Príloha 2 – Pokyny k vykazovaniu, v ktorých
sú uvedené informácie o expozíciách, ktoré
podliehajú opatreniam uplatňovaným v
reakcii na krízu spôsobenú ochorením
COVID-19
ČASŤ I: VŠEOBECNÉ POKYNY
1.
1.1.

Štruktúra a pravidlá
Štruktúra
1. Táto príloha obsahuje pokyny pre tieto vzory v prílohe 1 týkajúce sa úverov a
preddavkov, ktoré nie sú klasifikované ako „držané na obchodovanie“, „obchodované“
alebo „držané na predaj“ v súlade s uplatniteľným účtovným rámcom:
a. prehľad moratórií vyhovujúcich EBA (legislatívnych a nelegislatívnych),
ďalších opatrení týkajúcich sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 a
novo vzniknutých úverov a preddavkov, ktoré podliehajú systémom verejných
záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 (F 90.01, F 90.02,
F 90.03);
b. informácie o úveroch a preddavkoch, ktoré podliehajú moratóriám
vyhovujúcim EBA (legislatívnym a nelegislatívnym) a iným opatreniam
týkajúcim sa úľavy s súvislosti s ochorením COVID-19 (F91.01, F 91.02);
c. úvery a preddavky s moratóriami vyhovujúcimi EBA (legislatívnymi a
nelegislatívnymi) a opatreniami týkajúcimi sa úľavy s súvislosti s ochorením
COVID-19, ktorých platnosť sa skončila (F 91.03, F 91.04);
d. informácie o novo vzniknutých úveroch a preddavkoch, ktoré podliehajú
systémom verejných záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením
COVID-19 (F 91.05);
e. opatrenia uplatňované v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19:
rozčlenenie podľa kódov NACE (F 92.01);
f. príjmy z úrokov a príjmy z poplatkov a provízií z úverov a preddavkov, ktoré
podliehajú opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, a prudenciálne
informácie o úveroch a preddavkoch, ktoré podliehajú systémom verejných

záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 (F 93.01, F
93.02).
2. Pokyny by mali uplatňovať inštitúcie, ktoré používajú národné účtovné štandardy
(národné všeobecne uznávané účtovné zásady – národné GAAP), ako aj inštitúcie,
ktoré používajú medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS), pokiaľ nie je
uvedené inak.
3. Údajové body určené vo vzoroch musia byť zostavené v súlade s pravidlami
vykazovania, kompenzácie a oceňovania uplatniteľného účtovného rámca v zmysle
vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 77 nariadenia EÚ č. 575/2013.
1.2.

Pravidlá
4. Na účely prílohy 1 údajový bod označený sivou farbou znamená, že tento údajový bod
by sa nemal vykazovať, a „z toho“ sa týka položky, ktorá je podmnožinou kategórie
aktív alebo pasív vyššej úrovne.

1.3.

Pravidlá používania znamienok
5. Mali by sa uplatňovať pravidlá používania znamienok v rámci finančného výkazníctva
(FINREP) podľa pokynov vymedzených v časti 1 tabuľky 1 prílohy V k nariadeniu
(EÚ) č. 680/2014 1. Preto by sa akumulovaná znížená hodnota a akumulované záporné
zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika mali vykazovať ako záporné
hodnoty.

1.4.

Skratky
6. Na účely tejto prílohy sa uplatňujú tieto skratky:
(a) „CRR“: nariadenie (EÚ) č. 575/2013;
(b) „IFRS“: „medzinárodné štandardy finančného výkazníctva“
vymedzenia v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1606/2002;

v zmysle

(c) „národné GAAP“: národne všeobecne uznávané účtovné zásady vypracované v
súlade so smernicou 86/635/EHS;
(d) „BAD“: smernica 86/635/EHS 2;

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické
predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 575/2013.
2
Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných
finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).
1

(e) „kódy NACE“: kódy v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1893/2006 3;
(f) „usmernenia EBA o moratóriách“: usmernenia EBA o legislatívnych a
nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti
s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 4;
(g) „ITS“: vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 5.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická
klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90
a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).
4
EBA/GL/2020/02.
5
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické
predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 575/2013.
3

ČASŤ II: POKYNY TÝKAJÚCE SA VZOROV
1.

