, da Medja in Krernser Newtonu piseta v zvezi z Deloittovo predstavitvijo
prelirninarnih ugotovitev AQR pregleda, do katerih je prisel v zadnjern rnesecu (se pravi nekje od
zacetka junija 2013 - kar se sklada z ostalirni ugotovitvarni, da je Deloitte zacel izvajati AQR ze v
zacetku junija 2013).
Predstavnika NLB ste Willu Newtonu iz Deloitta sporocila, da predstavniki NLB po predstavitvi
rnetodologije AQR ugotavljajo:
da gre za ekstremno konzervativno metodologijo (v 3. odstavku na prvi strani) in
da upostevanje bodocih (front-loading) izgub ni v skladu z IFRS (oz. MSRP) (v 3. alineji
prvega odstavka na 2. strani dopisa).
Predsednik uprave NLB Medja in clan uprave Krernser sta torej ze na sarnern zacetku izvajanja AQR
ugotovila in tudi izrecno opozorila, da druzba Deloitte uporablja rnetode za katere srno v 10. poglavju
podrobno uterneljili, da so bile strokovno in zakonsko nepravilne za ugotavljanje dejanske vrednosti
bancnih stredstev ozirorna da je pri ugotavljanju sedanje vrednosti sredstev vracunavala bodoce,
potencialne izgube, ki bi se lahko se pojavile v prihodnosti, kar je eksplicitno v nasprotju z MRS 39.

13.10 Sporocilo EK o bancnistvu 1.8.2013 in najava ukrepa BAIL-IN
V istern casovnern obdobju, ko so se usluzbenci BS in MF RS »borili« s sporno REV rnetodologijo
Evropske kornisije, ki je za NLB predstavljala napoved dodatne izgube iz naslova prenosa terjatev na
DUTB v letu 2013 za okoli 373 rnio EUR, je EK v zvezi z odobritvarni drzavnih pornoci dne 10.7.2013
sprejela »Sporocilo Kornisije o uporabi pravil o drzavni pornoci za podporne ukrepe v korist bank v
okviru finance krize od 1. avgusta dalje« ali krajse poirnenovano »Sporocilo o bancnistvu«, ki je v EU
zacelo veljati 1.8.2013 (priloga 291 ).
Pornen Sporocila EK o bancnistvu za kazensko ovadbo je v tern, da narn je bila v nekaterih zbiranjih
obvestil (priloge 211) predstavljena teza, da naj bi bila v tern aktu EK kot pogoj za odobritev drzavne
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pomoci bankam, predpisana obligatorna obveznost drzave, da pred pomocjo zagotovi izbris poleg
delnic tudi vseh podrejenih instrumentov in s tern zagotovi, da pri sanaciji prispevajo vsi, ki so v banko
vlozili. Sporocilo naj bi torej dolocalo obvezno sodelovanje pri izgubi poleg delnicarjev tudi imetnikov
podrejenih instrumentov kapitala banke, kar je v vecini dokumentov poimenovano kot ))bail-in«. Za isti
ukrep se v nekaterih dokumentih uporablja tudi besedna zveza »okrepljena porazdelitev bremena« ali
po anglesko »burden sharing«.
lz vsebine Sporocila o bancnistvu izhaja, da v tockah ad 40. do 46 govori o porazdelitvi bremena
med vsemi, ki so vlozili v banko, v primerih, ko se uporabijo pravila o drzavni pomoci. lz razloga, da
se prepreci »moralno tveganje« in »slabljenje trzne discipline«, je potrebno drzavno pomoc dodeliti le
pod pogoji, ki zagotavljajo ustrezno porazdelitev bremena med obstojecimi vlagatelji (40. tocka}. V 41.
tc. je zapisano, da morajo imetniki hibridnega kapitala in podrejenih dolzniskih instrumentov kar najbolj
prispevati k zmanjsanju kapitalskega primanjkljaja. Ti prispevki so lahko zagotovljeni v obliki
»pretvorbe v navaden lastniski temeljni kapital« ali v »obliki odpisa glavnice instrumentov«. Vsekakor
je potrebno prepreciti denarne odlive upravicenca v korist imetnikov takih vrednostnih papirjev v
pravno sprejemljivem okviru.
Opisana pravila iz sporocila o bancnistvu res govorijo o tern, da naj se zagotovi »porazdelitev
bremena« in kot mozni obliki navaja konverzijo v lastniski kapital (delnice) ali pa izbris podrejenih
instrumentov. Vendar je na koncu 41. tocke eksplicitno navedeno, da v »pravno sprejemljivem
okviru«. Kar pomeni, da pravila iz sporocila ne zapovedujejo »porazdelitev bremena« ali obvezen
»bail-in« za vsako ceno oziroma tudi tako, da se prirejeno, mimo veljavnih racunovodskih predpisov
ugotavlja domnevno pravilno financno (racunovodsko) stanje v banki na podlagi katerega je mogoce
navide~no utemljeno zatrjevati, da imetniki podrejenih instrumentov ne bi bili poplacani, ce drzava pri
konkretni banki ne bi ukrepala in bi jo prepustila uvedbi stecaja. To je doloceno v 46. tocki Sporocila, ki
doloca, da je treba pri izvajanju 43. in 44. tocke upostevati »nacelo, da noben upnik ne utrpi vecjih
izgub, kot bi jih sicer«. Zato podrejeni upniki z ekonomskega vidika ne bi smeli prejeti manj, kot bi bil
njihov instrument vreden, ce drzavna pomoc ne bi bila dodeljena.
Nasli smo vec dokumentov (zlasti el. sporocil) iz katerih izhaja, da so predstavniki EK direktno govorili
o nujnosti popolnega bail-ina, torej obvezno izbris, brez moznosti konverzije. lz el. sporocil Francka
Duponta poslanih Mitji Mavku v septembru 2013 (priloge 3 in 4) izhaja, da govori o »okrepljeni
porazdelitvi bremena«. lz el. sporocil in drugih dokumentov tudi izhaja, da so predstavniki BS in MF
predstavnikom EK poslali tudi pravno mnenje CC iz katerega izhaja, da je izbris pravno sporen. lz
nekaterih razgovorov izhaja, da naj bi predstavniki EK dali jasno vedeti, da drzavna pomoc ne bo
odobrena, ce ne bo popolnega izbrisa. Najbolj eksplicitno to izhaja iz el. sporocila Jasne Iskra
poslanega Mitji Mavku 22.8.2013 (priloga 292).
Vendar pa ni bil najden uradni dokument EK v katerem bl bilo razvidno eksplicitno pogojevanje
pozitivne odlocitve za drzavno pomoc NLB s predhodnimi izbrisom podrejenih instrumentov, to
je ultimat, da v kolikor popolni izbris podrejenih instrumentov v NLB banki ne bo izveden, EK ne bo
izdala pozitivne odlocbe o odobritvi drzavne pomoci.

13.11 Seznanjenost clanov Sveta BS z vsebino Sporocila o bancnistvu EK
1.8.2013
lz el. sporocila (in njegove zgodovine) z zadevo: »FW: EK Opomnik glede bail-in in state aid ter
implementacije v RS«, z dne 16.7.2013, ki ga je poslala takratna generalna sekretarka BS Vida Seme
Hocevar naslovnikom Stanislavi Zadravec Caprirolo, Darku Bohnecu, Janezu Fabijanu in Mejri Festic,
izhaja, da so stirje ad petih osumljencev ze 16.7.2013 prejeli podrobne podatke o Sporocilu EK o
bancnistvu v katerem je EK dolocila pravila za odobritev drzavne pomoci.
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13.12 Obravnava problematike AQR pregledov in ST na oijem kolegiju
guvemerja BS 22.7.2013
lz vsebine zapisnika Ozjega kolegija guvernerja BS (dalje 0KG BS), z dne 22.7.2013 na kateri je bilo
navzocih vseh pet osumljenih clanov Sveta BS je razvidno, da so se pod 3. tocko dnevnega reda
»lnformacija o tekocih aktivnostih po ZUKSB« seznanili s problematko izvajanja ukrepov po ZUKSB,
kar je konkretno, glede na prej opisano dogajanje v tern casovnem obdobju, pomenilo s problemoma
neustrezne »REV metodologije« (za izracunavanje prenosnih vrednosti DUTB terjatvam) in »AQR
metodologije« s katero je Deloitte ze na zacetku junija zacel v portfelju NLB ugotavljati domnevno
potrebne dodatne oslabitve, ki naj bi veljale ze na koncu leta 2012 (priloga 294, listine stev. 125 128, na straneh 2 do 4).
Na koncu obravnave problematike so sprejeli sklep: »Oblikovati moramo svoj predlog s stevilkami, ki
so za nas sprejemljive. Do srede popoldne ob 15h - oddelki pripravijo za guvernerja kratko gradivo.
Vse naj bo vsebinsko vkljuceno - povzeto na kratko: kaj bi mi naredili, ce lahko naredimo. NBP (to je
oddelek BS s polnim imenom Nadzor bancnega poslovanja, op.a.) naredi povzetek. AQR in izbore
NBP. Za sters teste pripravi opomnik FST (to je oddelek BS s polnim imenom Oddelek za financno
stabilnost). Kasneje bi v javnosti dali izjavo in objavili razpis za izvedbo AQR in stres testov, roki bi bili
kratki, najame se zunanje strokovnjake. «.
lz razprave pred sprejemom citiranega sklepa pa so razvidna naslednja pomembna dejstva:
clani Sveta BS so se zavedali, da zahteve EK in ECB predstavljajo v tistem trenutku
povecanje zneska dokapitalizacije iz nacrtovanih 900 mio EUR na 1,2 mlrd EUR, kar je bilo
misljeno za banke NLB, NKBM in Abanke in je predstavljalo samo efekt dodatnih izgub iz
naslova nizanja prenosnih vrednosti izracunanih po metodologiji EK;
BS je prevzela glavno vlogo v komunikaciji s predstavniki EK, kar izhaja iz zapisa »minister je
dal guvernerju proste rake, ker so se z njihove strani zapletli in ne dosezejo vec pogovorov
naprej« (na 2. strani) in na drugem mestu se »Vlada sprejema naso vlogo posrednika.
Minister je zagotovil, da karkoli se dogovorimo, bo dobro« (na 3. strani);
tudi clani 0KG BS so se zavedali, da EK in ECB vsiljujeta nesprejmljivo REV metodologijo o
kateri so usluzbenci BS (predvsem Tomaz Cemazar) razpravljali 9.7.2013 z usluzbencem EK
Benoitom Mesnardom; viceguverner Darko Bohnec je v zvezi stern izrecno rekel: »vedeti je
treba, da ce naredimo kot ielijo sedaj, potem slaba banka ni potrebna. Saj Jahko banke NLPs
uredijo po likvidacijski vrednosti. DTUB bi v takem primeru samo podraiil postopke. «.
Stanislava Zadravec Caprirolo pa je s tern soglasala in dodala: »da je namen DUTB najmanj
za pet let razmazati razpolaganja s premoienjem«. Navedene pripombe se nanasajo na
pavsalna znizanja vrednosti kreditnim zavarovanjem utemeljenim s prisilno prodajo v 3-6
mesecih (opisano v 8. tocki tega 11. poglavja), kar so konkretno osporavali slovenski
predstavniki na sestanku 9.7.2013 z Benoitom Mesnardom iz EK.

