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I. UVOD
Mikro, majhna in srednja podjetja (v nadaljevanju SME podjetja ter opredeljena v skladu s 55.
členom ZGD-1) povezujemo s podjetništvom, ki ima pomembno vlogo pri pospeševanju
gospodarske rasti in pri ustanavljanju novih delovnih mest. Številčno omenjena podjetja
predstavljajo več kot 99% vseh podjetij, ob tem pa v gospodarstvu ustvarijo približno 67% vseh
prihodkov, 55% dodane vrednosti ter obenem zaposlujejo okoli 70% vseh aktivno zaposlenih.
Glede na velikostno strukturo podjetij imajo mikro podjetja pomembnejšo vlogo pri zaposlovanju,
srednje velika podjetja pa pri ustvarjanju prihodkov od prodaje in dodane vrednosti. SME podjetja
se tradicionalno usmerjajo na domači trg, saj ustvarijo le okoli 45% vrednosti blagovnega izvoza,
vendar na drugi strani predstavljajo skoraj 60% vrednosti blagovnega uvoza.
Pristop oz. način prestrukturiranja SME podjetij je potrebno organizacijsko in procesno prilagoditi v
odnosu na prestrukturiranje velikih podjetij, saj:
 je v proces udeleženih manjše število upnikov, medtem ko je število podjetij zelo veliko;
 se uporaba določenih orodij (npr. konverzija terjatev v kapital) kaže kot manj učinkovita, in
sicer predvsem zaradi relativne majhnosti teh podjetij, koncentrirane lastniške strukture ter
vpetosti posameznikov v poslovne odnose s kupci in dobavitelji (npr. družinska podjetja);
 so stroški zunanjih svetovalcev in administracije v primerjavi s prihodki SME podjetij
relativno visoki, in sicer ne glede na tip postopka prestrukturiranja (prostovoljno ali sodno);
 so pri zunanjih virih financiranja SME podjetja običajno zelo odvisna od bank, saj so za
kapitalski trg zaradi svoje majhnosti v večini nezanimiva;
 veliko SME podjetij v skladu s 57. členom ZGD-1 ni zavezano k reviziji, zato je zanesljivost
finančnih izkazov običajno nižja, s tem povezano pa je posledično otežena kredibilna
analiza poslovanja;
 lastnik, ki je v večini primerov hkrati tudi poslovodja podjetja, pogosto nima ustreznega
znanja in razumevanja na področju prestrukturiranja (tako finančnega kot poslovnega);
poleg tega je poslovanje in usoda podjetja povsem odvisna od ene ključne osebe;
 so osebna poroštva za finančne obveznosti pri SME podjetjih precej pogostejša kot pri
velikih podjetjih;
 je struktura poslovnega modela velikokrat naravnana v smer posameznih poslov kot pa
kontinuiranega poslovanja z večjim številom strank; kratkoročne aktivnosti podjetnika
pogosto prevladujejo nad dolgoročnimi;
 je nihanje v poslovanju (pozitivno ali negativno) pri SME podjetjih precej večje kot pri
velikih podjetij.
Smernice opredeljujejo pristop, ki naj se ga prostovoljno spoštuje pri celovitem (finančnem,
poslovnem in tudi lastniškem) prestrukturiranju SME podjetij. Vsi deležniki prestrukturiranja dolgov
SME podjetij si morajo prizadevati, da bodo smernice v največji možni meri upoštevali v procesu
prestrukturiranja in tako pripomogli k hitremu, učinkovitemu in preglednemu reševanju zadolženih
SME podjetij.
Smernice se lahko skozi čas spremenijo ali dopolnijo, tako da bodo v največji možni meri zadostile
potrebam gospodarskih dejavnosti in finančne skupnosti. Koncepti in rešitve omenjenih smernic