Prehľad moratórií vyhovujúcich EBA (legislatívnych a nelegislatívnych) (F 90.01)

1.1.

Všeobecné poznámky
7. Tento vzor sa týka moratórií vyhovujúcich EBA (legislatívnych a nelegislatívnych) na
úvery a preddavky, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 10 usmernení EBA o
moratóriách.
8. Vzor by mal poskytovať informácie o počte dlžníkov a hrubej účtovnej hodnote úverov
a preddavkov, ktoré podliehajú rôznym stavom moratórií vyhovujúcich EBA
(požadované/udelené). Vzor okrem toho obsahuje rozčlenenie podľa zostatkovej
splatnosti moratórií vyhovujúcich EBA a informácie o hrubej účtovnej hodnote
legislatívnych moratórií podľa vymedzenia z usmernení EBA o moratóriách.

1.2.

F 90.01: PREHĽAD MORATÓRIÍ VYHOVUJÚCICH EBA (LEGISLATÍVNYCH A
NELEGISLATÍVNYCH)

1.2.1. Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií
Stĺpce

Pokyny

0010

Počet dlžníkov
Inštitúcie by mali vykazovať počet jednotlivých žiadostí klientov prijatých v
súvislosti s moratóriami vyhovujúcimi EBA bez ohľadu na to, či im bolo vyhovené.
Inštitúcie by mali počítať viac žiadostí od jedného klienta len ako jednu žiadosť
klienta.
Ak počet prijatých žiadostí klientov o moratóriá vyhovujúce EBA nie je známy,
mala by sa vykázať odhadovaná hodnota.

0020

Z toho: poskytnuté
Inštitúcie by mali vykazovať počet dlžníkov, ktorých žiadostiam o moratóriá
vyhovujúce EBA už bolo vyhovené.

0030

Hrubá účtovná hodnota
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať hrubú účtovnú hodnotu úverov a preddavkov
dlžníkom, ktorí požiadali o moratórium vyhovujúce EBA, bez ohľadu na to, či sa
tieto opatrenia už vykonali alebo nie. Malo by to zahŕňať moratóriá, ktorých
platnosť sa skončila, aj aktívne moratóriá vyhovujúce EBA.

Hrubá účtovná hodnota expozícií, ktoré podliehajú legislatívnym aj
nelegislatívnym moratóriám vyhovujúcim EBA, by sa mala vykazovať iba raz, a to
ako legislatívne moratóriá.
Hrubá účtovná hodnota expozícií, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA,
ako aj iným opatreniam týkajúcim sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 by
sa mala vykazovať iba raz ako súčasť úverov, ktoré podliehajú moratóriám
vyhovujúcim EBA, a to v tomto vzore, a nie aj vo vzore F 90.02.
Ak nie je známa hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov dlžníkom, ktorí sú
oprávnení požiadať o moratórium vyhovujúce EBA, mala by sa vykázať
odhadovaná hodnota.
0040

Z toho: poskytnuté
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať hrubú účtovnú hodnotu úverov a preddavkov, ku
ktorým sa už poskytujú moratóriá vyhovujúce EBA.
Tento stĺpec by mal byť súčtom stĺpcov 0060 až 0120.

0050

Z toho: legislatívne moratóriá
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS a odsek 10 usmernení EBA o moratóriách.
Inštitúcie by mali vykazovať hrubú účtovnú hodnotu úverov a preddavkov
podliehajúcich moratóriám, ktoré sú založené na uplatniteľnom vnútroštátnom
práve a ktoré spĺňajú kritériá pre všeobecné platobné moratóriá uvedené v odseku
10 usmernení EBA o moratóriách.
Expozície, ktoré podliehajú legislatívnym aj nelegislatívnym moratóriám
vyhovujúcim EBA, by sa mali vykazovať iba raz, a to ako legislatívne moratóriá.

0055

Z toho: podliehajúce predĺženým moratóriám
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Do tohto stĺpca by sa mala zahrnúť hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov,
pre ktoré sa predĺžilo opatrenie vo forme moratórií vyhovujúcich EBA.

