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1. NAMEN IN CILJI
Kreditne aktivnosti poslovnih bank in hranilnic v Sloveniji imajo zelo pomemben vpliv na razvoj
in uspešnost slovenskega gospodarstva, zato morajo temeljiti na vodenju odgovornih kreditnih
politik. Odgovorno kreditiranje pomeni, da so banke in hranilnice (v nadaljevanju: »Banke«):
a) odgovorne do svojih strank, da kot profesionalne finančne institucije s svojim
analitičnim strokovnim pristopom in poznavanjem gospodarskega dogajanja dobro
razumejo poslovanje in potrebe svojih strank ter se pri tem trudijo, da jim nudijo take
produkte in rešitve, ki temeljijo na ustreznih analitičnih in strokovnih ocenah tveganj
poslovanja ter preko ustreznega upravljanja teh tveganj lahko pripomorejo strankam
dosegati uspešnost in dolgoročno vzdržnost njihovega poslovanja;
b) odgovorne do svojih lastnikov in ostalih deležnikov, s tem da imajo sprejete ustrezne
kreditne strategije in politike upravljanja kreditnega tveganja na individualnem in
portfeljskem nivoju, opredeljen ustrezen kreditni proces, v uporabi ustrezna orodja,
zaposlene strokovno usposobljene kadre za izvajanje kreditnega procesa ter da vodijo
ustrezno cenovno politiko. Vse navedeno mora biti skladno z nagnjenostjo posamezne
Banke k prevzemanju tveganj, kar omogoča dosegati uspešno in dolgoročno vzdržno
poslovanje Bank.
Oba vidika odgovornega kreditiranja temeljita na spoštovanju visokih etičnih standardov,
skladnosti in skrbnosti poslovanja, človeških vrednot, zaposlenih, družbene odgovornosti in
trajnostnega razvoja.
Z namenom izogniti se tveganju, da bi se na segmentu poslovanja s podjetji izvajala
neustrezna bančna praksa, ki bi lahko imela za posledico tudi negativen vpliv na razvoj
slovenskega gospodarstva, je Odbor za podjetja v okviru Združenja bank Slovenije (v
nadaljevanju: »ZBS«) pripravil ta dokument, ki opredeljuje osnovna načela odgovornega
kreditiranja gospodarskih družb (v nadaljevanju: »Načela«) s strani Bank, članic ZBS.

2. IZHODIŠČA
Načela se primarno nanašajo na kreditno poslovanje z delujočimi gospodarskimi družbami
(»going‐concern«), po presoji Bank pa se lahko smiselno uporabljajo tudi za ostale segmente
strank (javni sektor, samostojni podjetniki, podjetja v prestrukturiranju, ipd.).
Kreditno poslovanje poleg različnih produktov financiranja zajema tudi druge oblike kreditnih
produktov, kot so bančne garancije, akreditivne linije, limiti za različne vrste izvedenih finančnih
instrumentov, namenjenih zavarovanju pred tečajnimi, obrestnim in drugimi tveganji in drugo.
Tudi finančni leasing (oblika najema s prenosom vseh bistvenih tveganj na lizingojemalca)
lahko vsebinsko sodi med klasične oblike financiranja nabave blaga. Velja, da je primarna
naloga profesionalnih finančnih institucij, ki strankam nudijo tudi te produkte, slediti namenu in
ciljem iz točke 1 tega dokumenta ter upravljati tveganja, ki ga s tem sprejemajo. Zato lahko
vsa načela odgovornega kreditiranja smiselno veljajo tudi za primere uporabe takih kreditnih
produktov.
Poleg kreditnega tveganja je za Banke enako pomembno tudi upravljanje ostalih tveganj, kot
so tržna tveganja, operativno tveganje, tveganje izgube ugleda in ostalo. Pri kreditnih in
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nekreditnih poslih se lahko pojavijo tudi te oblike tveganj, ki pa imajo potencialni negativni
učinek ne samo na Banko, temveč tudi na končno stranko. Zato mora Banka za spoštovanje
načel odgovornega kreditiranja vedno ocenjevati, meriti in upravljati tudi tovrstna tveganja.
Načela nimajo zavezujoče narave, niti kakršnihkoli pravnih posledic za Banke v primeru
neupoštevanja le‐teh. Predstavljajo le smernice in priporočila Bankam za doseganje
zapisanega namena in ciljev. Načela ne nadomeščajo internih pravil in politik, ki so jih
posamezne Banke sprejele znotraj svojih organizacij. Prav tako lahko pri izvajanju razvojno‐
spodbujevalnih programov pride do odstopanj od zapisanih Načel, če tako določajo zadevni
razvojno‐spodbujevalni programi.