naj se po potrebi uporabljajo tudi pri prestrukturiranju velikih podjetij. Vsekakor pa je potrebno pri
vsakem prestrukturiranju smiselno upoštevati vsebino Slovenskih načel finančnega
prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu, ki jih je sprejel Nadzorni svet Združenja bank Slovenije.
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II. UPRAVLJANJE PROCESOV in RAZPOREJANJE DOLŽNIKOV
a. Upravljanje procesov
Pravočasna zaznava dolžnikov s poslovnimi težavami, identifikacija vzrokov zanje in ustrezna
razporeditev dolžnikov v posamezno organizacijsko enoto predstavljajo ključne pogoje za hitro,
učinkovito in temeljito prestrukturiranje. Pri SME podjetjih se v odnosih med banko in podjetjem
velikokrat izvaja bolj osebna obravnava kot v primeru velikih podjetij, zato naj banka zaradi
objektivne obravnave upošteva naslednje usmeritve:
1. Banka naj opredeli jasna in objektivna merila za predajo dolžnika enoti za upravljanje s
problematičnimi naložbami, kakor tudi merila za povratek v komercialo enoto, kjer se izvaja
običajna obravnava. Komercialna enota in enota za upravljanje s problematičnimi
naložbami morata biti funkcionalno, organizacijsko in kadrovsko popolnoma ločeni.
2. Pri prenosu dolžnika nazaj v komercialno enoto naj banka upošteva naslednje kriterije:
 dolžnik dosledno izpolnjuje vse pogodbene zaveze iz sporazuma o prestrukturiranju;
 od začetka veljavnosti sporazuma o prestrukturiranju je minilo vsaj eno leto in v
tem obdobju je dolžnik poplačal vsaj 10% restrukturirane glavnice;
 zadolženost dolžnika, ki je merjena s kazalnikom neto finančni dolg/EBITDA;
 prenos je na podlagi analize finančnega položaja dolžnika odobril pristojni odbor v
banki.
3. K reševanju dolžnikovih težav je potrebno pristopiti proaktivno že v fazi, ko je
izpostavljenost obravnavana še v komercialni enoti, zato naj banka zagotavlja ustrezno
distribucijo znanja in izkušenj med posameznimi organizacijskimi enotami. Pravočasna
obravnava dolžnikovih težav in hitrost odločanja najbolj pripomoreta k uspešnemu
prestrukturiranju.
4. Banka redno pregleduje dolžnike zaradi določitve načina njihove nadaljnje obravnave, in
sicer je priporočljivo, da podrobnejši pregled opravlja najmanj vsakih 6 mesecev. Hkrati naj
ima za posameznega dolžnika vzpostavljeno ustrezno informacijsko podporo glede evidence
zapadlih neplačanih terjatev in evidenco izpolnjevanja drugih pogojev.
5. Banka naj zasleduje enak pristop do vseh dolžnikov s podobnimi lastnostmi problema ne
glede na skrbnika, ki je zadolžen za posamezen primer. Posledično naj banka na
strukturiran način beleži dosedanjo prakso, ki naj se na primeren način prenaša na vse
skrbnike.
b. Razporejanje dolžnikov in ocena smiselnosti prestrukturiranja
1. Ko banka naredi hitro oceno smiselnosti prestrukturiranja, dolžnike ustrezno razporedi
znotraj enote za upravljanje s problematičnimi naložbami glede na način obravnave
(prestrukturiranje, izterjava oz. stečaj, prodaja izpostavljenosti), število udeleženih upnikov,
velikost izpostavljenosti ter zahtevnost (vrsta problema, korporativna struktura, vrsta