0060

Z toho: so skončenou platnosťou
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Mala by sa vykázať hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov, pri ktorých k
referenčnému dátumu skončila platnosť moratórií vyhovujúcich EBA (t. j.
zostatková splatnosť moratórií sa rovná nule).
Keď sa skončí platnosť moratórií vyhovujúcich EBA, ale expozícia stále podlieha
iným opatreniam týkajúcim sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19,
expozícia by sa mala vykázať v tomto stĺpci a vo vzore F 91.03. Expozícia by sa
nemala vykazovať vo vzoroch F 90.02 a F 91.02.

00700120

Zostatková splatnosť moratórií
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov by sa mala rozčleniť podľa
zostatkovej splatnosti moratórií vyhovujúcich EBA.
Zostatková splatnosť moratórií je čas, ktorý uplynie medzi referenčným dátumom
a koncom uplatňovania moratórií.

Riadky

Pokyny

0010

Moratóriá vyhovujúce EBA na úvery a preddavky
Odsek 10 a odsek 19 písm. a) a b) usmernení EBA o moratóriách; odsek 32 prvej
časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať úvery a preddavky, v prípade ktorých bolo požiadané
o moratórium vyhovujúce EBA, ktoré spĺňa požiadavky odseku 10 usmernení EBA
o moratóriách. Táto suma zahŕňa aj úvery a preddavky, ku ktorým boli moratóriá
vyhovujúce EBA skutočne realizované a vykázané v stĺpcoch 0020 a 0040 – 0120,
vrátane tých, ktorých platnosť sa už skončila (zostatková splatnosť súvisiaceho
opatrenia sa rovná nule).
Expozície, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA, ako aj iným
opatreniam týkajúcim sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 by sa mali
vykazovať iba raz ako moratóriá vyhovujúce EBA v tomto vzore, a nie aj vo vzore
F 90.02.

0020

Z toho: domácnosti
Odsek 42 písm. f) prvej časti prílohy V k ITS.

0030

Z toho: zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného
na bývanie
Odsek 86 písm. a) a odsek 87 druhej časti ITS.

0040

Z toho: nefinančné korporácie
Odsek 42 písm. e) prvej časti prílohy V k ITS.

0050

Z toho: malé a stredné podniky
Odsek 5 písm. i) prvej časti prílohy V k ITS.

0060

Z toho: zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného
na podnikanie

Odsek 86 písm. a) a odsek 87 druhej časti prílohy V k ITS.

2.

Prehľad iných opatrení týkajúcich sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 (F 90.02)

2.1.

Všeobecné poznámky
9. Tento vzor sa vzťahuje na iné úvery a preddavky s opatreniami týkajúcimi sa úľavy v
súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v odseku 10
usmernení EBA o moratóriách. Mali by sa zvážiť všetky druhy opatrení týkajúcich sa
úľavy (zmluvné úpravy a/alebo refinancovanie) za predpokladu, že súvisia s krízou
spôsobenou ochorením COVID-19, s výnimkou prípadu, keď ide o „novo vzniknuté
úvery, ktoré podliehajú systémom verejných záruk v súvislosti s krízou spôsobenou
ochorením COVID-19“. Tieto úvery by sa mali vykazovať iba vo vzore F 91.05 a v
zodpovedajúcom stĺpci vzoru F 92.01.
10. Vzor by mal poskytovať informácie o počte dlžníkov a hrubej účtovnej hodnote úverov
a preddavkov, ktoré podliehajú iným opatreniam týkajúcim sa úľavy v súvislosti s
ochorením COVID-19. Vzor navyše obsahuje rozčlenenie podľa zostatkovej splatnosti
iných opatrení týkajúcich sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 vo forme
obdobia odkladu/platobného moratória.

2.2.

F 90.02: PREHĽAD INÝCH OPATRENÍ TÝKAJÚCICH SA ÚĽAVY V SÚVISLOSTI
S OCHORENÍM COVID-19

2.2.1. Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií
Stĺpce

Pokyny

0010

Počet dlžníkov
Inštitúcie by mali vykazovať počet jednotlivých žiadostí klientov prijatých v
súvislosti s inými opatreniami týkajúcimi sa úľavy v súvislosti s ochorením
COVID-19, bez ohľadu na to, či boli tieto opatrenia skutočne poskytnuté.
Inštitúcie by mali počítať viac žiadostí od jedného klienta len ako jednu žiadosť.