3. NAČELA ODGOVORNEGA KREDITIRANJA
NAČELO 1: ETIČNI STANDARDI IN ODGOVORNOST DO STRANK
a) Temelj uspešnega poslovanja Banke je v medsebojnem zaupanju med stranko in Banko in
njenem delovanju v dolgoročno korist vseh deležnikov. Vsaka Banka mora zato imeti sprejet
ustrezen interni etični kodeks, ki predstavlja temeljno vodilo Banke in njenih zaposlenih pri
vsakodnevnem delovanju ter določa visoke standarde poštenega, transparentnega in
strokovnega delovanja, zaupanja in varovanja informacij, spoštovanja zaposlenih in zunanjih
partnerjev.
b) Pri izvajanju kreditnih aktivnosti so Banke strankam odgovorne, da jim omogočijo takšne
produkte in pogoje financiranja, ki po najboljših močeh upoštevajo vsa tveganja, s katerimi se
stranka sooča in preko dogovorjene oblike financiranja lahko stranki pripomorejo k
ustreznejšemu upravljanju teh tveganj. Že v začetni fazi dogovarjanj in izdaj informativnih
ponudb naj Banka stranko vedno pisno seznani z vsemi ključnimi pogoji financiranja in
sestavinami kreditne pogodbe, torej med drugim tudi s ključnimi zavezami, ki bodo predmet
kreditne pogodbe.
c) Banke naj si prizadevajo stranke opozarjati na vsa ključna tveganja, ki jih Banke ugotovijo
v procesu analize poslovanja stranke in za katere po lastni presoji ocenjujejo, da imajo lahko
pomemben vpliv na poslovanje stranke. V primerih, ko Banka zavrne financiranje oziroma
stranki odobri bistveno drugačne pogoje glede na prvotni interes stranke po financiranju,
Banka stranki argumentirano pojasni svoje razloge za tako odločitev in tveganja, ki so Banki
narekovala takšno odločitev.

NAČELO 2: DOBRO POZNAVANJE STRANK (»KNOW YOUR CLIENT«)
a) Glavno vodilo Bank pri odgovornem kreditiranju je dobro poznavanje stranke in
razumevanje njenega poslovanja (vključno z okoljem, v katerem deluje, uporabo virov idr.),
tveganj, ki jim je v zvezi z njenim poslovanjem izpostavljena (vključno s tveganji, povezanimi
z okoljskimi, in socialnimi dejavniki, kot npr. uporaba »umazane« tehnologije, nespoštovanje
delovne zakonodaje…), ter potreb stranke po pridobivanju finančnih virov in ostalih bančnih
produktih. Pri tem je zelo pomemben oseben in reden stik Banke s stranko, tako pri novem
financiranju ali pri periodičnih (vsaj letnih) analizah. Komunikacija med Banko in stranko temelji
na medsebojnem zaupanju, posredovanju in izmenjavi vseh pomembnih informacij za potrebe
poslovnega odločanja ter partnerskem načinu delovanja pri skupnem upravljanju tveganj.
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b) Boniteta stranke, ki jo Banka izdela na osnovi finančnih izkazov stranke in ostalih
dejavnikov, je za Banko pomemben element pri poslovnem odločanju. Banke jo ocenijo na
osnovi realnih in poštenih finančnih izkazov ter ostalih parametrov, tudi ob upoštevanju internih
prilagoditev na podlagi analitične in kritične presoje s strani stranke predstavljenih poštenih
vrednosti postavk. Tako izdelana boniteta pa ni edino merilo za oceno kreditne sposobnosti,
opredelitev zahtev po potrebnih zavarovanjih in ceni financiranja, temveč vse tri kategorije
temeljijo na celovitem poznavanju stranke, njenega poslovnega modela in ocene uspešnosti
preteklega in pričakovanega bodočega poslovanja.
c) Banke imajo v svojih internih pravilnikih predpisan minimalni obseg informacij, ki jih je
potrebno pridobiti od stranke za ustrezno oceno kreditnega tveganja. V ta namen uporabljajo
interno predpisane vzorce kreditnih predlogov, ki se uporabljajo v kreditnem procesu, in
vsebujejo jasno določen minimalni obseg zahtevanih informacij in potrebnih razkritij ter
obrazložitev.
d) Vsako sprejemanje odločitev o financiranju oz. odobritvi ostalih bančnih produktov, ki
predstavljajo kreditno tveganje za Banko, temelji med drugim na zadnjih pridobljenih finančnih
izkazih stranke ter analizi izkazov za najmanj zadnja tri leta, v kolikor obstajajo. Če je minilo
več kot 6 mesecev od zadnjih analiziranih izkazov, se po najboljših močeh pridobi sveže
(medletne) finančne podatke. Pri financiranju poslov s trajanjem nad 1 letom, Banka potrebuje
od stranke tudi pripravljen (večletni) plan poslovanja, ki vključuje tudi prikaz pričakovanega
denarnega toka, skupaj z razlagami glavnih predpostavk plana. Banka si mora prizadevati od
stranke pridobiti ustrezne predpostavke in obrazložitve, predvsem za tiste bilančne kategorije,
katerih načrtovana sprememba pomembno odstopa od preteklih kategorij.
e) Redna spremljava stranke in njenega poslovanja, izvajanje rednih (najmanj letnih) analiz
poslovanja in ostali načini nadzora so pomembna sestavina internih pravilnikov Bank, ki
opredeljujejo spremljanje strank. Portfeljski (avtomatičen) pristop izvajanja letnih analiz ali
obnovitev poslov ni ustrezen način pri strankah, ki ne izpolnjujejo ustreznih kriterijev (npr.
minimalna boniteta, maksimalna izpostavljenost, odlična plačilna disciplina in ostalo). Pri vseh
oblikah letnih analiz stranke Banka najmanj enkrat letno pridobi sveže finančne izkaze in
ugotovi boniteto.