zavarovanja, vrsta izpostavljenosti itn.). Vsakemu dolžniku določi kompetentnega skrbnika,
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pri čemer mora smiselno upoštevati omejitve glede števila dolžnikov na posameznega
skrbnika in ali bo banka koordinator procesa.
2. Ocena smiselnosti prestrukturiranja naj bo pripravljena s strani organizacijske enote oz.
zaposlenih, ki predhodno niso bili vključeni v proces odobritve kredita, vendar v
sodelovanju s komercialno enoto zaradi zagotavljanja celovitih informacij. Med procesom
prestrukturiranja mora potekati tesno sodelovanje med posameznimi organizacijskimi
enotami, ki so potrebne za uspešno končanje procesa.
3. Če je prestrukturiranje izpostavljenosti smiselno, banka oblikuje ustrezen plan aktivnosti
ter spremlja njegovo izvajanje in učinke ter pravočasno reagira v primeru negativnih
odklonov. V kolikor banka oceni, da prestrukturiranje dolžnika ni več smiselno, izdela
terminski načrt izterjave izpostavljenosti ter vzpostavi evidenco spremljanja rokov dejanske
izterjave in učinke. Banka mora biti pri oblikovanju vsakega načrta obravnave dolžnika
pozorna tudi na intenzivnost njegovih medsektorskih in medpanožnih povezav ter na
njegov vpliv na preostale dolžnike, ki jih ima v portfelju.
4. Banka naj bo pri ocenjevanju smiselnosti restrukturiranja pozorna tudi na morebitne
prevare in oškodovanja banke ter v primeru da to ugotovi, zoper takšnega dolžnika uporabi
primerne pravne postopke. Ti dogodki se morajo voditi kot škodni dogodki.
c. Identifikacija vzrokov
Za uspešno in učinkovito izbiro načina obravnave dolžnika je zelo pomembna identifikacija vzrokov
za njegovo slabo finančno stanje. Banka naj v okviru te aktivnosti preveri najmanj, ali:
 je dolžnik investiral izven svoje osnovne dejavnosti (t.i. poslovno nepotrebno premoženje –
nepremičnine ali finančne naložbe) ter ali je to storil v sodelovanju oz. z vedenjem banke;
 je dolžnik zašel v težave zaradi lastne lastniške konsolidacije oz. je pri tem sodeloval v
drugih primerih;
 je dolžnik zašel v težave zaradi prekomernega odliva denarnih sredstev iz podjetja (npr.
udeležba na dobičku ali izplačilo kapitala v obliki finančnih naložb);
 dolžnik ni pravočasno odreagiral na spremembo makro okolja in ima posledično
neučinkovit/neprilagojen poslovno model;
 je dolžnik zašel v težave zaradi prekomerne odvisnosti od enega kupca ali projekta (npr.
gradbeništvo) in/ali dobavitelja;
 je dolžnik zašel v težave zaradi plačilne nediscipline svojih kupcev ali njihove insolventnosti;
 je dolžnik zašel v težave zaradi neusklajene ročnosti med sredstvi in njihovimi viri
(negativni neto obratni kapital) ter neustreznega upravljanja z obratnimi sredstvi, kar
znatno vpliva na njegov likvidnostni položaj;
 je dolžnik zašel v težave zaradi nezadostnih kompetenc vodstva/lastnika oz. medsebojnih
notranjih sporov ali nesoglasij;
 je dolžnik zašel v težave zaradi obrtniške logike, ko se organizacijska struktura podjetja ni
ustrezno prilagajala njegovi rasti in razvoju;
 dolžnik zašel v težave zaradi sprememb širšega pravnega okvira (npr. obnovljivi viri
energije, okoljevarstvene zahteve/dovoljenja, prilagoditve na evropsko zakonodajo itn.).
d. Vloga koordinatorja