0020

Z toho: poskytnuté
Inštitúcie by mali vykazovať počet dlžníkov, ktorých žiadostiam o iné opatrenia
týkajúce sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 už bolo vyhovené.

0030

Hrubá účtovná hodnota
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať hrubú účtovnú hodnotu úverov a preddavkov
dlžníkom, ktorí požiadali o iné opatrenia týkajúce sa úľavy v súvislosti s ochorením
COVID-19, bez ohľadu na to, či sa tieto opatrenia už vykonali alebo nie. V prípade
opatrení týkajúcich sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 vo forme obdobia

odkladu/platobného moratória by to malo zahŕňať opatrenia, ktorých platnosť sa
skončila, aj aktívne opatrenia.
Hrubá účtovná hodnota expozícií, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA,
ako aj iným opatreniam týkajúcim sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 by
sa mala vykazovať iba raz ako súčasť úverov, ktoré podliehajú moratóriám
vyhovujúcim EBA, a to vo vzore F 90.01, a nie aj v tomto vzore.
0040

Z toho: poskytnuté
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať hrubú účtovnú hodnotu úverov a preddavkov, ku
ktorým sa už vykonávajú opatrenia týkajúce sa úľavy v súvislosti s ochorením
COVID-19.

0050

Z toho: so skončenou platnosťou
Odsek 34 prvej časti; odsek 358 písm. a) druhej časti prílohy V k ITS.
Hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov, ktorých obdobie odkladu/platobné
moratórium k referenčnému dátumu sa skončilo, by sa mala vykázať iba v prípade
opatrení týkajúcich sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 vo forme obdobia
odkladu/platobného moratória. Obdobie odkladu/platobné moratórium je
vymedzené v odseku 358 písm. a) druhej časti prílohy V k ITS a nespĺňa požiadavky
odseku 10 usmernení EBA o moratóriách.

0055

Z toho: s predĺženými opatreniami týkajúcimi sa úľavy v súvislosti s
ochorením COVID-19
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Do tohto stĺpca by sa mala zahrnúť hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov,
pre ktoré sa predĺžili dodatočné opatrenia týkajúce sa úľavy v súvislosti s ochorením
COVID-19.

00600110

Zostatková splatnosť opatrení týkajúcich sa úľavy v súvislosti s ochorením
COVID-19 (obdobie odkladu/platobné moratórium)
Odsek 34 prvej časti; odsek 358 písm. a) druhej časti prílohy V k ITS.
Hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov by sa mala rozčleniť podľa
zostatkovej splatnosti iných opatrení týkajúcich sa úľavy v súvislosti s ochorením
COVID-19.
Mala by sa vykázať len zostatková splatnosť iných opatrení týkajúcich sa úľavy v
súvislosti s ochorením COVID-19 vo forme obdobia odkladu/platobného
moratória.
Zostatková splatnosť obdobia odkladu/platobného moratória je čas, ktorý uplynie
medzi referenčným dátumom a koncom uplatňovania obdobia odkladu/platobného
moratória.

Riadky

Pokyny

0010

Iné úvery a preddavky s opatreniami týkajúcimi sa úľavy v súvislosti s
ochorením COVID-19
Odsek 32 prvej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať všetky opatrenia týkajúce sa úľavy, o ktoré bolo
požiadané/ktoré boli poskytnuté inštitúciami v dôsledku krízy spôsobenej
ochorením COVID-19 a ktoré nespĺňajú požiadavky odseku 10 usmernení o
moratóriách, s výnimkou toho, ak ide o „novo vzniknuté úvery, ktoré podliehajú
systémom verejných záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID19“.

0020

Z toho: domácnosti
Odsek 42 písm. f) prvej časti prílohy V k ITS.

0030

Z toho: nefinančné korporácie
Odsek 42 písm. e) prvej časti prílohy V k ITS.

3.

Prehľad novo vzniknutých úverov a preddavkov, ktoré podliehajú systémom verejných záruk
v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 (F 90.03)

3.1.

