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Nova Ljubljanska banka d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Subjekt nadzora je kršil določbe ZTFI-1 v zvezi z objavo
letnega poročila za leto 2018

Subjekt nadzora je kršil določbe ZTFI-1, ker revidiranega
letnega poročila za leto 2018 skupine NLB in družbe NLB,
objavljenega dne 12. 4. 2019 na portalu SEOnet ni objavil v
skladu z desetim odstavkom 54. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl.
US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) v zvezi s prvim
odstavkom 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov
(Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.)
ugotovljenih 1. Nova Ljubljanska banka d. d., Trg republike 2, 1000
Ljubljana, je dolžna v roku štirih mesecev po koncu
poslovnega leta 2019 odpraviti kršitev desetega odstavka 54.
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 –
ZPosS) v zvezi s prvim odstavkom 133. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 –
popr.), ki je bila ugotovljena pri nadzoru nad spoštovanjem
citiranih predpisov v objavi revidiranega letnega poročila za
leto 2018 skupine NLB in družbe NLB, v spletnem portalu
SEOnet dne 12. 4. 2019, in sicer s tem, da v revidiranem
letnem poročilu skupine NLB in družbe NLB, za leto 2019, ki
ga bo objavila v roku iz te točke:
a) v skladu z zahtevami člena 35.I MSRP 7 v ustreznem
obsegu in načinu razkrije informacije o tem, kako so vse
znatne spremembe bruto knjigovodske vrednosti finančnih
instrumentov v obdobju prispevale k spremembam popravka
vrednosti za izgubo;
b) v skladu z zahtevami 35.G in B8.C členov MSRP 7
izboljša razkritja glede vrednosti ponderjev/verjetnosti s
katerimi so tehtani posamezni scenariji v ECL modelu ter
razkritja
glede
vrednosti
uporabljenih
ključnih
makroekonomskih predpostavk za posamezne scenarije;
c) v skladu z zahtevami 35.G in B8.C členov MSRP 7 v
razkritjih letnega poročila razkrije informacije o pričakovanih
denarnih tokovih iz prodaje slabih posojil kot eni od metod
pokritja, ki jo skupina in družba pričakujeta zasledovati, in
opiše kako so pričakovani denarni tokovi iz prodaje slabih
posojil vključeni v ECL model;
d) v skladu z zahtevami 22.B(c), 23.D in 23.E členov MSRP 7
v razkritja vključi opis o tem kateri so viri neučinkovitosti
varovanja, po posameznih kategorijah tveganja razkrije vire
neučinkovitosti varovanja, ki naj bi vplivali na razmerje
varovanja med njegovim trajanjem in v primeru, da se v
razmerju varovanja pojavijo drugi viri neučinkovitosti
varovanja, take vire razkrije po posameznih kategorijah
tveganja in pojasni izhajajočo neučinkovitost varovanja;

e) v skladu z zahtevami 24.C člena MSRP 7 jasno opredeli
kot take in razkrije, v obliki tabele, zneske glede
neučinkovitosti varovanja, tj. razliko med dobički ali izgubami
iz naslova varovanja pri instrumentu za varovanje pred
tveganjem in pri varovani postavki, pripoznano v poslovnem
izidu (ali v drugem vseobsegajočem donosu za varovanja
kapitalskega instrumenta, za katerega se je podjetje odločilo,
da bo spremembe poštene vrednosti predstavljalo v drugem
vseobsegajočem donosu v skladu s 5.7.5. členom MSRP 9)
in vrstično postavko v izkazu vseobsegajočega donosa, ki
vključuje pripoznano neučinkovitost varovanja pred
tveganjem.
2. Nova Ljubljanska banka d. d., Trg republike 2, 1000
Ljubljana, je dolžna Agenciji za trg vrednostnih papirjev v
roku petih dni po objavi revidiranega letnega poročila skupine
NLB in družbe NLB, za leto 2019 predložiti poročilo o odpravi
kršitev iz 1. točke izreka te odredbe, v katerem opiše ukrepe
za odpravo ugotovljenih kršitev ter poročilu priložiti dokazila
iz katerih izhaja, da so bile kršitve odpravljene, in sicer na
način, da se v zvezi z odpravo posamezne kršitve iz prejšnje
točke te odredbe navede kje (stran) v objavljenem
revidiranem letnem poročilu za leto 2019, ter s kakšno
vsebino, so bila podana zahtevana razkritja.
3. Nova Ljubljanska banka d. d., Trg republike 2, 1000
Ljubljana, je dolžna v roku 8 dni po pravnomočnosti te
odredbe poravnati pavšalno nadomestilo stroškov postopka
izdaje odredbe v znesku 840 EUR na račun Agencije za trg
vrednostnih papirjev, št. 0100-6370164245, sklic na št. 00
110, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v primeru
zamude.
4. Ugovor zoper 1. točko ali 2. točko te odredbe ne zadrži
izvršitve.
Informacija o tem, ali /
je zoper odredbo
začet
postopek
sodnega varstva