13.13 Eksplicitno opozorilo NLB poslano guvernerju BS o nepravilnosti REV
in AQR metodologije poslano 7.8.2013
Dne 7.8.2013 sta predsednik uprave NLB Janka Medja in clan uprave Blaz Brodnjak poslala dopis
stev. BS-447/MF-26, ki sta ga naslovila osebno na ministra za finance RS Urosa Cuferja in guvernerja
BS Bostjana Jazbeca (priloga 295), v katerem sta med drugim v tocki B eksplicitno izpostavila
konkretne nepravilnosti v REV metodologiji (za dolocanje prenosnih vrednosti) in AQR metodologiji (za
ugotavljanje domnevno potrebnih dodatnih oslabitev se v letu 2012). Navedla sta naslednje:
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prvotni rok za izvedbo ukrepov po ZUKSB 31.7.2013 ni bi/ doseien, zato sta morala
predstavnika NLB v tistem trenutku, z jasnim ci/jem doseganja koncnih rokov v letu 2013,
jasno izpostaviti svoje pomisleke ter pred/oge glede nekaterih pomislekov;
obseg pregleda kakovosti stredstev (AQR) v NLB v izvedbi Deloitta je bi/ nedavno veckrat
spremenjen in nima jasnih okvirov, jasno postav/jenega roka in kolikor je NLB znano tudi ne
jasno oprede/jenih osnov s strani MF I medresorske komisij, niti glede pricakovanih rezultatov
niti glede metodologije. Zato sta v zvezi s tem izpostavila dva glavna pomisleka:
o

Metodoloski pristop, kot se je uporab/jal v AQR v prvih tednih pregleda ni vodil v
realisticni scenarij, ampak stresni, ceprav bi moral Oliver Wyman stresni
scenarij izvestl sele po oblikovanju realisticnega scenarija. Poleg tega je iskal
»vrzeli« v oblikovanju rezervacij v staticnem pog/edu (pomanjkanje rezervacij v
dolocenem trenutku, ne pa v srednjerocnem casovnem obdobju v katerem bi NLB
Skupina taksne vrzeli lahko absorbirala). Taksna metodologija (o kateri pomisleke je
NLB izpostavi/a v dopisu, ki ga je poslala Deloittu ie 8.7.2013, a nanj ni prejela
odgovora) - ce bi njeni rezultati postali javni - bi nedvomno ustvarila nerealno
pricakovanje glede oblikovanja rezervacij v letu 2013 (v nasprotju z realnejso
razporeditvijo de/a oblikovanja rezervacij v Jetu 2013 in de/a, ki bi se lahko oblikoval
skladno z nastopom negativnih dogodkov v portfe/ju preko naslednjih nekaj let) in s
tem tudi vpras/jiv pogled na potrebno dokapitalizacijo v letu 2013 (ko so stroski
financiranja RS visoki), vendar pa bi v nas/ednjih nekaj letih tudi pomenilo, da bi
banka izkazovala preseini kapital.
lnterni pregledi portfelja NLB kaiejo, da je kapitalske zahteve za osnovni scenarij se
vedno mogoce izpolniti s pricakovano dokapitalizacijo do 500 mio EUR, vendar se
potreba po kapitalu s casom, ko se odlaga izvedba dokapitalizacije, povecuje med
drugim tudi zaradi s kapitalsko ustreznostjo in bonitetno oceno NLB in RS povezanih
stroskov refinanciranja banke. Neformalni pogledi EK (za portfe/j prenesen na DUTB)
in Deloitte (neformalni pogledi iz pregled portfe/ja banke) so osnovani na bistveno
drugacnih predpostavkah in kaiejo na potencialno precej visji znesek. Tu tudi niso
upostevani rezultati nada/jnjega »stres testa«, ki bodo po vsej vrejetnosti se povisali
koncno stevilko.
V tem trenutku bi ieleli opzoriti, da je tako znesek dokapitalizacije precej negotov.
Menimo, da to ni v toliksni meri posledica razlicnih pogledov na portfe/j kot tak, ampak
na to vplivajo predvsem uporab/jene metodo/ogije in predpostavke, o katerih se ni
nikoli jasno razprav/jalo ter zato niso bile pregledno dolocene in razum/jene. Vendar
pa bi te precej raznolike metodologije in predpostavke, ki jih uporab/jajo ali
predpisujejo razlicni viri (predpisi v okviru ZUKSB, medresorska komisija, DUTB, EK,
Deloitte, Oliver Wyman, itd.), pri cemer vsaj nekateri teiijo k najs/absemu moinemu
scenariju, Jahko pripe/jale do pretirano visoke ocene potrebnega kapitala za
dokapitalzacijo v NLB v letu 2013. Jzpostavila sta se, da bi po njunem mnenju zaradi
tega lahko prislo tudi do bistvenih sprememb v pogledih EK v postopku driavne
pomoci in bi ob zvisanju dokapitalizacije (t.j. driavne pomoci) EK zelo verjetno
Sloveniji naloiila stroije ukrepe glede NLB od prej pricakovanih in neformalno
dogovorjenih. Le-to pa bi lahko pripeljalo tudi do novega splosno negativnega razvoja
percepcije na trgih (med drugim tudi zaradi morebitnega zniianja bonitetne ocene
Slovenije in NLB ter posledicno visjih stroskov zadolievanja, morda tudi scenarijev
»bail-in«). Ta ucinek pa bi se verjetno razsiril tudi na druge banke v katerih poteka
postopek driavne pomoci, s tem pa bi se potencialno negativni ucinki na Slovenijo se
okrepili.
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lz citiranih navedb predstavnikov NLB Medje in Brodnjaka je razvidno, da je bil guverner Bostjan
Jazbec z njune strani zelo konkretno in eksplicitno obvescen o neprimernosti AQR
metodologije, ki se uporablja pri ugotavljanju domnevno potrebnih dodatnih slabitev, da torej
ugotavlja »stresnicc scenarij, namesto »realisticnega«, na podlagi katerega bi sele Oliver Wyman
izvedel stresnega. Kar dejansko pomeni, da domnevno potrebne dodatne oslabitve ugotavlja s
predpostavljanjem prihodnjih, potencialnih in se nedokazanih dogodkov, kar je v nasprotju z MRS 39.
Tudi glede metodlogije REV za izracun prenosnih vrednosti DUTB, ki izhaja iz neformalnega pogleda
EK, sta opozorila, da izhaja iz bistveno drugacnih predpostavk od metodologije po kateri je prenosne
vrednosti izracunala NLB.

v bistvu sta predstavnika NLB ze 7.8.2013 lzpostavila vse tiste nepravilnosti, ki so bile realizirane
v AQR pregledu in smo jih opisali v 9. poglavju obrazlozitve pri pojasnjevanju dejstev zaradi katerih je
utemeljeno trditi, daje bil AQR pregled izveden v nasprotju s pravili MSRP.