Všeobecné poznámky
11. Tento vzor sa týka na novo vzniknutých úverov a preddavkov, ak osa uvádzajú v
odseku 15 týchto usmernení, ktoré podliehajú systémom verejných záruk, ktoré členské
štáty zaviedli v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19. V prípade
refinancovania predchádzajúceho dlhu novým úverom alebo v prípade spojenia
viacerých dlhov do nového úveru by sa nový úver vykázaný v účtovnej závierke mal
vykázať v tomto vzore za predpokladu, že je krytý systémami verejných záruk v
súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ktoré členské štáty zaviedli v
reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19.
12. Vzor by mal poskytovať informácie o počte dlžníkov a hrubej účtovnej hodnote týchto
úverov. Vzor ďalej obsahuje rozčlenenie podľa zostatkovej splatnosti verejnej záruky.
Na záver sa vo vzore požadujú informácie o platbách za záruky prijaté v danom období
od verejného ručiteľa.

3.2.

F 90.03: PREHĽAD NOVO VZNIKNUTÝCH ÚVEROV A PREDDAVKOV, KTORÉ
PODLIEHAJÚ SYSTÉMOM VEREJNÝCH ZÁRUK V SÚVISLOSTI S KRÍZOU
SPÔSOBENOU OCHORENÍM COVID-19

3.2.1

Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0010

Počet dlžníkov
Mal by sa vykázať počet dlžníkov, ktorým boli udelené verejné záruky.

0020

Z toho: s požiadavkou o verejnú záruku
Inštitúcie by mali vykazovať počet dlžníkov, u ktorých sa už požiadalo o verejnú
záruku za novo vzniknuté úvery prijatú v reakcii na krízu spôsobenú ochorením
COVID-19, ale ešte nebola prijatá platba od ručiteľa.

0030

Hrubá účtovná hodnota
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.

0040

Z toho: s požiadavkou o verejnú záruku
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať hrubú účtovnú hodnotu úverov, u ktorých už bola
prijatá verejná záruka v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19, pričom
o záruku sa už požiadalo, ale ešte nebola prijatá platba od ručiteľa.

00500080

Z toho: zostatková splatnosť verejnej záruky
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS
Hrubá účtovná hodnota novo vzniknutých úverov a preddavkov s verejnou zárukou
prijatou v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 by sa mala rozčleniť
podľa zostatkovej splatnosti verejnej záruky.

0090

Platby prijaté od verejného ručiteľa počas daného obdobia
Inštitúcie by mali vykazovať platby prijaté od verejného ručiteľa v reakcii na krízu
spôsobenú ochorením COVID-19 na novo vzniknuté úvery počas daného obdobia.

Riadky

Pokyny

0010

Novo vzniknuté úvery a preddavky, ktoré podliehajú systémom verejných
záruk
Odsek 32 prvej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať novo vzniknuté úvery a preddavky, ktoré podliehajú
systémom verejných záruk, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na krízu spôsobenú
ochorením COVID-19. Táto kategória by mala zahŕňať úvery novým dlžníkom, ako
aj úvery na refinancovanie pre existujúcich dlžníkov, ktoré sa považujú za novú
pôžičku.

0020

Z toho: domácnosti
Odsek 42 písm. f) prvej časti prílohy V k ITS.

0030

Z toho: nefinančné korporácie
Odsek 42 písm. e) prvej časti prílohy V k ITS.

4.

Informácie o úveroch a preddavkoch, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA
(legislatívnym a nelegislatívnym) (F 91.01)

4.1.

Všeobecné poznámky
13. Tento vzor sa týka úverov a preddavkov, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim
EBA (legislatívnym a nelegislatívnym).
14. Vzor poskytuje rozčlenenie hrubej účtovnej hodnoty a súvisiacich opravných položiek
na stratu podľa stavu expozície (bezproblémová a problémová). Okrem toho by sa mali
v samostatných stĺpcoch uviesť tieto bezproblémové a problémové expozície: i)
expozície, ktorým bolo poskytnuté obdobie odkladu na kapitál a úroky, a ii) expozície
s opatreniami týkajúcimi sa úľavy.
15. Ďalšie informácie by sa mali uviesť v týchto stĺpcoch: i) v prípade splácaných expozícií
„nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie
úverovo znehodnotené (etapa 2); ii) v prípade problémových expozícií „splatenie
nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po splatnosti ≤ 90 dní; iii) verejná
záruka prijatá v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19; iv) kladné
peňažné toky do problémových expozícií a v) hospodárska strata vyplývajúca z
uplatňovania týchto opatrení.