NAČELO 3: KREDITNA STRATEGIJA IN KREDITNE POLITIKE
a) Za potrebe ustreznega upravljanja kreditnega tveganja ima Banka jasno opredeljeno interno
kreditno strategijo, ki jo Banka najmanj enkrat letno sprejema, revidira in potrjuje. Na podlagi
kreditne strategije Banka pripravi tudi ustrezne kreditne politike. Kreditna strategija opredeljuje
odločitev Banke glede povečevanja ali zmanjševanja ravni izpostavljenosti in sprejemanja
tveganj po posameznih segmentih strank, gospodarskih panogah in podobno v skladu s
sprejeto nagnjenostjo k prevzemanju tveganj (»risk appetite«) in doseženim profilom
tveganosti. Kreditne politike podrobneje opredeljujejo glavne pogoje financiranja in ostale
kriterije financiranja (sprejemljivi nameni, omejena boniteta, maksimalne ročnosti financiranj,
minimalna zavarovanja in podobno), ki jih Banka upošteva pri individualnih poslovnih
odločitvah.
b) Banke imajo v svojih internih pravilnikih natančno opredeljen kreditni proces, ki opredeljuje
tudi način odločanja ter pristojnosti in odgovornosti oseb v kreditnem procesu. Pri tem
zagotavlja ustrezno strokovno in objektivno presojo ocene kreditnega tveganja, princip najmanj
štirih oči in dodeljevanje pristojnosti odobravanja osebam z ustreznimi znanji in strokovnimi
izkušnjami.
c) Službe, ki pripravljajo kreditne analize in predloge, pri vsakem poslu vedno opredelijo, ali je
predlagani posel v skladu s sprejeto kreditno politiko Banke. Samo v izjemnih primerih se lahko
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predlaga financiranje, ki ni v skladu s politiko in predpisanimi pogoji. V primeru takih odstopanj
je potrebno le‐ta razkriti in utemeljiti, odobravanje takih poslov pa je v pristojnosti ustreznega
organa Banke.
d) Banke, ki strankam ponujajo bolj strukturirane oblike financiranj (projektna financiranja,
nepremičninska financiranja, financiranje prevzemov, strukturirana trgovinska financiranja in
podobno), naj imajo sprejete posebne kreditne politike za vsako tovrstno obliko financiranj. Ta
naj med drugim podrobneje opredeljuje pogoje in kriterije financiranj, kreditni proces, način
določanja bonitetne ocene in druge pogoje za financiranje. Banke naj v kreditni proces vključijo
tudi ustrezne specializirane strokovnjake za te oblike financiranj. Podrobnejše usmeritve, ki se
nanašajo na projektno financiranje, so predstavljene v Prilogi 1 k tem Načelom.
e) V kontekstu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja si Banke prizadevajo, da v svojo
kreditno strategijo vključujejo podporo projektom, ki prispevajo k zmanjševanju energijske in
ogljične intenzivnosti ter intenzivnosti odpadkov (npr. zelene naložbe, izboljšanje energetske
učinkovitosti, poraba energije iz obnovljivih virov, spodbujanje prehoda na krožno
gospodarstvo ipd.) oz. izrazijo partnerski odnos pri izvajanju kohezijske politike in ostalih
pobud na nacionalni, regionalni ali mednarodni ravni (kot npr. Pariški podnebni sporazum), ki
odražajo globalno dogovorjene cilje ter izzive na področju trajnostnega razvoja. S tem Banka
pokaže, da lahko njeno poslovanje ter storitve, ki jih ponuja, podpira trajnostno prihodnost in
hkrati doseže dolgoročne poslovne koristi, s čimer Banka sprejema skupno odgovornost za
oblikovanje in zagotavljanje naše prihodnosti.