13.14 Priprave za izvedbo
obveznosti bank

ukrepa

Ball-in

ozlroma

izbrisa

podrejenih

lz el. sporocila z dne 9.8.2013, ki ga je poslal usluzbenec BS Franci Tusek guvernerju BS Bostjanu
Jazbecu z zadevo: »FW: Podatki z ECB«, v katerem je pri guvernerju protestiral, ker je menil, da BS
neustrezno deluje na realciji do ECB. Tusek je pojasnil, da sta predstavnika ECB Matthias Sydow in
Miha Leber) na sestanku v torek101 zahtevala podatke o podrejenih obveznostih slovenskih bank NLB,
NKBM in Abanke. Tusek je menil, da mora BS zahtevane podatke ECB dati brez vprasanj in izmikanj
glede na 231. clen Zban, vendar od torka do petka se vedno niso dobili teh podatkov, ker SZ (misljena
je viceguvernerka Stanislava Zadravec Caprirolo, op.a.) smatra, da ECB tega ne potrebuje. Enakega
mnenja kot Tusek je bila vodja pravnega oddelka BS Jasna Iskra, za katero je Tusek napisal, da se
strinja, da to ni stvar o kateri se lahko BS pogaja z ECB. Nadalje je Tusek se zapisal, da je
predstavnik ECB Matthias (Sydow, glede na kontekst, op.a.) v torek (6.8.2013, op.a.) na sestanku
jasno povedal, da BS neprimerno vodi celoten postopek glede stres testov in AQR-ja in da je cas, da
se predstavniki BS nehajo sprenevedati in da pricnejo odprto sodelovati z vsemi. V izogib nadaljnjim
te:zavam z domnevnim nepopolnim sodelovanjem, je Tusek Jazbecu predlagal, da je edina resitev, ki
bi bila smiselna, da Svet BS sprejme sklep, da se ECB-ju posreduje vse kar zahteva in se to seveda v
vednost posilja tudi viceguvernerki Stanislavi Zadravec Caprirolo (vse razvidno iz priloge 296).
lz sporocila je razvidno, da so predstavniki ECB ze 9.8.2013, torej dva dni za tern, ko je NLB pisno
obvescala guvernerja, da sploh se ni znana tocna metodologije po kateri bo Deloitte ugotavljal
dodatno potrebne oslabitve in posledicno tudi ne bi mogli biti znani koncni rezultati, od katerih pa je
bilo odvisno ali so izpolnjeni pogoji za bail-in, zahtevala podatke o podrejenih instrumentih v
slovenskih bankah.
Podobne priprave na bail-in so razvldne iz el. sporocila z dne 21.8.2013, z zadevo: »Bail-inc«, ki ga je
Mitja Mavko, poslal Bostjanu Jazbecu, Mateju Krumbergerju, Jasni Iskra, Urski Cvelbar in Stanislavi
Zadravec Caprirolo, v katerem je guvernerju BS predlagal da bi BS vezano na razpravo, ki so jo imeli
tisti dan, po bankah preveril posamezne vrste podrejenih instrumentov, predvsem po kaksnem pravu
so bili izdani in v koliksni meri bi sprememba ZBan omogocila potencialni bail-in. V odgovoru na
Mavkovo sporocilo, je Jasna Iskra, naslednji dan 21.8.2013 vsem istim prejemnikom sporocila,
odgovorila, da so vceraj (torej 21.8.2013) ugotavljali, da je bail-in »condicio sine qua nonce za
odobritev dr:zavne pomoci s strani EK. Za svoj pravni oddelek BS je navedla, da bodo pogledali
predlog sprememb clenov Zban (priloga 297).

101

Glede na kontekst vseblne gre za torek 6.8.2013, saj Je bll 9.8.2013 petek.
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Nadaljnja se bolj intenzivna konkretizacija priprav na bail-in je razvidna iz e sporocila z dne 11.9.2013
z zadevo: »podrejeni instrumenti NLB«, ki ga je napisala usluzbenka BS Tina Rozman Kasnik,
prejemnikom Tomazu Cemazarju, Mateji Kovac in Petri Verderber (priloga 298). V sporocilu je
napisala konkretne financne podatke in vrste podrejenih instrumentov NLB s pojasnilom, da bi NLB
glede na knjigovodsko stanje kapitala na dan 30.6.2013, po grobi oceni morala izkazovati izgubo
najmanj v visini 1,1 mlrd EUR, da bi prislo do obveznega bail-in.
Pomeni, da so usluzbenci BS v casu, ko je bil Deloittov AQR pregled nekje na sredini in »neodvisni
cenilci« nepremicnin sploh se niso bili angazirani za izvedbo svojih storitev, na podlagi katerih naj bi
Deloitte, na koncu ugotovil obsezne domnevno potrebne dodatne oslabitve ze v letu 2012, ze
ugotavljali koliksna bi morala biti izguba NLB, da bo mogoc bail-in oziroma izbris podrejenih
obveznosti NLB.

13.15 Konkretno eksplicitno opozorilo Banke Slovenije Deloittu, da njegova
AQR metodologija ni skladna z MSRP
lz priponke el. sporocila z dne 27.8.2013, z zadevo: »BoS opinion on AQR methodology.docx«, ki ga
je najprej poslala usluzbenka BS Nina Versnik Cemas svojim sodelavcem na BS: Damjani lglic,
Mateju Krumbergerju, Tomazu Cemazarju, Vesni Veselka in Andreji Kopac, izhaja, da so predstavniki
BS dne 27.8.2013 zapisali svoje pripombe na AQR metodologijo (v devetih tockah) in pod 1. tocko
izpostavili problem »Skladnosti z MSRP (Compliance with IFRS) individualnih in kolektivnih
oslabitev«, tako da so zapisali:
da Deloittova metodologija pri izracunavanju individualnih in kolektivnih oslabitev izhaja iz
predvidevanja, da bodo terjatve prodane v naslednjih 6 - 12 mesecih, medtem ko pristop E&Y
uporablja pristop oblikovanja slabitev skozi celotno dobo kredita, kar je v skladu z MRS 39,
po mnenju BS mora biti izracun oslabitev skladen z MSRP, ker so oslabitve racunovodska
kategorija in da morajo biti izgube pripoznane samo takrat, ko so dejansko podane (priloga
299).
lzrecno opozorilo, da je Deloittova metodologija v nasprotju z MSRP je Damjana lglic potem isti dan
poslal naprej Alexandru Peitschu, usluzbencu druzbe Oliver Wyman, ki je bil kot izvajalec stres testov,
v imenu izvajalcev ST in AQR pregleda koordinator komunikacije s slovenskimi institucijami.

13.16 Seznanjenost usluibencev BS z nacinom implementacije nepravilne
AQR metodologije na posameznih komitetntih in dejstvo skrivanja te iste
metodologije
lz el. sporocila z dne 29. 8. 2013 z zadevo: »Sestanek z DT102 - AQR pregled NLB«, ki ga je napisala
103
usluzbenka BS Vesna Veselko
svojim sodelavcem Mateju Krumbergerju, Damjani lglic, Tomazu
Cemazarju, Nini Versnik Cemas, Andreji Kopac in Tini Rozman-Kasnik, izhaja, da so imeli 29.8.2013
med 9. in 13. uro usluzbenci BS, ki so bili zadolzeni za spremljanje AQR postopkov, sestanek s
predstavniki Deloitta, z dnevnim redom:
seznanitev s potekom dela (AQR op.a.) v NLB,
seznanitev z metodologijo skupinskih in individualnih oslabitev po posameznih segmetnih in
na 4-ih primerih (Sava, Pivovarna Lasko, LTH Ulitki in Helios) prikaz, na kak nacin Delitte
postopa pri oceni potrebnih oslabitev (priloga 300).
102
103

Okrajsavo DT so uporabljali za druzbo Deloitte.
Usluzbenka oddelka BS Nadzor bancnega poslovanja (NBP), kar pomeni, podrejena od Mateja Krumbergerja, ki je bil vodja

tega oddelka. Po razdelitvi posameznih podrocij med viceguvernerji, pa je bil ta oddelek neposredno podrejen viceguvernerki
Stanislavi Zadravec Caprirolo.
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V nadaljevanju zapisa je Vesna Veselka podala podroben opis Deloittovega pristopa oblikovanja
dodatno potrebnih oslabitev na navedenih stirih primerih komitentov.
Dokazno pomembnen je zapis v drugem odstavku na drugi strani dokumenta: »OT je pojasnil, da je
treba pocakati se rezultate ocen vrednostl nepremicnin, saj jih bodo morali posodobiti, vendar
ne pricakujejo velikih razlik". lz tega stavka lahko vidimo, da je Deloitte ze v avgustu 2013 z
uporabo nepravilne AQR metodologije dejansko dolocil koncne zneske domnevno dodatno potrebnih
oslabitev po stanju 31.12.2012, a hkrati pojasnil, da bo potrebno pocakati se rezultate ponovnega
vrednotenja nepremicnin (za katere smo podrobno opisali kako pomanjkljive so bile v 9. poglavju
obrazlozitve), vendar pa da od njih ne pricakuje velikih razlik. Navedba, da ne pricakujejo velikih razlik
iz ponovnih cenitev nepremicnin, kaze na to, da so bile ponovne cenitve dejansko namenjene zgolj
ustvarjanju vtisa, da so »tuji neodvisni cenilci« ugotovili nove pravilne, nizje vrednosti kreditnim
zavarovanjem. V resnici, pa je Deloitte ze prej postavil pricakovane zneske cenitev, cenilca JLL in
C&W pasta jih potem same formalno »pokrila« s cenitvami po metodah »desk top« in »drive by«.
Zapis v predzadnjem odstavku na drugi strani dokumenta: »DT je predstavil svoje ocene s pomocjo
excelovih fajlov in nam za posamezni primer izrocil tudi njihove t.i. kreditne liste, vendar jih je na koncu
tudi vse pobra/. Prislo je do nerodne situacije, pri cemer je njihov ponavljajoci argument zaupnost
podatkov itd. lz tega raz/oga so navedbe zgoraj pribfizki, saj jih navajam po spominu. Prosim, da me
Nina, Andreja in Tina dopolnite, kjer je potrebno«, pa kaze, da Deloitte se konec avgusta 2013, ko je
ze tri mesece izvajal AQR pregled v NLB (od zacetka junija 2013) predstavnikom BS ni hotel
transparentno predstaviti - to je tako da bi izrocil v pisni obliki - metodologije AQR po kateri je ustarjal
domnevno potrebne dodatne slabitve po stanju na koncu leta 2012. Na skrivanje in netransparentnost
Deloitta kaze tudi omemba Medje in Brodnjaka v dopisu z dne 7.8.2013 (priloga 295, na 3. strani v
tocki B i), kjer sta ministru za finance Cuferju in guvernerju BS Jazbecu izpostavila, da NLB na svoj
dopis Deloittu z dne 10. 7. 2013 v katerem so predstavniki banke izpostavili nepravilnosti v AQR
metodologiji, ni dobila odgovora.
lsti zapis Vesne Veselka o podrobnem pristopu Deloitta v AQR metodologiji je dne 5.9.2013 Damjana
lglic poslala naprej viceguvernerki in clanici Sveta BS Stanislavi Zadravec Caprirolo (priloga 301).
lz opisanega torej izhaja, da so bili predstavniki BS, sicer najprej neposredno visoki strokovni
usluzbenci in preko njih posredno tudi osumljeni clani Sveta BS, ze konec avgusta 2013 seznanjeni s
povsem konkretnimi mirko elementi (ce se lahko tako izrazimo) ustvarjanja dodatnih slabitev na
posamicnih premerih komitentov, torej s podrobnostmi AQR metodologije, ki jo implementira Deloitte.
Tako, da so ze takrat tudi vedeli za povsem tocen nacin nepravilnega pristopa, kl je v nasprotju
s pravili MSRP.