4.2.

F 91.01: INFORMÁCIE O ÚVEROCH A PREDDAVKOCH, KTORÉ PODLIEHAJÚ
MORATÓRIÁM
VYHOVUJÚCIM
EBA
(LEGISLATÍVNYM
A
NELEGISLATÍVNYM)

4.2.1. Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0010

Hrubá účtovná hodnota
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Hodnoty vykázané v tomto stĺpci zodpovedajú súčtu hodnôt uvedených v stĺpcoch
0020 a 0060.

0020

Bezproblémové
Odsek 34 prvej časti a odseky 213 až 239 druhej časti prílohy V k ITS.

0030

Z toho: obdobie odkladu pre kapitál a úrok
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.

Inštitúcie by mali vykazovať hrubú účtovnú hodnotu úverov a preddavkov, pri
ktorých moratóriá vyhovujúce EBA vedú k obdobiu odkladu pre kapitál aj úrok k
referenčnému dátumu. Vzťahuje sa to na dlžníkov, ktorí počas obdobia moratória
nemajú žiadne platobné povinnosti.
0040

Z toho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
Článok 47b CRR; odsek 34 prvej časti a odseky 240 až 268 druhej časti prílohy V
k ITS.
V prípade, že expozície, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA,
podliehajú aj iným opatreniam týkajúcim sa úľavy v súvislosti s ochorením
COVID-19, mali by sa vykazovať v tomto stĺpci.

0050

Z toho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného
vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Tento stĺpec by mali vykazovať iba inštitúcie IFRS.

0060

Problémové
Článok 47a ods. 3 CRR; odsek 34 prvej časti a odseky 213 až 239 druhej časti
prílohy V k ITS.

0070

Z toho: obdobie odkladu pre kapitál a úrok
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať hrubú účtovnú hodnotu úverov a preddavkov, pri
ktorých moratóriá vyhovujúce EBA vedú k obdobiu odkladu pre kapitál aj úrok k
referenčnému dátumu. Vzťahuje sa to na dlžníkov, ktorí počas obdobia moratória
nemajú žiadne platobné povinnosti.

0080

Z toho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
Článok 47b CRR; odsek 34 prvej časti a odseky 240 až 268 druhej časti prílohy V
k ITS.
V prípade, že expozície, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA,
podliehajú aj iným opatreniam týkajúcim sa úľavy v súvislosti s ochorením
COVID-19, mali by sa vykazovať v tomto stĺpci.

0090

Z toho: splatenie nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po
splatnosti ≤ 90 dní
Odsek 34 prvej časti a odsek 236 druhej časti prílohy V k ITS.

0100

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej
hodnoty z dôvodu kreditného rizika

Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Hodnoty vykázané v tomto stĺpci zodpovedajú súčtu hodnôt uvedených v stĺpcoch
0110 a 0150.
0110

Bezproblémové
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0120

Z toho: obdobie odkladu pre kapitál a úrok
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať akumulovanú zníženú hodnotu a akumulované
záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika úverov a preddavkov,
pri ktorých moratóriá vyhovujúce EBA vedú k obdobiu odkladu pre kapitál aj úrok
k referenčnému dátumu. Vzťahuje sa to na dlžníkov, ktorí počas obdobia moratória
nemajú žiadne platobné povinnosti.

0130

Z toho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0140

Z toho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného
vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Tento stĺpec by mali vykazovať iba inštitúcie IFRS.

0150

Problémové
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0160

Z toho: obdobie odkladu pre kapitál a úrok
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať akumulovanú zníženú hodnotu a akumulované
záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika úverov a preddavkov,
pri ktorých moratóriá vyhovujúce EBA vedú k obdobiu odkladu pre kapitál aj úrok
k referenčnému dátumu. Vzťahuje sa to na dlžníkov, ktorí počas obdobia moratória
nemajú žiadne platobné povinnosti.