NAČELO 4: FINANCIRANJE NA TEMELJU PRIČAKOVANIH DENARNIH TOKOV
a) Osnovno vodilo Banke pri financiranju temelji na oceni sposobnosti stranke za vračilo
posojila, se pravi ali ocenjeni bodoči prosti denarni tok stranke zadošča za poravnavanje vseh
obstoječih in bodočih finančnih obveznosti. Pri tem je izhodišče realna in utemeljena ocena
bodočih denarnih tokov, izdelana na osnovi vseh informacij in analiz, ki jih Banka pridobi po
svojih najboljših močeh.
b) Pri oceni denarnih tokov in plačilne sposobnosti Banka ne izhaja samo iz preteklih finančnih
izkazov, temveč na osnovi celovite analize stranke, gibanja panoge in ostalih pomembnih
dejavnikov kritično oceni plane, ki jih je predstavila stranka, po potrebi tudi z uporabo različnih
scenarijev ali analiz občutljivosti.
c) Pridobljena zavarovanja za kreditne posle so namenjena zmanjšanju kreditnega tveganja,
niso pa nadomestilo za oceno sposobnosti vračila finančnih obveznosti oziroma verjetnosti
dogodka neplačila. Zavarovanje ne izboljšuje kreditne kvalitete (bonitete) stranke, temveč
lahko kvečjemu zmanjšuje potencialno pričakovano kreditno izgubo (angl. »expected credit
loss«). Za vrednost zavarovanja, ki lahko zmanjšuje potencialno kreditno izgubo, se upošteva
ocenjena likvidacijska vrednost oziroma vrednost ob uporabi ustreznih odbitkov, v skladu z
internimi pravilniki Bank.

NAČELO 5: USTREZNI NAMENI IN POGOJI FINANCIRANJA
a) ZFPPIPP in Kodeks poslovno‐finančnih načel:
Gospodarske družbe v okviru izvajanja svoje finančne funkcije sledijo med drugim tudi Zakonu
o finančnem poslovanju in postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter kodeksu
poslovnofinančnih načel,1 ki podrobneje opredeljujejo način izvajanja načel o dolgoročnem in
kratkoročnem investiranju, dolgoročnem in kratkoročnem financiranju ter načel o zagotavljanju

1

http://www.si-revizija.si/sites/default/files/fin-kodeks_posfin_nacel-celotno.pdf
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plačilne sposobnosti podjetja. Banke pri ponujanju svojih produktov in storitev strankam
ustrezno upoštevajo omenjeni zakon in kodeks.
b) Namen:
 Osnovno vodilo Bank je financirati namene, ki so vezani na osnovno dejavnost stranke
ter prispevajo k uresničevanju poslovnih ciljev družbe in ustvarjanju dodane vrednosti.
Ne glede na boniteto stranke, neposredno ali posredno financiranje namenov, ki ne
ustrezajo omenjenim ciljem (npr. izplačilo dobičkov, kratkoročne finančne naložbe,
nameni, ki niso del osnovne dejavnosti družbe in podobno) niso običajna bančna
praksa ter se izvajajo samo v izjemnih in utemeljenih primerih.
 Pri vsakem poslu Banka ustrezno preveri tudi pravna, okoljevarstvena in druga
podobna tveganja, ki lahko vplivajo na osnovno kreditno tveganje ali tveganje
uporabljenega zavarovanja, pri čemer Banka po najboljših močeh sledi ničelni toleranci
pri sprejemanju tovrstnih tveganj.
c) Produkt:
 Ustrezna izbira kreditnega produkta in pogojev sta posledica namena osnovnega
posla, potrebe stranke po zagotovitvi bančnega financiranja ter načinu vračila
posojenega denarja, tako v primerih financiranja obratnih sredstev kot za primere
financiranja investicij.
 Med produktne rešitve, ki lahko za Banko in stranko predstavljajo zelo povečano
tveganje, štejejo na primer: financiranje dolgoročnih investicij s kratkoročnimi viri,
neutemeljene »balloon« oziroma »bullet« strukture pri dolgoročnih posojilih, ki ob
izteku nosijo izrazito povečano tveganje refinanciranja, financiranje v drugi valuti, kjer
tveganje ni ustrezno obvladovano, neustrezni ali neutemeljeni moratoriji na vračilo
glavnic ali obresti in podobno.
 Prav tako zelo tvegano bančno prakso predstavljajo financiranja investicij brez zahteve
po ustrezni udeležbi lastnih sredstev stranke, ki po vsebini ne predstavljajo dolžniškega
vira, razen v izjemnih primerih (nizek znesek financiranja glede na velikost in boniteto
stranke ipd.).
 Osnovno vodilo Bank pri opredelitvi pogojev odobritve kreditnega produkta je pokritje
vseh stroškov in ciljnega donosa na kapital.
o Gre za načelo, pri katerem se v strukturi lastne cene upoštevajo stroški
refinanciranja, stroški kreditnega tveganja oz. pričakovane kreditne izgube, ki
upošteva tudi značilnosti kreditnega posla z vidika zavarovanj, stroški drugih
vrst tveganj (npr. obrestnega, valutnega…), operativni stroški posla in minimalni
zahtevan donos na kapital, ki ga Banka interno predpiše oziroma je določen s
strani lastnikov banke ob upoštevanju sprejete nagnjenosti k prevzemanju
tveganj.
o Večina od zgoraj naštetih elementov je lastna posamezni Banki, kar lahko delno
pojasnjuje razlike v končni ceni kreditnega produkta, pri čemer pa naj se Banke
z namenom obvladovanja kreditnega tveganja in tveganja vzdržnosti
poslovnega modela zavedajo nevarnosti uporabe preoptimističnih predpostavk
ter modelskega tveganja. Tudi pri oceni donosnosti kreditnih produktov na ravni
stranke naj Banka čim bolj realno oceni prihodke, ki jih pričakuje iz naslova
prihodnjega sodelovanja s stranko.
o Pri oblikovanju tveganju prilagojene cene kreditnega produkta kot pomemben
dejavnik nastopa tudi obseg regulatorno določenega zahtevanega kapitala, ki
je alociran posamezni naložbi v skladu s pravili veljavne kapitalske ureditve.
Obseg zahtevanega kapitala je primarno odvisen od vrste naložbe (t.i.
kategorije izpostavljenosti) ter njenega kreditnega tveganja, vključno z
značilnostmi oz. učinkovitostjo pripadajočih zavarovanj.
o Želen (ciljni) donos na kapital lahko Banki na daljši rok zagotavlja le takšna cena
kreditnega produkta, ki je ustrezno prilagojena vsem prevzetim pričakovanim
tveganjem na podlagi zanesljivih in preverjenih metodologij za izračun tveganju
7
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o