13.17 lzrecno opozorilo clanice NS NLB Sergeje Slapnicar o neustreznosti
REV metodologije

One 1. 9. 2013 je clanica nadzornega sveta NLB dr. Sergeja Slapnicar, sicer izredna profesorica na
Katedri za racunovodstvo in revizijo, Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, napisala el. sporocilo
guvernerju Jazbecu, z zadevo: »Prenosi na DUTB« (priloga 302), v katerem:
ga je seznanila da je pravna sluzba NLB zaradi pravnih problemov glede prenosa tertajev
na DUTB pripravila celovito porocilo, ki ga bo poslala na BS, MF RS in DUTB;
da je glavna stvar v teh pravnih problemih dejstvo, da se metodologija po uredbi 104, ki
zahteva prenose po dolgorocnih vrednostih, ne ujema z metodologijo Deloitta, ki izracunava
104

Glede na kontest dogajanja lahko z gotovostojo interpretiramo, da je misljena slovenska Uredba ZUKSB in skladno stern, da
govori o slovenski metodologiji izracuna REV in prenosnih vrednosti terjatvam predvidenim za prenos na DUTB.
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net realisable value (sedanjo vrednost, ki se jo da trenutno realizirati); razlika bi lahko bila vec
sto milijonov EUR in bi zahtevala, da NS odobri prenose po vrednostih, ki niso v skladu z v
Sloveniji veljavno uredbo;
ga je vprasala ali ima vlada moznost izdati interpretacijo metodologije, ki bi malo razsirila
moznosti vrednotenja ali pa bo potrebno spremeniti uredbo pred prenosi.
Elektronsko sporocilo Sergeje Slapnicar je Bostjan Jazbec naslednji dan 2.9.2013 posredoval naprej
vodji oddelka NBP BS Mateju Krumbergerju (vse razvidno iz priloge 303).
Vsebina e sporocila dokazuje, da so se v NLB zavedali, da bo pristop izracuna prenosnih vrednosti, ki
ga je dolocila EK105 , v katerem uporablja t.i. likvidacijske vrednosti terjatvam oziroma njihovim
zavarovanjem - nepremicinam, ker naj bi morale biti prodane v 3-6 mesecih (podrobno pojasnjeno v
7. poglavju obrazlozitve), prinesel banki dodatne vec sto milijonske izgube. Torej so se zavedali tocno
tistega kar se je potem zgodilo, ko je NLB iz naslova dodatnih izgub iz naslova prenosa terajtev na
DUTB v letu 2013 poknjizila 543 mio EUR izgube (opisano v 11. poglavju obrazlozitve).
lz vsebine dokumenta je razvidno tudi, da je metodologijo REV vrednosti oz. prenosnih vrednosti v
imenu EK oblikoval in izvajal Deloitte, tako da je obe metodologiji implementirala ta druzba (ceprav je
na koncu procesa formalno predstavljeno, da je prenosne vrednosti dolocila EK). Opisano dejstvo tudi
dokazuje, da so bile na enak nacin nizane vrednosti tako »DUTB terjatvam« (REV metodologija) kot
izracunane dodatne domnevno potrebne slabitve kreditom, ki so ostali v NLB, zlasti ob upostevanju se
naslednjih okoliscin:
»DUTB terjatve« sprva »formalno« niso bile vkljucene v AQR pregled temvec sta BS in MF RS
v zacetku avgusta 2013 poslali dopisa NLB (prilogi 304 in 305) s katerim sta NLB narocili
vljucitev tudi teh terjatev v AQR pregled in
diskontni faktorji za znizevanje vrednosti kreditnim zavarovanjem, zlasti nepremicninam, so bili
prakticno enaki v REV in AQR metodologiji, tako da so prinesli priblizno enake obsege nizanj
vrednosti.
Vsebina e sporocila kaze tudi na dejstvo, da so se ocitno slovenski predstavniki 106 v zacetku
septembra 2013 ze sprijaznili z dejstvom, da bo v AQR-u in pri dolocanju REV vrednosti obveljala
metodologija dolocena od EK in ECB, ki jo je implementiral Deloitte in so se zaceli ukvarjati z
vprasanjem kako »pravno pokriti« razlikovanje te sporne metodologije z metodologijo predpisano s
slovensko Uredbo in ZUKSB. To je ocitno razvidno iz vprasanja dr. Sergeje Slapnicar: a/i ima vlada
moinost izdati interpretacijo, ki bi malo razsirila moinosti vrednotenja ali pa bo potrebno spremeniti
uredbo pred prenosi. Opisano kaze na se eno splosno znacilnost v delovanju v procesu izvedbe AQR
postopkov (oz. sanacije bancnega sistema), to je na prilagajanje predpisov zelenim (vnaprej
postavljenim) financnim rezultatom in ne obratno, da se rezultati ugotovijo na podlagi vnaprej veljavno
predpisanih pravnih pravil. Na taksen splosni pristop kaze tudi podrobnost, ki smo jo opisali v 9.
poglavju obrazlozitve (opis komunikacije slovenskih predstavnikov s predstavniki EK), iz katere je
razvidno, da so predstavniki EK v casu priprave teksta slovenske Uredbe ZUKSB, usluzbencem BS
svetovali, da naj iz uredbe umaknejo clene, ki dolocajo natancen nacin vrednotenja in jih napisejo le
kot usmeritve ali smernice za dolocanje prenosne cene, tako da bodo pravila »manj zavezujooa in
bodo omogooa/a popravke ter specifitne resitve«. ie takrat so predlagali sprejem ohlapnih pravil v
podzakonskem predpisu da bo mogoce >>prilagajanje« izracuna prenosnih vrednosti. Torej tocno tisto,
kar se je potem izkazalo za potrebno (problem je nastal, ker slovenski predstavniki ocitno niso
pripravili dovolj »ohlapnegacc nacina izracunavanja prenosnih vrednosti).
Predvsem pa vsebina sporocila dokazuje, da je bll guverner BS BoitJan Jazbec 1.9.2013 tudl a
atranl f lanlce NS NLB lzrecno opozorJen na konkretne poaledlce nepravllne REV metodologlJe
oziroma prenosnlh vrednoatl, ki jo implementira izvajalec Deloitte.
105