3

Vlogo koordinatorja naj prevzame banka z največjo izpostavljenostjo, vendar morajo biti tudi
ostale banke pripravljene omenjeno vlogo sprejeti, v kolikor banka z največjo izpostavljenostjo te
aktivnosti zaradi objektivnih okoliščin zavrne. Pri imenovanju in pristojnostih koordinatorja si bodo
banke prizadevale naslednje:
 Postopek imenovanja koordinatorja naj praviloma ne traja več kot 1 mesec.
 Koordinator naj bo imenovan za določeno obdobje (največ 6 mesecev) z možnostjo
podaljšanja (za 3 mesece).
 V mandatnem obdobju koordinator praviloma ne more odstopiti brez utemeljenega razloga.
V kolikor banke 1 mesec pred zaključkom mandata koordinatorja ne podaljšajo, se proces
prestrukturiranja zaključi.
 Koordinator je pristojen za oceno potrebe po sklenitvi sporazuma o mirovanju (ang. Stand
Still Agreement oz. SSA), oceno potrebe o podaljšanju mandata koordinatorja, oceno
potrebe po zunanjem svetovalcu (finančnem ali pravnem) in oblikovanje predloga rešitve
prestrukturiranja dolžnika.
 Koordinator mora na začetku procesa jasno opredeliti cilje, skrbeti za dosledno spoštovanje
rokov, transparentno komunikacijo in obveščenost vseh deležnikov ter dogovorno
sodelovanje.
 Koordinator poskrbi za zapisnike upniških sestankov ter v njih povzema odločitve in
usmeritve procesa. V primeru, da posamezni upniki oz. dolžnik neutemeljeno spreminjajo
stališča in na ta način ogrožajo proces, o zadevi transparentno obvesti vse upnike in
dolžnika ter ima posledično pravico odstopiti od koordinacije.
 Če je po zaključku prestrukturiranja potreben tudi agent, to vlogo praviloma prevzame
koordinator, razen v primeru drugačnega dogovora med upniki. Prav tako koordinator
prevzame vso nadaljnjo komunikacijo z dolžnikom z namenom, da se čim bolj omejijo
medsebojne administrativne aktivnosti.
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III.