prilagojene donosnosti poslovanja (angl. Risk Adjusted Methodology), ki
temeljijo na uporabi realnih predpostavk ter kakovostnih vhodnih podatkov.
Primeri elementov, ki se upoštevajo pri izračunu tveganju prilagojene cene
kreditnega produkta, so prikazani v Prilogi 2.
Banke naj izračun ustrezne cene oz. donosnosti kreditnega produkta izvedejo
pred odobritvijo naložbe, ga ustrezno dokumentirajo ter vključijo v obvezen del
kreditne mape, izjemna odstopanja pa naj argumentirajo in zanje predpišejo
ustrezen postopek odobritve. Priporoča se, da se o pomembnih spremembah
metodologije izračuna tveganju prilagojene donosnosti oz. določanja tveganju
prilagojene cene kreditnih produktov seznanijo tudi pristojni organi oz. vodstvo
Banke.

d) Ročnost in način vračila:
 Čas in tveganje sta močno pozitivno korelirana, tveganje realizacije pričakovanih
denarnih tokov poslovanja stranke je tem večje, čim bolj so pričakovani denarni tokovi
oddaljeni v prihodnost. Zato je pomemben del upravljanja tveganj tudi ustrezno
omejevanje ročnosti financiranja. To je še posebej pomembno pri financiranju strank,
ki nimajo stabilnega poslovnega modela ali ne delujejo v panogah, kjer je možno z
visoko verjetnostjo napovedovati prihodnje poslovanje.
 Priporočljiva bančna praksa financiranja (likvidnih) obratnih sredstev je z ročnostjo do
1 leta, v primerih vzdržnega in stabilnega poslovanja podjetja do ročnosti 3 let za trajna
obratna sredstva. Za namen investiranja v dolgoročna sredstva je priporočena ročnost
omejena na do 80 % življenjske dobe financiranega sredstva in ne dlje kot 5 oziroma
največ 7 let, daljše ročnosti pa za Banko in stranko običajno predstavljajo bistveno
povečano tveganje in je v takem primeru potrebna dodatno utemeljena kreditna analiza
stranke, namena financiranja in zavarovanja (daljše ročnosti so praviloma običajne za
strukturirane oblike projektnega ali nepremičninskega financiranja – glej Prilogo 1).
 Pri financiranju kratkoročnih obratnih sredstev so najbolj priporočljivi produkti limit na
transakcijskem računu, revolving krediti, kratkoročni kredit z ustreznimi vračili sredstev
ali odkupi terjatev, kjer način vračila sledi obratu poslovnega cikla poslovanja podjetja.
Način vračila pri financiranju investicij naj bo amortizacijski in prilagojen pričakovanim
donosom iz investicije. Odobravanje moratorijev pri investicijskih kreditih je
priporočljivo le na začetku investicije za obdobje dokler investicija še ni izvedena in
aktivirana, običajno ne dlje kot 1 leto od črpanja posojila (izvzete so projektne strukture
financiranja).
e) Kreditna zavarovanja:
 Uporaba zavarovanj je za Banke pomemben del načina zmanjševanja stroška
pričakovane kreditne izgube, zato je pri tem pomembno kvalitetno razumevanje
vsebine in celovitosti predmeta zavarovanja, pravnega statusa in poštene vrednosti z
vidika možne prodaje na trgu za ustrezen pričakovani znesek v ustreznem času v
primeru prisilne prodaje ter unovčitve takega zavarovanja.
 Pri financiranjih z daljšo dobo vračila je priporočljiva uporaba ustreznih oblik zavarovanj
(hipoteka, bančna garancija, denarni depozit ipd.), ki nimajo korelacije vrednosti s
poslovanjem kreditojemalca, pri tem pa je predmet, na katerega se nanaša financiranje
(npr. če gre za financiranje nakupa stroja, stavbe ali podobno), vedno del zavarovanja,
ki ga Banka pridobi v zastavo.
 Ker se vrednost uporabljenih zavarovanj upošteva pri poslovnem odločanju in tudi pri
izračunu ocenjenega stroška pričakovane kreditne izgube za Banko, višine kapitalskih
zahtev in nenazadnje pričakovane donosnosti naložbe, je analiza zavarovanja nujni del
kreditnega predloga oziroma kreditnega procesa. Pred končno odobritvijo pristojnih
organov Banke je potrebno pridobiti pravno mnenje glede pravne ustreznosti
zavarovanja, neodvisno oceno tržne in likvidacijske vrednosti ter druge pomembne
dejavnike, ki so potrebni za kvalitetno strokovno in poslovno presojo učinkovitosti
kreditnega zavarovanja.
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Višino zahtevane minimalne vrednosti zavarovanja Banka presoja individualno glede
na boniteto stranke in ostale dejavnike poslovne presoje (npr. od ocenjene stopnje
informacijske asimetrije med Banko in stranko).
Vzpostavitev ustreznih in pravno v celoti urejenih zavarovanj je običajen predpogoj za
črpanje kredita. Odstopanja od tega določila so upravičena le v primerih, ko so
tveganja, da se ne bi v razumnem času po črpanju kredita vzpostavilo ustrezno
zavarovanje, praktično ničelna.