108

Po prejemu NLB-jevega seznama DUTB terjatev 10.5.2013.
Torej tudi V NLB.
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13.18 lzpostavljanje nepravilnosti na sestanku s komisarjema EK 14.9.2013
One 12.9.2013 se je guverner BS dr. Bostjan Jazbec v spremstvu viceguvernerke Stanislave Zadravec
Caprirolo, generalne sekretarke BS dr. Vide Seme Hocevar in veleposlanika RS v Stalnem
predstavnistvu RS pri Evropski uniji dr. Rada Genoria v Bruslju udelezil locenih sestankov:
z evropskim komisarjem za gospodarske in denarne zadeve Joaquinom Almunio (po
katerega pristojnost je sodil direktorat EK DG Ecfin) in
z generalnim direktorjem DG Ecfin (Generalnega direktorata za gospodarske in financne
zadeve Evropske komisije) Marcom Butijem.
lz zapisa vsebine sestanka (priloga 306), ki ga je napisala Vida Seme Hocevar in poslala v priponki
el. sporocila dne 14.9.2013 z zadevo: »Memo - sestanki z EK 12.9.2013«, Bostjanu Jazbecu in
Stanislavi Zadravec Caprirolo, izhajajo naslednja kljucna dejstva:
da je guverner Jazbec najprej komisarju Almuniji predocil dejstvo, da je sprejem pravila
bail-in preuranjen in da so v Sloveniji razmere, kjer so banke, ki bi potencialno potrebovale
bail-in v dr:zavni lasti, zato so razmere glede tega specificne;
komisar Almunia je poudaril, da mora Slovenija v okviru AQR in ST upostevati
metodologijo in navodlla komislje glede izracunavanja prave ekonomske vrednosti REV; odstopanja tukaj niso mogoca;
nato je guverner opozoril, da je bil prav namen ustanovitve DUTB upravljanje z NPL-ji v
srednjem casovnem obdobju cca. od 3 do 5 let; REV vrednost pa predpostavlja prodajno
ceno v visini vec ali manj likvidacijske vrednostl ter odprodajo v 3-6 mesecih; potem
DUTB nima vec svojega smisla.
Torej je guverner izrecno opozoril na nesprejemljivo REV metodolgijo EK po kateri se izracunavajo
likvidacijske vrednosti »DUTB terjatvam« (oziroma terjatvam NLB banke predvidenim za prenos na
DUTB).
lz vsebine zapisa sestanka z generalnim direktorjem DG Ecfin Markom Butijem izhaja, da je tudl
njega opozoril na ista dejstva kot Almunio.
lz el. sporocila z dne 11. 9. 2013 (priloga 307) z zadevo: »RE: Meeting request with Vice president
Almunia«, s priponko: »Opomnik za sestanek z Joaquin Almunia.docx«, ki ga je poslal Tomaz Cemzar
naslovnikoma Vidi Seme Hocevar in Mateju Krumbergerju, je razvidno, da je guverner za pripravo na
sestanek z Almunio in Butijem dobil podroben opis nepravilnosti v REV metodologiji in AQR
metodologiji. V dokumentu poimenovanem »Problematika prenosne vrednosti z EU Komisijo in ocena
ucinkov« je Tomaz Cemazar podrobno opisal kronologijo dogajanja s predstavniki EK in konkretne
zneske financnih ucinkov, ki jih bo prinesla implementacija metodologije, ki jo je preko Deloitta
vsiljevala EK.
Ce primerjamo obseznost in konkretnost nepravilnosti, ki so opisane v Cemazarjevem opomniku s
tistim, kar je guverner Jabzec predocil najvisjima predstavnikoma EK na sestanku, lahko vidimo, da je
bila njegova predstavitev precej skromna. Pa vendarle, je iz njegove predstavitve razvidno, da je
izpostavil nesprejemljivost Deloittove REV in AQR metodologije, kar dokazuje da mu je bilo vse dobro
znano in da je (takrat se) nasprotoval taksnemu pristopu.

13.19 Opozorilo Davida Benedeka guvernerju Jazbecu na pazljlvost prl
izbrisu podrejenih obveznosti tipa LT2
One 18. 9. 2013 ob 05:45 uri je David Benedek poslal el. sporocilo (priloga 308) v katerem je napisal
guvernerju Jazbecu: »Posi/jam ti nekaj argumentov zakaj bi morali biti paz/jivi pri problematiki lower
tier subordiniranih obveznic. To sem pas/al tudi Medji vceraj«. V nadaljevanju je podal opis
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argumentov v petih tockah. lsto sporocilo je potem Bostjan Jazbec 18. 9. 2013 ob 9:53 uri posredoval
naprej viceguvernerju Darku Bohnecu, s pripisom »v vednost«.
Vsebina el. sporocila dokazuje, da so osumljeni clani Sveta BS, torej najmanj neposredno guverner
Jazbec in viceguverner Bohnec, posredno pa tudi vsi ostali clani Sveta BS, sredi septembra 2013
nadaljevali s pripravami ukrepa izbrisa podrejenih instrumentov v NLB banki. Razvidno je tudi, da so
se z istim vprasanjem aktivno ukvarjali tudi v NLB banki.
Vsebina sporocila kaze, da so se osumljene odgovorne osebe BS ze 18.9.2013 ukvarjale z
vprasanjem pravne izvedljivosti izbrisa podrejenih obveznosti, ki je v odlocbi o izrednih ukrepih
prikazan, kot da je posledica ugotovitev Deloittovega AQR pregleda in na njem temeljecega izracuna
Hipoteticne likvidacijske vrednosti NLB na 30.9.2013. Prikazano je, da je Deloitte do teh rezultatov
prisel sele z izvedbo AQR pregleda, ki je bil formalno koncan 11.12.2013. Bistveni del dodatnih
oslabitev v AQR porocilu naj bi prinesle nave cenitve nepremicnin, za katere izvedbo sta bila izvajalca
druzbi JLL in C&W angazirana sele 17.10.2013 (pogodba z JLL ima ta datum, pogodba s C&W pa
sploh datuma nima). Dejansko pa je bilo ze takoj po prvi preliminarni seznanitvi z Deloittovim
pristopom (o katerem sta pisala Medja in Kremser v dopisu Willu Newtonu iz Deloitta ze dne 8.7.2013)
jasno, da bo taksna metodologija prinesla izracun neprimerno visjih zneskov dodatno potrebnih
oslabitev in s tern visjega zneska dokapitalizacije. Pricakovanje, da se pred dokapitalizacijo v
»prispevek« vkljuci tudi imetnike podrejenih obveznosti 107 skozi realizacijo nacela »da noben upnik ne
sme trpeti vec izgube kot bi jo sicer ce drzavne pomoci ne bi bilo«, je samodejno pomenilo, da je
potrebno v NLB izracunati in zatrjevati toliko negativnega kapitala, da bi v primeru t.i. »virtualnega
stecaja« 108, le ti ne bi bili nic na boljsem, kot po izreku izrednega ukrepa s strani BS. Opisana razlaga
v povezavi s podatki o pripravah bail-ina ze od avgusta 2013 naprej, upravicuje sklepanje, da je bil
dejansko pravi namen Deloittovega AQR pregleda iskanje posameznih predpostavk v metodologiji, ki
bodo omogocile izracun dovolj visokih oslabitev ali z drugimi besedami povedano, da je bil cilj AQR
pregleda ustvarjanje metodologije, ki bo omogocila zeleni rezultat in ne ugotavljanje (izracunavanje)
koncnega rezultata po vnaprej postavljeni in znani metodologiji.
Sklep o vnaprej sprejeti odlocitvi za bail-in oziroma izbris podrejenih obveznosti je razviden tudi iz
dokumenta - priponke el. sporocila z dne 30.9.2013 z zadevo: »Odprta vprasanja z EK in ECB«, ki ga
je poslala usluzbenka BS Mateja Kovac109 svojima sodelavcema Tomazu Cemazarju in Damjani lglic.
V peti alineji opisov odprtih vprasanj je navedeno: »NLB oz. RS sta pri pripravi kataloga zavez i.e
prista/i na t.i. bail-in »upper Tier 2« (perpetual obveznice) kapitalskih instrumentov, medtem ko se za
»Lower tier 2« (podrejeni dolg) se pogajajo in ni jasno, a/i je bail-in teh instrumentov sploh mogoc z
vidika ustavne presoje? (Taksno je namrec mnenje lnstituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti
Ljubljana - dr. Ude). Banka bi se /ahko v primeru bail-in podrejenga dolga izpostavila tveganju totbe s
strani vlagateljev. « (prilog 309).

13.20 ZavedanJe neloglcnosti implementaclJe rezultatov AQR glede na
redne bllance bank
Dne 1.10.2013 je Tomaz Cemazar poslal el. sporocilo z zadevo: »Odprte zadeve z EK in ECB.docxcc
prejemnikom Bostjanu Jazbecu, Stanislavi Zadravec Caprirolo, Mateju Krumbergerju in Mateji Kovac,
s pripetim dokumentom naslovljenim »Odprte zadeve z EK oz. ECB, ki izhajajo iz projekta AORIST in

107 Formalno se je pojavilo z nastopom veljavnosti Sporoclla o bancnlstvu z dne 1.8.2013, dejansko pa Je bila ta ldeja znana ze
naJmanj 10.7.2013, ko Je EK sprejela navedeni akt. Prve konkretne aktivnosti za pripravo implementacije izbrisa pa so se pricele
9.8.2013, ko so predstavniki ECB od BS zahtevali podatke o podrejenih obveznostih v slovenskih bankah (opisano v 16. tocki
teiPa poglavja obrazlozitve KO).
1 Kot je to v ;i:biranju obeetll polmenoval dr. France Arhar (prlloga 45).
109 lnspektorica upraviteljlca na BS, kl je imela pristojnost (zadolzitev) za banko NLB.
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prenosov na DUTB (presek na 01.10.2013)«, v katerem sta Mateja Kovac in Tomaz Cemazar v prvi
alinei zapisala:
»AQR bo pokazal koliko dodatnih oslabitev bi morala banka oblikovati po stanju na konec feta 2012.
AQR naj bi dodatne oslabitve ocenjeval na podlagi IFRS. Zastavlja se vprasanje: Ali bo morala banka
vse dodatne oslabitve iz AQR poknjiiiti in na kateri casovni presek bo morala banka te oslabitve
pripoznati - na konec feta 2012 oz. konec 2013? Ce se AQR izvaja po IFRS, po katerih se tudi
revidirajo letni racunovodski izkazi, bi potem takem morala BS zahtevati odgovornost revizorjev (gre
za PWC, Deloitte, Ernst& Young, KPMG), ker izgub za poslovno leto 2012 niso razkrili?

lz zapisanega je razvidno, da so se usluzbenci BS ukvarjali z logicnim vprasanjem: ce bo AQR v
skladu z MSRP (IFRS) ugotovil dodatne oslabitve v bankah po stanju na dan 31.12.2012, kaj so
gledali potem redni revizorji za leto 2012, ki so revidirali bilance sestavljene po MSRP? Predvsem pa
je zanimivo vprasanje ali bo morala BS zahtevati odgovornost revizorjev med katerimi sta bila tudi
Deloitte in E&Y, katerih sestrski, sicer formalno svetovalni, druzbi sta bili izvajalki AQR pregledov. In to
ob dejstvu, da sta bili v obeh druzbah, torej svetovalnih kot tudi revizorskih, iste fizicne osebe direktorji
- npr. v E&Y Janez Uranic in v Deloittu Yuri Sidorovich.