DIAGNOSTIKA

Glavni cilj hitre in kvalitetne diagnostike je ugotoviti, ali ima dolžnik dolgoročno perspektivo
poslovanja ali ne. Na tej osnovi banka ugotovi, v kolikšnem času (če sploh) se lahko podjetje
razdolži do vzdržne ravni. Pri tem naj sledi naslednjim fazam:
1. Prvi del presoje mora zajemati analizo izpostavljenosti in analizo smiselnosti konsolidacije
izpostavljenosti, pregled in oceno kvalitete zavarovanj, analizo vzdržnosti poslovnega
modela in sposobnost ustvarjanja denarnega toka iz osnovne dejavnosti.
2. Precejšen del podjetij ima v lasti še vedno veliko poslovno nepotrebnega premoženja
(največkrat nepremičnin ali finančnih naložb), zato je potrebno ta del premoženja najprej
identificirati ter čim bolj konzervativno oceniti obseg potencialne kupnine, ki bo uporabljena
za poplačilo dolgov.
3. Pred končno presojo glede načina obravnave posameznega dolžnika je potrebno osnovni
scenarij delujočega podjetja primerjati z alternativnimi scenariji, kot so prodaja
izpostavljenosti1, izvršba, unovčevanje zavarovanj ali stečaj.
Primer za obravnavo se lahko sproži na osnovi signalov iz sistema zgodnjih opozoril, na pobudo
skrbnika iz enote komerciale ali na pobudo dolžnika, ki banko sam obvesti o težavah. Ko se enota
za upravljanje s problematičnimi naložbami prične ukvarjati s primerom, mora iz obstoječih
informacij izbrati najprimernejši način za diagnostiko, ki se smiselno deli glede na velikost
podjetja:
a. Mikro in majhna podjetja
Za manjše primere (majhna in mikro podjetja) je primernejši (delno) standardiziran pristop, kar
pomeni uporabo seznama najbolj ključnih kazalnikov in dejstev. Na ta način banka hitreje
diagnosticira obstoječe poslovanje in perspektivo podjetja (trajno vzdržnost) praviloma v roku, ki ni
daljši od enega meseca. Posledično se zmanjša obremenjenost človeških virov in poenostavi ter
pospeši analitični proces.
V primeru manjših podjetij, ko je lastnik oz. poslovodstvo kooperativno in zaupanja vredno ter so
vse finančne in druge informacije zanesljive, uporaba zunanjih svetovalcev ni stroškovno in
časovno učinkovita. V nasprotnem primeru lahko banka angažira zunanje svetovalce ali pa zahteva
revizijo računovodskih izkazov.
Rezultat učinkovite diagnostike mora biti celovita slika o preteklem in prihodnjem poslovanju
podjetja ter njegovih deležnikih. Standardiziran (hiter) pristop naj vsebuje naslednje elemente
presoje:
 usmerjen sestanek z dolžnikom, katerega cilj je jasna identifikacija vzrokov za težave in
ocena sposobnosti za poslovni preobrat;
 izpostavljenost bank in vseh drugih upnikov (še zlasti povezanih oseb);
1