f) Ostali pogoji in zaveze:
 Črpanja posojil vedno sledijo namenu opredeljenega financiranja. Posebej pri
financiranju investicij Banka skrbno nadzira upravičenost stroškov in namen koriščenja
kredita ter temu prilagodi tudi način črpanja sredstev.
 Pri dolgoročnih oblikah financiranj je priporočljiva uporaba finančnih in drugih zavez, ki
v dogovoru s stranko postavljajo okvir, znotraj katerega lahko stranka fleksibilno ureja
svoje finančno poslovanje, poslovanje izven okvira pa predstavlja okoliščino za
ponovno oceno tveganj. Za spregled ali spremembo finančnih zavez je praviloma
potrebno predhodno soglasje Banke. Take zaveze so pomembna varovalka tudi za
stranko samo, zato jih Banka in stranka skupaj dogovorita na način, da stranke ne
ovirajo pri opravljanju njene dejavnosti, Banki pa omogočajo učinkovitejše upravljanje
kreditnega tveganja.
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PRILOGA 1: SMERNICE ZA PROJEKTNO FINANCIRANJE
Banka naj sprejme temeljne parametre kreditne politike za projektno financiranje v skladu s
svojo pripravljenostjo za prevzemanje tveganj (angl. »risk appetite«). Predmetne smernice
predstavljajo ključne elemente strukture in parametrov tveganj projektnega financiranja, ki naj
jih Banka opredeli v svoji kreditni politiki in jih upošteva v soodvisnosti ter kot celoto.