13.21 Obravnava pravnega mnenja odvetniske druzbe Clifford Chance
Na zaprtem delu 496. seje Sveta BS, ki je bila 8.10.2013 ob 09.00 uri v sejni sobi Banke Slovenije v
prvem nadstropju so vsi osumljeni clani sveta BS pod 4. tocko dnevnega reda obravnavali pravno
mnenje odvetniske pisarne Clifford Chance (priloga 26, listine stev. 30 do 32). lz pravnega mnenja
(ki je sicer opisano v 1. poglavju obrazlozitve KO) izhaja, da izbris podrejenih financnih instrumentov ni
obvezno predpisan v pravilih EU o drzavni pomoci, zato tudi ni bil nujen pogoj za odobritev drzavne
pomoci banki NLB. Pravno mnenje so torej poznali vsi osumljenci.

13.22 Opozorilo
metodologije

viceguvernerke

Festiceve

o

neprimernosti

AQR

Dne 10.10.2013 ob 14.31 uri je viceguvernerka Mejra Festic poslala el. sporocilo z zadevo: »AQR in
ST" ostalim clanom Sveta BS guvernerju Bostjanu Jazbecu, Stanislavi Zadravec Caprirolo, Darku
Bohnecu in Janezu Fabijanu ter v vednost se Mateju Krumbergerju, Damjani lglic in Vidi Seme
Hocevar, v katerem je napisala:
metodologija, ki se jo favorizira je nekorektna (navajam nekaj kljucnih postavk):

definicja NPL in restrukturiranih terjatev,
pri prehodu nedonosne terjatve v donosno se ne uposteva prestrukturiranje posoji/,
napovedi NPUPD na osnovi historicnih podatkov brez upostevanja break even pointa,
ohranitev minimalnega blaii/ca slabitev/rezervacij do konca opazovanega obdobja pomeni
vecji kapitalski primanjkljaj,
institucionalna komponenta pri ST in
itd.
Vsebina je zelo pomembna in vztrajati je treba na (kompromisni) korektni uporabi metodo/ogije z vec
vidikov, bancnega sistema, fiskusa, kredibilnosti BS, izvedljivosti strategije za MF, itd.
Kaj lahko naredimo glede tega na visjih ravneh?« (priloga 310).
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Vsebina e sporocila in njegova vsebina v njem poslane priponke je se eden od dokazov, da so bili vsi
osumljeni clani Sveta BS, seznanjeni z nesprejemljivostjo AQR in REV metodologije. El. sporocilo
viceguvernerke Festiceve in potem odgovor na njena vprasanja (predvsem priponke, ki so ji bile
poslane) kaze tudi na sklepanje, da Festiceva ni ves cas podrobno spremljala dogajanja na relaciji
med usluzbenci BS in predstavniki Deloitta, EK in ECB, saj so v casu, ko je ona izpostavila
nekorektnost metodologije ze tekle priprave za izvedbo ukrepa bail-in, kar je pomenilo tudi, da so se
slovenski predstavniki ze sprijaznili z AQR in REV metodologijo Deloitta oziroma evropskih institucij
(EK in ECB), ki je omogocala izracunavanje dovolj visokih oslabitev in s tern dovolj visokih izgub za
realizacijo bail-in na nacin, kot je bil izveden.

13.23 Obvestilo Banke Slovenija NLB-ju 25.10.2013, da bo bail-in izveden
Dne 15.10.2013 so vsi clani Uprave NLB s predsednikom Medjo na celu poslali ponoven dopis
guvernerju BS Jazbecu in ministru Cuferju z vprasanji o poteku ukrepov ZUKSB v NLB, predvsem so
opozorili na nejasnosti in odprte probleme, podobno kot v dopisu z dne 7.8.2013 (priloga 311). lz e
sporocil, ki so si jih od 18.10. do 25.10.2013 med seboj posiljali usluzbenci MF RS in BS (priloga 312)
izhaja, da so skupaj usklajevali odgovor MF RS in BS banki NLB na njen dopis z dne 15.10.2013.
lz drugega odstavka na tretji strani dopisa - odgovora (priloga 312) izhaja, da so napisali razlago, da
je EK v Sporocilu o bancnistvu z dne 1.8.2013 predpisala obvezen ukrep bail-ina pred izvedbo
drzavne pomoci bankam v drzavah clanicah EU. Torej interpretacijo po kateri so potem tudi realizirali
izbris podrejenih obveznosti.

13.24 Dolocanje vsebine »Porocila o hipoteticni likvidacijski vrednosti NLB
Skupine na dan 30.9.2013« s strani usluibencev BS
lz el. sporocila z dne 29.10.2013 ob 20:40 uri (priloga 313) z zadevo »Liquidation methodology and
draft eng letter«, ki ga je poslal visoki usluzbenec Andras Fulop, sicer iz Deloitta Budimpesta,
prejemnikom: vodji oddelka NBP BS Mateju Krumbergerju in v vednost se viceguvernerki Stanislavi
Zadravec Caprirolo, enemu od direktorjev Deloitte Svetovanje d.o.o. v Sloveniji Janezu Skrubeju ter
Ericu Olcottu iz Deloitta Zagreb, je razvidno da je usluzbencem BS poslal osnutek vnaprej pripravljene
pogodbe za izvedbo hipoteticnega likvidacijskega vrednotenja NLB in v njej predlog metodologije po
kateri naj Deloitte to vrednotenje izvede.
Krumberger je isto sporocilo s priponko cez petnajst minut 29.10.2013 ob 20:55 uri preposlal naprej
pomocniku direktorice Pravnega oddelka BS Juriju Zitku ter pravnici v tern oddelku Mojci Trstenjak ter
v vednost se svojim podrejenim v oddelku NBP BS Damjani lglic, Tomazu Cemazarju in Anki Miklic.
Sporocilo je bilo v prvi vrsti namenjeno pravnici Mojci Trstenjak saj je bila ona izrecni naslovnik v
besedilu. Sporocilo je Trstenjakovi in Zitku posredoval s pripisom, da jih prosi, da tudi oni pogledajo
vsebino pogodbe.
V odgovoru naslednji dan 30.10.2013 ob 19.1 O uri, je Mojca Trstenjak, naslovnikom Krumbergerju,
Cemazarju, lglicevi in Zitku zapisala:
»

Matej,

posredujem s pripombami (vprasanji) in nekaj popravki.
Mislim, da se moramo v ponedeljek interno uskladit glede scenarija likvidacije (mi moramo povedat, ali
bo stecaj ali likvidacija, saj bi mi o tem odlocali, ce bi bilo odvzeto dovoljenje)
Helena in Anka morata povedat, kaj mora (in ne rabi) pisat v porocilu, da bomo lahko izvedli
odpis/konverzijo...
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(zaradi knjiienja ... )
Cimprej pa bi se morali tudi dobit z Deloittom in usk/adit pogodbo.
LP, Mojca«
Sporocilo dokazuje, da Deloitte hipoteticnega likvidacijskega vrednotenja NLB na dan 30.9.2013 ni
izvedel kot »neodvisni ocenjevalec«, kot je to navedeno v odlocbi o izreku izrednih ukrepov, temvec so
celotno metodologijo in nacin izvedbe tega vrednotenja vnaprej natancno preucili visoki strokovni
usluzbenci BS in tudi podali svoje pripombe in navodila kaj vse mora porocilo vsebovati. Povsem
upraviceno je tudi zakljuc:iti, da je Deloitte v pri tern zgolj »igral« neodvisnega ocenjevalca oziroma bil
zgolj izvajalec dejanja, katerega kljucne tocke pa so dolocili usluzbenci BS.
Vsebina komunikacije in osnutek pogodbe s komentarji v oblackih ob straneh, dokazujeta direktno
neresnicnost navedbe v odlocbi o izrednih ukrepih »da je oceno izkaza finacnega polozaja banke na
dan 30.9.2013 podal neodvisni ocenjevalec Deloitte«. Resnicnost bi odrazalo, ce bi pisalo, da je bil
Deloitte zgolj izvajalec ali pomocnik pri oceni financnega polozaja.