Prodaja izpostavljenosti je smotrna pri naslednjih pogojih: banka nima zadostnih kapacitet za učinkovito upravljanje
izpostavljenosti, da ima kupec pozitivne reference in da je kupec na področju reševanja nedonosnih izpostavljenosti večji
specialist.
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analiza strukture bilance stanja – struktura zapadlosti terjatev in poslovnih obveznosti,
identifikacija premoženja, ki je primerno za prodajo, in ocena vrednosti tega premoženja;
analiza trendov glavnih kazalnikov in posameznih kategorij finančnih izkazov: EBITDA
marža2, neto finančni dolg/EBITDA, celoten dolg/kapital, pokritje obresti3, letna sposobnost
servisiranja finančnega dolga – t.i. DSCR4, čisti prihodki iz prodaje/poslovne terjatve,
obveznosti do dobaviteljev/celoten dolg, kratkoročni koeficient likvidnosti, denarni tok iz
poslovanja, stroški storitev5 itn.
3 do 5-letna projekcija denarnih tokov na osnovi konzervativnih predpostavk – plan
poslovanja ne sme biti seznam želja, ampak kritičen pogled na možnosti razvoja podjetja v
svoji panogi;
analiza potrebnih virov za financiranje obratnega kapitala ter investicij (t.i. capex);
pregled vseh poroštev (v primeru osebnih poroštev tudi pregled in ocena vrednosti
premoženja poroka);
pregled kvalitete in ocena vrednosti zavarovanj ter izračuni različnih scenarijev (izvedba
prestrukturiranja ali izhodne strategije).

b. Srednja podjetja
Priporočljivo je, da se srednje družbe (po merilih ZGD-1) analizira podrobneje, in sicer je smiselno
uporabiti podoben pristop kot v primeru velikih podjetij, kar pomeni vodeno in usklajeno
koordinacijo med bankami ter vključitev zunanjega svetovalca za pripravo neodvisnega pregleda
poslovanja še zlasti v primerih, ko je izpolnjen vsaj eden izmed navedenih pogojev:






so v proces vključene vsaj 3 banke;
obstaja dvom v zanesljivost finančnih ter drugih informacij;
obstaja dvom v poštenost in kompetence poslovodstva;
gre za specifično dejavnost, o kateri v bankah ni dovolj internega znanja;
obstaja velika verjetnost, da bo podjetje potrebovalo dodatna finančna sredstva.

V kolikor se banka/koordinator odloči za neodvisni pregled poslovanja (ang. Independent Business
Review oz. IBR), naj zunanjim zaupanja vrednim svetovalcem natančno opredeli obseg, vsebino in
časovni okvir izvedbe. Končno poročilo neodvisnega pregleda naj upošteva naslednje:







2
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poleg pregleda finančnega stanja morajo biti opredeljene tudi možne in predvsem izvedljive
rešitve;
ocena sposobnosti lastnikov in potencialnih strateških vlagateljev, da sodelujejo pri
dokapitalizaciji podjetja;
potencial in prihodnja rast podjetja ter panoge morajo biti ocenjeni konzervativno,
predpostavke pa jasno definirane;
ocena vrednosti sredstev, še posebno zavarovanj in poslovno nepotrebnega premoženja,
mora biti objektivna in konzervativna; pri izbiri ocenjevalca in svetovalca, je potrebno
izključiti situacije, ki bi vodile v nasprotje interesov;
končno poročilo mora biti strukturirano, strnjeno, vizualno ustrezno podprto ter enostavno
berljivo.

EBITDA/čisti prihodki od prodaje
EBIT/stroški obresti
(EBITDA - davek od dobička)/(letno plačilo glavnice + letne obresti)
še posebno drugi stroški storitev
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V kolikor se banka/koordinator ne odloči za neodvisni pregled poslovanja, naj ustrezno upošteva
standardiziran pristop, ki se praviloma uporablja za mikro in majhna podjetja.
Za razliko od velikih podjetij mora presoja SME podjetij v večji meri temeljiti na poznavanju
poslovodstva, kajti z zmanjševanjem velikosti podjetja se povečuje odvisnost njegovega poslovanja
od ene ključne osebe. Banka si mora prizadevati čim bolj natančno razumeti osebnostni profil
poslovodstva in ugotoviti, ali so vzroki težav povezani z njegovimi kompetencami, z zavestno
prevaro ali zunanjimi objektivnimi dejavniki.