1. USMERITVE PROJEKTNEGA FINANCIRANJA
1.1 Investicije naj se izvajajo prek namenskih družb (angl. Special Purpuse Vehicle) (v
nadaljevanju: SPV): Gre za posebne projektne družbe, ki so samostojni subjekti z
omejenim življenjskim ciklom. Običajno jih ustanovi ena ali več več pravnih ali fizičnih oseb
z namenom izvedbe projekta ločeno od osnovne dejavnosti matičnih družb. V primeru, da
projekt ne uspe, to bistveno ne vpliva na matično družbo in obratno. V primeru poslabšane
finančne uspešnosti matične družbe to bistveno ne vpliva na uspešnost projekta.
1.2 Omejitve deleža financiranja: Banka v svoji kreditni politiki določi splošno usmeritev
oziroma limit (npr. 75:25, kar pomeni do največ 75 % dolga oziroma najmanj 25 % lastnih
sredstev (zagotovljena pred prvim črpanjem, v posebnih primerih pa lahko tudi sukcesivno
skozi izgradnjo). Vsako naknadno prekoračitev stroškov nosi investitor.
Zaželena so lastna sredstva v obliki denarnih sredstev (v obliki osnovnega kapitala oziroma
posojil delničarjev v celoti podrejenih posojilom Banke), tako da se investitor obveže
projektu. Lastna sredstva v obliki nepremičnine, ki je premet investicije (npr. zemljišče s
pravnomočnim gradbenim dovoljenjem), so za Banko lahko sprejemljiva, če vlagatelj
dokaže, da je v preteklosti vložil znatno količino sredstev za nakup in je nepremičnina
bremen prosta. Vrednost zavarovanja z nepremičnino mora preveriti neodvisni cenilec,
sprejemljiv za Banko s cenitvijo ali usposobljen notranji cenilec.
1.3 Bonitetne omejitve: Banka v svoji kreditni politiki določi splošne bonitetne omejitve (npr.
Banka ne financira projektnih družb (SPV) z boniteto nižjo od XY). Za projektno financiranje
projektov v posameznih specifičnih panogah Banke lahko razvijejo posebne, panogam
prilagojene metodologije bonitetnega razvrščanja.
1.4 Omejitve vezane na kapital banke: Banka v svoji kreditni politiki določi zgornjo mejo
financiranja projektov, npr. kot zgornjo dopustno mero razmerja med skupnimi stroški
posameznega projekta in kapitalom Banke.
1.5 Omejitve glede angažiranosti regulatornega kapitala in cene projektnega
financiranja: Redne kapitalske zahteve pri vseh primerih projektnega financiranja so
izračunane z uporabo uteži tveganja 150 %. Primerno je, da Banka višji stopnji tveganja in
višjim kapitalskim zahtevam projektnega financiranja ustrezno prilagodi tudi cenovne
pogoje tovrstnega financiranja.
1.6 Primer finančnih parametrov pri projektnem financiranju je predstavljen v Tabeli 1.
1.7 Znani komitenti z dobrimi referencami: Banka lahko v svoji kreditni politiki določi, da
financira projekte investitorjev in pogodbenih izvajalcev, ki izkazujejo dobro kreditno

10

NAČELA ODGOVORNEGA KREDITIRANJA

sposobnost in imajo dobre reference ali, npr., da ne financira investitorjev brez dosedanjih
izkušenj.
1.8 Lokacija pri nepremičninskih projektih mora biti privlačna → makro (kompatibilnost
projekta/ sinergije v urbanizmu) in mikro perspektiva lokacije (npr. leva/desna stran ulice)
so lahko različno sprejete.
1.9 Prodajne cene pri nepremičninskih projektih morajo biti primerljive s tržnimi cenami
podobnih objektov, na podobni lokaciji, s podobno kupno močjo in podobnim
povpraševanjem.
1.10 Primer dobre prakse glede obsega predprodaje pri nepremičninskih projektih je
najmanj 30 % končne prodajne vrednosti projekta (podpisane predpogodbe in vplačane
are). Dogovorjene ali vplačane delne kupnine (are oz. rezervacije) niso lastna sredstva oz.
lastniški kapital. Vplačane delne kupnine se ne smejo uporabljati za financiranje gradnje –
namenjene so odplačilu dolga. Potrebno je upoštevati, da investitor pred sprejetjem
splošnih pogojev prodaje ne more sklepati predpogodb in sprejemati ar. Sprejetje splošnih
pogojev prodaje je možno šele po predhodnem etažnem načrtu. Možna alternativa so
zbrane rezervacije. Banka naj ne vstopi v financiranje projekta brez izkazanega lastništva
in pravnomočnega gradbenega dovoljenja, kar je tudi pogoj za sprejetje splošnih pogojev.
1.11

Gradnja po fazah se uporablja za zmanjšanje tveganja, kjerkoli je to možno.

1.12 Banka kot zastavljeno zavarovanje sprejema vse premoženje projektne družbe ter
koristi vseh projektnih pogodb in zavarovanj projekta. Banka praviloma v zavarovanja
vključi tudi 100-% zastavo SPV.

2. MOŽNE DODATNE OMEJITVE:
Banka lahko v svoji kreditni politiki določi dodatne kvalitativne in kvantitativne omejitve
projektnega financiranja, npr. glede naslednjih značilnosti:








razvoj stavb ali celotnih objektov brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja /
pravnomočno gradbeno dovoljenje je pogoj za financiranje;
zgradbe, ki so pravno neurejene;
vsa zemljišča (čeprav je po prostorskem načrtu možna gradnja ali pridobljeno
gradbeno dovoljenje);
zgrajene stavbe, ki niso grajene v skladu z gradbenim dovoljenjem;
vsi projekti namenjeni prodaji za trg s sklenjenimi predprodajnimi pogodbami v višini <
XX% od celotne prodajne vrednosti projekta;
vsi projekti namenjeni za oddajo z vnaprej sklenjenimi najemnimi pogodbami v višini
<XX% od celotnih ocenjenih prihodkov od najemnin;
izogibanje financiranja novoustanovljenih izvajalcev gradbenih, obrtnih in
inštalacijskih del (v nadaljevanju: GOI). Z drugimi besedami, izogniti se je potrebno
gradbenih izvajalcev, ki imajo malo izkušenj.
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3. MONITORING INVESTICIJE skupaj z Banko opravlja zunanji (bančni) supernadzornik.
Potrjene mesečne situacije izvajalca, ki jih pregleda in potrdi bančni supernadzornik, so
skupaj s potrjenimi in plačanimi računi podizvajalcev in mesečnim poročilom
supernadzornika podlaga za sprostitev tranše. Mesečna poročila notranjega ali zunanjega
(bančnega) supernadzornika primerjajo podatke o stopnji dejanskega napredka gradnje z
načrtovanim napredkom (tako cenovnim kot časovnim) in so običajna praksa pri ažuriranju
datoteke projektov projektnega financiranja, kar omogoča hiter odziv na morebitne
prekoračitve.