13.25 Poskus vpllvanja na sodnike Ustavnega sodisca RS (s strani clanov
Sveta BS in ministra za finance RS) v zvezi s pricakovano zahtevo za
oceno ustavnostl novele ZBan-1 L, ki Je prinesla pravno podlago za bailin
V el. sporoc:ilu z dne 11.11.2013 ob 11:37 uri (priloga 314) z zadevo: »Ustavno sodisce RS obvestilo - predlog za sestanek«, ki ga je poslala generalna sekretarka BS Vida Seme Hoc:evar,
prejemnikom:
guvernerju BS Bostjanu Jazbecu,
ministru za finance RS Urosu Cuferju,
viceguvernerjem Stanislavi Zadravec Caprirolo, Mejri Festic, Darku Bohnecu in Janezu
Fabijanu
ter v vednost se Jasni Iskra, Gordani Pipan, Juriju Zitku, Speli Brzan, Karmen Strgar in Petru
Fafleku,
je zapisala:
»Spostovani,
Obvescam vas, da sem pravkar prejela klic generalnega sekretarja Ustavnega sodisca RS dr.
Sebastiana Nerada, da so se danes sestali sodniki in soglasno odlocili, da ial v tej tazi ne morejo
sprejeti ponudbe BS in MF za sestanek v sredo, saj tega se nikoli niso storili, hkrati pa je tudi ze zelo
verjetno, da bodo pobudo o ustavnosti predloga Zban prejeli, in bomo tako BS kot MF stranka v
postopku. V tem postopku bomo tudi zaslisani.
Poskusili smo vse, ial vec kot to trenutno ni mogoce.
Lep pozdrav, Vida

S Hocevar. «

Na sporocilo je minister za finance Uros Cuter takoj 11.11.2013 ob 12:15 uri odgovoril Vidi Seme
Hocevar in se vsem ostalim udelezencem osnovnega sporocila z besedami:
»Kaj pace bi se neformalno dobili s predsednikom?«
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lz vsebine e sporocil torej izhaja, da so clani Sveta BS in minister za finance v zacetku novembra 2013
predlagali sodnikom Ustavnega sodisca sestanek na katerem bi se vnaprej pogovorili o noveli Zban1L, ki je zacela veljati 22.11.2013. lz konteksta zapisane vsebine in dejstva, da je bila takrat novela
Zban-1 v kateri so bile potem uzakonjene moznosti izreka izrednih ukrepov, ravno v proceduri
sprejemnja v Drzavnem zboru in dejstva, da je bilo napovedno izpodbijanje ustavnost novele zakona,
je utemeljeno zakljuciti, da so imeli clani Sveta BS in ministra za finance namen vnaprej vplivati na
sodnike Ustavnega sodisca, da bi pobudo za oceno ustavnosti ocenjevali bolj v skladu s pricakovanji
BS in MF RS.
Namen jim ni uspel, ker so ustavni sodniki taksno vnaprejsnje srecanje s predstavniki institucij, za
katere so pricakovali, da bodo imele status strank v zelo verjetnem postopku pred Ustavnim sodiscem,
zavrnili.
Minister Cufer je pokazal najvecjo vztrajnost pri tej ideji, ker je na obvestilo o zavrnitvi sestanka,
vseeno se dodatno predlagal, da bi se pa neformalno dobili s predsednikom Ustavnega sodisca.

13.26 Minister za finance zahteval bail-in na seji Sveta BS 26.11.2013
lz zapisnik zaprtega dela 499. seje Sveta BS dne 26. 11. 2013 (priloga 25, listine 26 in 27) na kateri
so bil pri 2. tocki dnevnega reda navzoci vsi osumljeni clani Sveta BS in dodatno se minister za
finance RS Uros Cufer ter usluzbenci BS Jasna Iskra, Matej Krumberger, Tomaz Cemazar in Vida
Hocevar, izhaja, da je po uvodni seznanitvi z aktivnostmi poteka AORIST, minister za finance povedal:
»da ni priprav/jen vloziti denarja, ce bail-in ne bo prej urejen in uve/jav/jen. Problem po njegovem
predstav/ja tudi knjizenje rezultatov. Poudaril je, da se AQR rezultatov ne objavi. Sestanek jutri lahko
se vpliva na rezultata. V denarju je cca. 2,4 mrd € cca 1, 1 mrd € pa z obveznicami«.

Za njim je Matej Krumberger dodal: »da splosnih oslabitev, ki so jih dolocili, banke ne morejo knjiziti po
IFRS. Banka ne more slediti stevilki Deloitte-a, ker ne gre za revidiranje izkazov. Ne gre za listino
namenjeno knjizenju. Tudi npr. Gorenjska banka ima tezave. 80 % AQR bomo skusali poknjiziti."
Razprava ne tej seji Sveta BS je dodatni dokaz, da so se osumljenci v celoti zavedali neskladnosti
rezultatov AQR pregleda z MSRP in da so se v zvezi s tern tudi zavedali, da banke ne morejo teh
rezultatov poknjiziti saj niso bili izdelani za racunovodsko evidentiranje (ali porocanje, kot se to tudi
imenuje).
Navedba ministra za finance RS Urosa Cuferja, »da ni pripravljen vloziti denarja ce bail-in ne bo prej
urejen in uveljavljen<<, pa ka:ze, kot da je bil Cufer eden od tistih, ki so si v procesu izvedbe izrednih
ukrepov v NLB, prizadevali za obvezno izvedbo bail-ina oziroma izbrisa podrejenih obveznosti banke.
Drugih dokazov, ki bi utemeljevali sum, da je imela vloga ministra za finance Uros Cufer v tern procesu
dovolj konkretizirane znake udelezbe pri ocitanem kaznivem dejanju, zaenkrat nismo nasli. Glede na
opisano okoliscino pa naknadno odkritje dokazov o taksni njegovi vlogi vsekakor ni izkljuceno.

13.27 Usklajevanje kljucnih (spornih) elementov odlocbe o izrednih ukrepih
NLB in dokaz o pricakovanju BS, da bo NLB poknjiiila rezultate AQR, to
je, da jih bo »pokrila« s knjiienjem tolikinega skupnega znesek dodatnih
oslabitev, da se bo ta v agregatu okvirno pokril z zneskom AQR-a
V dnevih neposredno pred izdajo odlocbe o izrednih ukrepih so strokovni usluzbenci BS pripravljali
njeno koncno besedilo in pri tern imeli tezave. lz el. sporocila z dne 10.12.2013 ob 11.51 uri (priloga
315) z zadevo: »knjizenje oslabitev po AQR«, poslanega od usluzbenke oddelka NBP BS Anke Miklic
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ostalim usluzbencem BS v istem oddelku: Mateju Krumbergrju, Tomazu Cemazarju, Mateji Kovac in
Damjani lglic, izahaja, da je glede besedila odlocbe napisala:
»da je v odlocbi o izrednih ukrepih vse kar je nujno, razen ene zadeve, ki je po najinem mnenju s
Helena nujno potrebno se dodati. In sicer meniva, da bi morali v odlocbo izrecno zapisati, da morajo
biti rezultati AQR poknjiieni ie en dan pred vpisom zmanjsanja in povecanja osnovnega kapitala, saj
sicer v knjigah na dan vpisa v sodni register ni pod/age za bail in. S tern se je strinja/ tudi Odar.
Bojazen je, da bodo banke to poknjiiile sele v dneh do konca feta oz. konec feta.
Zaradi odskodninske toibe proti BS je po najinem mnenju kljucno, da banke to poknjiiijo in izdelajo
nerevidirane racunovodske izkaze in nam jih posljejo kot dokaz.
Helena

110

in Anka"

Na zaprosilo Helene Kastelic in Anke Miklic za stalisce o izpostavljenem problemu, je Mateja Kovac
(inspektorica upraviteljica zadolzena prav za NLB) takoj 10.12.2013 ob 12:09 uri odgovorila vsem
udelezencem komunikacije, da se strinja z mnenjem Helene Kastelic ins tern tudi Anke Miklic (glede
na to da sta skupaj zaprosili za mnenje).
Enako se je stern staliscem strinjal Matej Krumberger, ki je svoje mnene napisal tako, da je osnovno
sporocilo Mikliceve in Kasteliceve, posredoval naprej (forwardiral) samo vodji pravnega oddelka BS
Jasni Iskra in pravnici v tern oddelku Mojci Trstenjak dne 10.12.2013 ob 13:33 uri in navedel:
» Tudi jaz se strinjam, ce me slucajno ne prepricata v drugacno mnenje
LP
matej«

Pravnica Mojca Trstenjak je po prejemu Krumbergerjevega sporocila takoj 10. 12. 2013 ob 13:48 uri
odgovorila Krumbergerju in lskri in dodatno v vednost se Miklicevi, Kastelicevi, Kovacevi in Tini
Rozman Kasnik, z naslednjim pojasnilom:
» Tukaj imam predvem dilemo, kako naj bi to banke naredile? Torej bodo po nasem ukrepu, ki bo na
dan D, naredile bilanco po stanju na dan D in v tej bilanci verjetno ugotovile po/oiaj, ki bo drugacen od
tistega, ki smo ga mi vzeli kot osnovo za ukrepe ... (ocena neodvisnega cenilca glede financnega
poloiaja, z upostevanjem AQR).

Kaj tocno bi radi dosegli? Jaz kvecjemu pri tern vidim dodatna tveganja za izpodbijanje odlocbe!
Pri odpisu osnovenga kapitala pa ie 100 tic ponavljam ... NE GRE ZA ZMANJSANJE OSNOVNEGA
KAPITALA ZARADI POKRIVANJA IZGUBE ... ampak za odpis kapitala zaradi insolventnosti. Smo pa
v obrazloiitev vkljucili pojasnilo, kako morajo banke ta odpis PO IZVEDBI UKREPA upostevati pri
izdelavi poslovnih knjig.«