IV. REŠITVE
Najboljše so hitre in sporazumne rešitve mimo sodnih in insolvenčnih postopkov, zato naj si banka
prizadeva z dolžnikom doseči izvensodni dogovor oz. rešitev. Sodna pot oz. insolvenčni postopki
naj se uporabijo praviloma v primerih, kjer so že bile izčrpane vse druge možnosti, kjer dolžnik
nima izkazane dolgoročne perspektive poslovanja, ali kot obliko dodatnega pritiska
nekooperativnemu dolžniku, ki sicer ima dolgoročno perspektivo.
Pri oblikovanju načrta odplačil naj banka upošteva tudi realne potrebe dolžnika po vlaganjih v
osnovna sredstva in razvoj (t.i. capex), in sicer naj ta praviloma znašajo v višini dolgoročne stopnje
amortizacije, ter panožno primerljivo stopnjo obratnega kapitala. Poleg tega naj obseg že
oblikovanih oslabitev ne vpliva bistveno na strukturo/vsebino načrta prestrukturiranja oz. končne
rešitve.
Glede na ugotovitve iz diagnostike naj se rešitve oblikujejo v sklopu naslednjih možnosti:
1. Podjetje je perspektivno in ima dolgoročno vzdržen poslovni model – zasnuje se reprogram
odplačil praviloma za obdobje do 5 let oziroma v odvisnosti od panoge in poslovnega
modela, v obdobju katerega dolžnik doseže vzdržno raven zadolženosti.
2. Podjetje je mejno perspektivno – tveganja so visoka in na konzervativnih predpostavkah ni
moč zasnovati vzdržnega reprograma. Hkrati je pozicija bank šibka zaradi slabe kvalitete
zavarovanj ali visoke odvisnosti od lastnika/poslovodstva. Zasnuje se ena od alternativnih
rešitev.
3. Podjetje ni perspektivno – ni smiselno, da se dejavnost izvaja v prihodnje. Zasnuje se plan
izhodne strategije, ki lahko med drugim vključuje prodajo terjatev, izterjavo, unovčevanje
zavarovanj ali insolvenčne postopke (v nadaljevanju: ukrepi).
Če se po odločitvi o pristopu reševanja pojavijo nove informacije, mora banka zadevo ustrezno
preučiti in osvežiti pristop. Če se na primer izkaže, da je podjetje zavajalo z določenimi
informacijami, mora postati pristop bolj agresiven v smeri ukrepov . Nasprotno, če v procesu
(nakazanih) ukrepov dolžnik predlaga oz. predstavi predlog poplačil, ki dokazljivo izboljša položaj
banke, lahko banka omili ukrepe, tako da jih ob izpolnitvi določenih pogojev odloži ali umakne.
Podjetje torej lahko prehaja med prestrukturiranjem in ukrepi.
Potrebno se je zavedati dejstva, da lahko le poslovodstvo podjetje spravi na pravo pot in ne banka,
zato v primeru pomanjkljivih kompetenc (ponavadi pomanjkljiva finančna znanja) ni toliko
primerno razmišljanje o menjavi, ampak o ustrezni dopolnitvi ekipe.
a. Perspektivno podjetje – normalen reprogram finančnih obveznosti
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Če je med banko in dolžnikom vzpostavljeno splošno zaupanje, če so vzroki za težave odpravljivi,
če bodoči denarni tokovi zadoščajo za razdolževanje do vzdržnega dolga v roku 5 let oziroma roka
v odvisnosti od panoge in poslovnega modela ter če so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih banka zahteva,
potem banka hitro in čim bolj standardizirano oblikuje sporazum z dolžnikom, v katerem opredeli
nov načrt in zaveze, ki jih mora slednji izpolnjevati.
Tipične zaveze, ki jih lahko banka zahteva so: osebna poroštva lastnikov, konverzija posojil
lastnikov in z njimi povezanih oseb v kapital ali njihov podrejeni status, dokapitalizacija, dodatna
zavarovanja, prodaja poslovno nepotrebnega premoženja, doseganje vrednosti izbranih finančnih
kazalnikov itn.
b. Mejno perspektivno podjetje – alternativne rešitve
V kolikor diagnostika pokaže, da je sicer podjetje sposobno zmanjševati dolg (ima prosti denarni
tok), vendar pa praviloma v 5 letih ni sposobno doseči vzdržne ravni zadolženosti, je takšno
podjetje mejno perspektivno.
Banke naj pri reševanju mejnih primerov upoštevajo naslednje možnosti, katere lahko glede na
značilnosti posamezne situacije smiselno kombinirajo:
1. Podaljšani reprogram za dosego vzdržne zadolženosti z ročnostjo nad 5 let oziroma roka v
odvisnosti od panoge in poslovnega modela z dokončno razdolžitvijo in enakomernim
odplačevanjem ali z bullet6/balloon7 opcijo, vendar ročnost praviloma ne sme presegati 10
let;
2. Ločitev dolga na dva dela:
 en del dolga se odplačuje enakomerno (glavnica in obresti) z ročnostjo praviloma do
5 let, ki po vsebini predstavlja zadolženost, ki jo dolžnik lahko odplača iz prostega
denarnega toka;
 drugi del dolga je presežni dolg (ki je lahko tudi podrejen) z različnimi možnostmi
odplačevanja (možna delitev dolga na več delov/tranš, neobrestovana glavnica ali
PIK (ang. payment in kind) obresti, ročnost do 10 let, celotno plačilo glavnice in
obresti šele ob zapadlosti, plačilo šele ob prodaji določenega premoženja ali
izpolnitvi drugih pogojev itn.);
3. Ločitev premoženja dolžnika na več delov z ustanovitvijo namenskih družb (ang. Special
Purpose Vehicle – SPV), ki mora biti izveden na pravno dopusten način in kamor se
praviloma prenese poslovno nepotrebno premoženje in ocenjen presežen dolg.
4. Pogojni odpis terjatev je v izjemnih primerih lahko eden izmed učinkovitih pristopov
prestrukturiranja mejno perspektivnih podjetij. Banka na ta način spodbuja obstoječe
lastnike k dodatnemu finančnemu prispevku, tako da se zagotovi čim večja motivacijska
poravnanost interesov dolžnika in banke, in sicer predvsem v primerih, ko je neto sedanja
vrednost naložbe (ob upoštevanju vseh zavarovanj in potencialnega denarnega toka) nižja
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bullet opcija – glavnica posojila in obresti so v celoti plačane ob zapadlosti
baloon opcija – obresti se plačujejo sproti, glavnica pa zgolj v manjši meri, tako da ob zapadlosti ostane za plačilo še
pretežni del glavnice
7
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od celotne izpostavljenosti (presežni dolg). V okviru navedenega lahko banka uporabi
različne pristope, kot so:








Delni pogojni odpis terjatev pri dokapitalizaciji dolžnika (z denarnim vložkom) s
strani lastnikov, in sicer v vseh tistih primerih, kjer lastniki ne nastopajo kot poroki
ali avalisti za obveznosti dolžnika ali z njim povezanih odvisnih družb.
Delni pogojni odpis terjatev pri dokapitalizaciji dolžnika (z denarnim vložkom) s
strani tretjih vlagateljev, kjer le-ti ne nastopajo kot poroki ali avalisti za obveznosti
dolžnika ali z njim povezanih odvisnih družb.
Delni pogojni odpis terjatev v primeru nadpovprečno uspešnega poslovnega
prestrukturiranja, ki materialno pomembno odstopa od načrta poslovanja, ki je
predstavljal osnovo za izvedbo finančnega restrukturiranja terjatev.
Delni pogojni odpis terjatev v vseh primerih, ko se preko nadpovprečno
učinkovitega angažmaja obstoječih lastnikov (npr. uspešna prodaja poslovno
nepotrebnega premoženja) zagotovi večja stopnja poplačila bank.

5. Odpis terjatev je mogoč tudi v primeru, ko so zavarovanja brez
takšen ukrep omogoča ohranjanje delujočega podjetja, hkrati pa
svoje premoženje že vložil v podjetje in tudi že vse izgubil, ko
"know-how", ko banka zaupa poslovodstvu, ali ko je izvorni vzrok
faktor.

ekonomske vrednosti in
je lastnik dokazljivo vse
ima dolžnik pomemben
težav zunanji objektiven

6. Konverzija terjatev v kapital (ang. Debt to Equity Swap) je praviloma primerna za srednja
podjetja po ZGD-1 in je smiselna ob upoštevanju dodatnih pogojev kot na primer, da je
podjetje prodajljivo, ima nišen produkt/storitev, poseduje pomembne reference, poseduje
pomemben "know-how", ima pomemben tržni delež itn.
7. Konverzija terjatev v sredstva (ang. Debt to Assets Swap) je lahko učinkovito orodje še
posebno v primerih nasedlih nepremičninskih projektov pod pogoji, da je nepremičnina v
dobrem stanju in pravno-formalno urejena ter da je bodoče upravljanje z njo ekonomsko
smiselno, transakcija pa ni pravno sporna glede na določbe insolvenčne in obligacijskopravne zakonodaje. To orodje se lahko uporabi tudi za druge nepremičninske primere,
lastniške deleže in vrednostne papirje, katerih tržna vrednost je določljiva.
Banka naj si prizadeva za oblikovanje rešitve, tudi ko gre za mejne primere. Včasih je vseeno bolj
primerno, da se oblikuje začasna rešitev. Banka lahko zavestno sprejme odločitev, da bo
stopenjsko spremljala dolžnika (priporočljivo še posebej pri manjših SME podjetjih) z enoletnimi
podaljševanji sporazuma o prestrukturiranju. Na ta način bo dolžnika spremljala od posla do posla
in posledično nanj ustvarjala večji pritisk kot v primeru dolgoročne rešitve, kjer bi lahko bil nadzor
manjši.
c. Neperspektivno podjetje – izvršilni ali insolvenčni postopki
Navkljub jasni prioriteti, da banka zasleduje cilj ohranitve delujočega podjetja, to vedno ni mogoče
oz. ekonomsko smiselno. Banka ima v takih primerih na voljo naslednje možnosti:
1. Izvršilni postopki
2. Ukrepi v okviru insolvenčne zakonodaje
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d. Prodaja poslovno nepotrebnega premoženja
Lastniki SME podjetij so precej navezani na premoženje in navkljub jasnim pogodbenim zavezam o
prodaji v določenem časovnem roku ne izpeljejo zahtevanih aktivnosti oz. banki z navideznimi
aktivnostmi prikazujejo boljše stanje od dejanskega. Glavni problem je soočenje z nižjo tržno ceno
od pričakovane.
Banka mora pri prodaji od dolžnika zahtevati razumno kratke roke in ne sme prepuščati vseh
aktivnosti dolžniku. Priporočljivo je, da banka pridobi notarsko overjeno pooblastilo od dolžnika, da
lahko sama sproži prodajne postopke v primeru prevelikih negativnih odklonov pri postopkih
prodaje. Priporočljivo je, da ima banka zadosti kompetentnih človeških virov s področja
nepremičninskega trga, ki aktivno pospešujejo prodajne procese.

e. Spremljanje procesa prestrukturiranja
Potrditev sporazuma o prestrukturiranju je le del procesa reševanja, saj mora banka tesno
spremljati dolžnika v nadaljevanju glede pravočasnosti reprogramiranih plačil in izpolnjevanja
zavez. Če so s strani dolžnika podani razlogi za odmike od sporazuma razumljivi in objektivno
upravičeni, lahko banka odobri odpustek na zavezo. V primerih večjih neupravičenih odmikov pa
mora banka pogodbeni odnos zaostriti v smeri dodatnih zahtev, kazenskih obresti, odstopa od
pogodbe, blokade transakcijskega računa, izvršbe itn.
Za nadzor nad izpolnjevanjem vseh zavez in pravočasnosti plačil mora banka imeti vzpostavljeno
informacijsko in organizacijsko podporo. V primerih pomanjkanja zaupanja v poslovodstvo naj si
banka prizadeva za vključitev zunanjega svetovalca ali pooblaščenca, ki bo za njene potrebe
periodično spremljal poslovanje podjetja.
Za SME podjetja je stroškovno najbolj učinkovit kratek četrtletni pregled, kjer se preko pogovorov
s ključnimi kadri in vpogledom v podporno dokumentacijo ter analizo finančnih izkazov pridobi
pogled v realno poslovno in finančno stanje dolžnika.
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