Odziv na članek Slovenske banke boljše od nemških (Sobotna priloga, 25. februar 2017)
Gospa Mija Repovž je v Sobotnem Delu objavila članek Slovenske banke boljše od nemških.
Napisala ga je, kot je že pred objavo sama navedla v vprašanjih Banki Slovenije, na podlagi
prispevka Velimirja Boleta v zadnjih Gospodarskih gibanjih (januar 2017) z naslovom „Kako
velik je dobiček bank?“. Gospa Repovž je Banki Slovenije pred objavo poslala naslednja
vprašanja:
1. Ali je točna številka, ki jo v svojem članku navaja Bole, da je po superrevizijskem
poročilu ECB dobiček pred davkom v treh tukajšnjih sistemskih bankah v prvih enajstih
mesecih leta 2016 znašal 600 milijonov evrov?
2. Ali je točna številka, da je bil, kot je navedeno v mesečni informaciji BS o poslovanju
bank 2016/11, dobiček pred davkom v obdobju januar-september za ves slovenski bančni
sistem 333 milijonov evrov?
3. Če so številke točne, zakaj taka razlika?
4. Ali so, kot navaja Bole, razlog za omenjeno razliko ocene krepitev?
Na vprašanja smo v zaprošenem roku tudi odgovorili. In sicer:
"ECB objavlja podatke za banke (finančne institucije) na konsolidirani osnovi na najvišji
ravni konsolidacije, BS pa na solo osnovi.
ECB je zato pri NKBM upoštevala konsolidacijo na ravni lastnika torej tudi Biser Bidco, kjer
dobiček znaša 437,8 mio EUR. Na ravni konsolidacije v Sloveniji je dobiček zgolj 55 mio
EUR. Če tako seštejemo dobiček vseh 3 sistemskih bank (NLB- 94,9 mio EUR, Abanka, 67,4 mio EUR) je dobiček treh sistemskih bank po 30.9.2016 217 mio EUR, kar ne upošteva
dobička lastnika NKBM. Po zadnjih razpoložljivih podatkih na solo osnovi za konec leta
2016 pa se je dobiček treh največjih slovenskih bank nadalje znižal na 171 mio EUR zaradi
oblikovanja dodatnih slabitev. Banke so v decembru 2016 oblikovale za 85 mio dodatnih
slabitev, kar je bistveno povečalo nivo rezervacij v poslovnem letu (skoraj podvojitev glede
na podatke v mesecu novembru oziroma več kot podvojile glede na podatke v mesecu
septembru), kar je v skladu z dosedanjo prakso, saj banke največ slabitev oblikujejo v
zadnjem kvartalu leta, še posebej pa v mesecu decembru, posledično rezultat prvih 9 mesecev
ni pretirano relevanten.
Opozarjamo še na napačno navedbo pri 1. vprašanju. ECB-ju poročajo banke kvartalno, zato
lahko objavi le dobiček v prvih 9-ih mesecih 2016 in ne 11-ih.
Članek g. Boleta "Kako veliki je dobiček bank" navaja primerjavo dobičkov bank v prvih
devetih mesecih 2016. Do septembra 2016 so banke v Sloveniji (na nekonsolidirani podlagi)
izkazovale 333,9 mio EUR dobička pred obdavčitvijo ter 290,6 mio EUR po obdavčitvi. Ta
izkaz poslovnega izida je v skladu z zahtevami poročanja bank po MSRP."
Gospa Repovž ni v članku v Delu uporabila nobenega odgovora oz. pojasnila Banke
Slovenije, bralcu, ki je pisanje in naš odgovor prebral, pa je najbrž jasno, zakaj. Gospa
Repovž se namreč v svojem prispevku sprašuje "Od kod tako velikanska, kričeča razlika med
podatki ECB in BS,…" Zanimiv je tudi odziv enega od bralcev na spletni strani Dela, "Zakaj
pa na vprašanja v članku ni odgovora/odgovorov Banke Slovenije? So vam jih poslali, pa jih
niste objavili/upoštevali?" Ja, je vprašala, ne pa tudi objavila.
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