Helene Kastelic odgovor Trstenjakove se vedno ni zadovoljil, saj je isti dan 10.12.2013 ob 15:57 uri111
odgovorila s sporocilom naslovljenim na Trstenjakovo in v vednost se: Miklicevi, Kovacevi, Tini
Rozman Kasnik, Krumbergerju, lskri, Nini Cemas Versnik in Mihi Fila, v katerem je zapisala:
»Mojca, razumem tvoje pomisleke, po drugi strani pa bi mi kot nadzornik morali poskrbeti, da banke
ugotovljene stevi/ke ustrezno poknjiiijo ravno zato, ker na teh stevilkah delamo bail-in, ker sicer
110

lz podpisa in konteksta odgovora Mateje Kovac gre sklepati, da sta bili Anka Miklic in Helena Kastelic v casu pisanja
sP?rocila ~kupaj in je sporocilo dejansko napisala Helena Kastelic z racunalnika (oz. el. naslova) Anke Miklic. Pojasnilo v izogib
ne1asnostim.
111
Po dobrih dveh urah -verjetno ko je zadevo se naprej dodatno premlevala.
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nimamo pod/age. Kot je v odlocbi zapisano sedaj, se to posredno ie razume, da je treba te stevilke
poknjiiiti. S tem dodatkom pa bi samo se pojasnili, da mora biti to knjiieno na dan pred vpisom
zmanjsanja in istocasnega povecanja osnovnega kapitala v sodni register. Na ta nacin dejansko
ugotovimo stanje v knjigah teh bank pred izvedbo bail-in. Mi pa moramo poskrbeti, da ne bo
pomembno odstopalo od ugototovitev, ki izvirajo iz odredbe.
Glede na to predlagam, da vrinemo v odlocbo stavek, kot zapisano spodaj (v odlocbi obravan z
zeleno):
AD2.1-2.3
Banka mora najpozneje po stanju na dan pred dokapitalizacijo oz. vpisom zmanjsanja in povecanja
osnovnega kapitala v sodni register iz tc. 3 te odlocbe v poslovnih knjigah izvesti vsa potrebna
knjiienja, ki izvirajo iz prevrednotenja oz. oslabitev finantnih sredstev in dodatno potrebnih rezeNacij,
ob ustreznem upostevanje izsledkov neodvisnega pregleda kvalitete kreditnega portfelja. Banka po
opravljenih knjiienjih po stanju na ta dan izdela tudi nerevidirane racunovodske izkaze (izkaz
financnega poloiaja, izkaz poslovnega izida in izkaz vseobsegajocega donosa) in ga posreduje Banki
Slovenije najpozneje do 18.1.2014
LP Helena«
Pravnica Mojca Trstenjak se s predlogom Kasteliceve ni strinjala in ji je 10.12.2013 ob 17:46 uri (ter
vsem ostalim prejemnikom) odgovorila z naslednjim:

»Se ne strinjam s tem, da nimamo pod/age za bail-in.
Imam pa sicer tudi velik problem z zapisanim spodaj.
Podlaga za odpis je likvidacijska bilanca, obseg odpisa pa se do/oci glede na ocenjeno izgubo, kot jo
ocenimo sami (oziroma jo je v konkretnem primeru ocenil neodvisni cenilec na zahtevo BS - kvecjemu
bi v obrazloiitev dodatla odstavek v katerem bi pojasnila, da je BS ocenila obseg izgube banke po
stanju na dan 30.9.2013, na pod/agi ocene neodvisnega cenilca, ki je v banki de/oval po pooblastilu
BS v skladu z 235 (2) clenom Zban-1 ).
Ce bi banka morala delati knjiienje AQR po stanju na dan pred ukrepom, bo ugotovljena izguba
banke vedno drugacna kot ocenjena izguba, ki jo bo de/al neodvisni cenilec (ocena izkazov).
Dejansko knjiienje AQR bo razvidno po stanju na dan 31. 12 .2013, ker takrat banka mora naredit
bilanco in bo takrat poknjiiila tisto, kar bo zahteval revizor . . . in takrat lahko le upamo, da bo
knjizenje primerljivo s tem, kar so nam dali neodvisni cenilci (ocena izkazov... ).

Od banke pa ne moremo zahtevati, da mora knjiiiti to, kar bo ocenil neodvisni cenilec, ker ti
podatki enostavno ne bodo zadosti, poleg tega je tudi sporno, ker niso bili priprav/jeni za
namen knjiienja.
Se enkrat ponava/jam - vmesna bilanca je res nujni pogoj za poenostavljeno zmanjsanje osnovnega
kapitala po ZGD, ne pa za naso odlocbo o prenehanju osnovnega kapitala - podlaga za odpis je nasa
ocena glede izqube banke (ki jo naredimo sami ali pa jo za nas naredi pooblasceni izvajalec).
Po/eg tega mi ni jasno, kaj si bomo poceli z nerevidiranimi izkazi banke po stanju na dan 11. 12.2013?
Kot receno taksna bilanca banke za potrebe ukrepa nima nobene veze, ker je ie po izvrsenih ukrepih
- smiselno bi bilo, ce bi jo dobili pred izrekom ukrepa - ce bi steli, da je dovo/j verodostojna, da jo
uporabimo kot osnovo za nas ukrep ...
Ni jasno, kaksni ucinki naj bi sledili iz taksne bilance (za banko oz. za BS) - v zvezi s knjiienjem AQR
bo banka v vsakem primeru de/ala bilanco po stanju na 31.12.2013 - ki bo nujno vk/juceva/a AQR
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knjiienje in bo tudi predmet revidiranja, kjer bomo /ahko preko revizorja ugotovili, kako bo dejansko
knjiienje."
Na zapisano je Anka Miklic naslednji dan 11. 12. 2013 ob 9:43 Trestenjakovi in vsem ostalim
prejemnikom na kratko odgovorila:
»Prepricana sem, da vsi sodelujoci enako razumemo problematiko, razlikujemo se le v tern, da
nekateri menimo, da bi bifi veliko bo/j na varni strani v primeru odskodnink, ce bi banka na dan pred
izdajo odlocbe poknjizila kar mora zaradi AQR, saj bi s tem kot delujoce podjetje izkazala izgubo, ki bi
bi/a vecja od vseh kvalificiranih obveznosti. To je dodatni dokaz, poleg ocene neodvisnega cenilca, ki
je sicer res zadostna podlaga za bail-in. Anka«
lz vsebine opisane komunikacije izhajajo naslednje dokazno pomembne ugotovitve:
vsi strokovni usluzbenci BS, tako tisti iz »ekonomskega« oddelka NBP (Nadzor bancnega
poslovanja}, kot tudi »pravniki« iz Pravnega oddelka BS, ki ga je v tej komunikaciji aktivno
predstavljala Mojca Trstenjak, so se zavedali, da pripravljajo pravno sporno odlocbo oziroma
da pripravljajo obrazlozitev za pravno sporen izrek izrednega ukrepa bail-ina; to je najbolj
ocitno, ko recejo »da bomo cim bolj na varni strani v primeru odskodnink«;
Mojci Trstenjak kot pravnici je bilo popolnoma jasno, da BS ne more jasno in eksplicitno v
odlocbi odrediti, da mora banka rezultate AQR poknjiziti, »ker niso bili priprav/jeni za namene
112
knjiienja«, kot to izrecno zapise ; to dejstvo, pa sta usluzbenki NBP Mikliceva in Kasteliceva
ocitno nekoliko pozabili, ker sta najprej hoteli v tekst odlocbe na vsak nacin vnesti formulacijo
iz katere bo jasno navedeno, da bo NLB poknjizila rezultate AQR in na tej podlagi izdelala
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vmesno nerevidirano bilanco , ki bo dokaz o njeni insolventnosti ins tern obstoju stecajnega
razloga, na podlagi cesar bo to dokaz, da je potrebno izreci izredne ukrepe prenehanja
kvalificiranih obveznosti, zmanjsanja. (odpisa) in istocasno takoj tudi povecanja osnovnega
kapitala;
zavedanje Trstenjakova o neskladnosti AQR-a z MSRP in s tern neprimernosti za knjizenje je
vec kot ocitno vidno tudi iz njenega prvega odgovora 10. 12. 2013 ob 13:48 uri, ko se je
sprasevala o dilemi Mikliceve in Kasteliceve z besedami: »kako naj bi banke realizirale
izdelavo vmesne bilance dan pred izrekom izrednih ukrepov«, ko je zapisala, da bi banke »v
tej bilanci zelo verjetno ugotovi/e poloiaj, ki bo drugacen od tistega, ki smo ga mi vzeli kot
osnovo za ukrepe«; zapisano dokazuje, da je predvidevala, da banke ne bodo hotele knjiziti
AQR rezultatov (torej tako kot se je potem tudi zgodilo pri NLB (kar je opisano v 1O. poglavju
obrazlozitve);
iz prvega sporocila Anke Miklic: in Helene Kastelic je se razvidno, da sta se o staliscu, »da
mora biti v odlocbi zapisano, da mora NLB najprej poknjiiiti rezuftate AQR en dan pred
izvedbo bai/-ina«, posvetovali tudi s predsednikom SIR-a Marjanom Odarjem in da je tudi on
zagovarjal taksno stalisce;
oc:itno je, da je bila »besedna konstrukcija« v odlocbi v kateri ni izrecnega navodila, da mora
NLB poknjiziti izgube ugotovljene v AQR pregledu, temvec je namesto tega uporabljena
dvoumna formulacijo » ... ko bodo izgube iz AQR poknjizene ... «, delo pravice Mojce Trstenjak
iz Pravnega oddelka BS;
Vsebino sporocila lahko tudi stejemo kot zanesljiv posredni dokaz, da je bilo povsem samoumevno, da
bodo predstavniki BS, tako osumljeni clani Sveta BS, kot tudi visoki strokovni usluzbneci pravnega
oddelka in oddelka NBP od predstavnikov NLB zahtevali oblikovanje toliksnih oslabitev kreditov na
koncu leta 2013, da se bo njihov agregatni znesek zelo blizu pokrival z AQR rezultati oz. domnevno
112

Utemeljeno je zakljuciti, da je bila zaradi zavedanja tega problema, potem v koncni verziji odlocbe uporabljena formulacija
bo banka te rezultate poknjizila ... « iz katere ne izhaja, da bi BS odredila knjizenje AQR rezultatov temvec se to dejstvo
omeni mimogrede kot samoumevno.
'
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Z datomom npr. en dan pred izdajo odlocbe BS.
» ••• ko
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