Izplačila se morajo izvesti na podlagi izstavljenih računov, ki jih pregleda in potrdi
bančni supernadzornik, potrjenih mesečnih situacij, mesečnih poročil in morebitnih
dodatnih v pogodbih zahtevanih pogojev.
Pred prvim črpanjem kredita morajo biti izpolnjeni vsi predpogoji, zahtevani s strani
Banke.
Sredstva se sprostijo glede na izvedbeni napredek projekta in dosežene (pred)prodaje.
Sprostitev tranše odobri pristojna strokovna služba za projektno financiranje v Banki.
Sprostitev tranše se izvede direktno GOI (pod)izvajalcem ali dobaviteljem.

V kolikor Banka nima ustrezne strokovne službe, naj bi že v postopku odobravanja projektnega
financiranja angažirala supernadzornika. Slednji mora pregledati ustreznost projekta
(projektna dokumentacija, dovoljenja…) in stroškovnik investicije ter o tem v fazi odobravanja
podati poročilo, ki je del kreditne dokumentacije.

Tabela 1:
Primeri glavnih parametrov financiranja pri nepremičninskih projektih:
Vrsta nepremičnine

Hoteli

Pisarne

Trgovski
centri

Skladišča

(Retail)

Stanovanjska
gradnja
(Residential
sale)

Nov gradbeni projekt /
novogradnja:

DA/NE

DA/NE

DA/NE

DA/NE

DA/NE

Minimalno pokritje letnega
servisiranja dolga
(DSCR):

XX

XX

1,2x

n.a.

1,2x

Maksimalno obdobje, v
katerem je kredit lahko
odplačan iz naslova
generiranega denarnega
toka projekta (v letih):

n.a.

n.a.

n.a.

XX

XX

Najdaljši rok vračila (v
letih):

XX

XX

XX

XX

XX

Največje razmerje med
zneskom kredita in
vrednostjo zastavljene
nepremičnine – Loan-toValue (v %):

XX

XX

XX

XX

XX
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Največje razmerje med
zneskom kredita in stroški
izgradnje – Loan-to-Cost
(v %):

XX

XX

XX

XX

XX

Najmanjši delež kapitala:

XX %

XX %

XX %

XX %

XX %

Najmanjša stopnja
zasedenosti (pri
financiranju operativnih
nepremičnin):

XX %

XX %

XX %

n.a.

XX %

Najmanjši obseg
predprodaje ali najema:

n.a.

XX %

XX %

n.a.

XX %

Ustrezen najemnik
(Anchor tenant):

n.a.

DA/NE

DA/NE

n.a.

DA/NE

Največji delež
neodplačane glavnice ob
zapadlosti kredita
(Balloon):

ni dovoljeno

ni dovoljeno

ni dovoljeno

n.a.

XX %

Vračilo glavnice ob
zadnjem obroku (Bullet):

ni dovoljeno

ni dovoljeno

ni dovoljeno

dovoljeno

ni dovoljeno

Utež tveganja za izračun
kapitalskih zahtev:

150 %

150 %

150 %

150 %

150 %

Najnižja interna bonitetna
ocena (Risk score):

XX

XX

XX

XX

XX
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PRILOGA 2: PRIMERI ELEMENTOV ZA DOLOČANJE TVEGANJU
PRILAGOJENE CENE KREDITNEGA PRODUKTA

Kategorija
Prihodki

Odhodki

Parametri
- obrestni prihodki
- neobrestni prihodki (npr. nadomestilo za
obdelavo vloge, za odobritev naložbe, za
vodenje…)
-

Kapital

-

oportunitetna obrestna mera kot strošek virov
financiranja
operativni stroški (delo, material, prostori,
oprema, storitve …)
stroški tveganj (kreditno tveganje oz. pričakovane
kreditne izgube, valutno tveganje, obrestno
tveganje, operativno tveganje…)
uteži tveganja pri izračunu tveganju prilagojene
aktive oz. kapitalskih zahtev in druga pravila
veljavne kapitalske ureditve
zahteve ICAAP/SREP
zahtevan donos s strani lastnikov
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