0170

Z toho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0180

Z toho: splatenie nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po
splatnosti ≤ 90 dní
Odseky 69 až 71 a odsek 236 druhej časti prílohy V k ITS.

0190

Verejná záruka prijatá v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID19
Odsek 15 týchto usmernení.
Inštitúcie by mali vykazovať maximálnu hodnotu verejnej záruky, ktorú členské
štáty zaviedli v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 pre úvery a
preddavky, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA. Hodnota záruky by
nemala presiahnuť hrubú účtovnú hodnotu súvisiaceho úveru. Pri výpočte
maximálnej hodnoty verejnej záruky prijatej v súvislosti s krízou spôsobenou
ochorením COVID-19, ktorú je možné uplatniť, by sa nemala brať do úvahy
existencia iných foriem kolaterálu alebo záruky.

0200

Kladné peňažné toky do problémových expozícií
Kladné peňažné toky by sa mali vykazovať štyrikrát ročne od začiatku obdobia
vykazovania k referenčnému dátumu.
V prípade expozície, ktorá je počas obdobia vykazovania viackrát
preklasifikovaná z problémovej na bezproblémovú, by sa mala určiť hodnota
kladných peňažných tokov na základe porovnania medzi stavom expozície na
začiatku obdobia vykazovania a jej stavom k referenčnému dátumu.
Preklasifikovanie problémovej expozície z jedného účtovného portfólia do
druhého by sa nemalo vykazovať ako kladný peňažný tok.

0210

Hospodárska strata
Odsek 19 písm. d) usmernení EBA o moratóriách; IFRS 9.5.4.3.
Hospodárska strata by sa mala vypočítať ako rozdiel medzi čistou súčasnou
hodnotou opätovne prerokovaných alebo upravených zmluvných peňažných tokov
a čistou súčasnou hodnotou peňažných tokov pred poskytnutím opatrenia.
Mali by ho vykazovať oznamovatelia podľa národných GAAP aj IFRS. Pre
oznamovateľov podľa IFRS by sa hospodárska strata mala vypočítať v súlade s
odsekom 5.4.3 IFRS9.
Inštitúcie by mali v tomto stĺpci vykazovať iba vtedy, keď vypočítali hospodársku
stratu. Vypočítané hospodárske zisky by sa nemali vykazovať.

Riadky

Pokyny

0010

Úvery a preddavky, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA
Odsek 19 písm. b) usmernení EBA o moratóriách; odsek 32 prvej časti prílohy V
k ITS.

Mali by sa vykazovať úvery a preddavky, ku ktorým už sa uplatňujú moratóriá
vyhovujúce EBA (legislatívne a nelegislatívne) a ktorých platnosť sa ešte
neskončila.
Expozície, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA, ako aj iným
opatreniam týkajúcim sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 by sa mali
vykazovať iba raz v tomto vzore, a nie aj vo vzore F 91.02.
Úvery a preddavky, ktoré nepodliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA, by sa
nemali vykazovať v tomto vzore, ale vo vzore F 91.02. Úvery a preddavky v týchto
dvoch vzoroch sa vzájomne vylučujú.
0020

Z toho: domácnosti
Odsek 42 písm. f) prvej časti prílohy V k ITS.

0030

z toho: zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného
na bývanie
Odsek 86 písm. a) a odsek 87 druhej časti prílohy V k ITS.

0040

Z toho: nefinančné korporácie
Odsek 42 písm. e) prvej časti prílohy V k ITS.

0050

Z toho: malé a stredné podniky
Odsek 5 písm. i) prvej časti prílohy V k ITS.

0060

Z toho: zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného
na podnikanie
Odsek 86 písm. a) a odsek 87 druhej časti prílohy V k ITS.

5.

Informácie o iných úveroch a preddavkoch, ktoré podliehajú opatreniam týkajúcim sa úľavy
v súvislosti s ochorením COVID-19 (F 91.02)

5.1.

Všeobecné poznámky
16. Tento vzor sa vzťahuje na úvery a preddavky, ktoré podliehajú opatreniam týkajúcim
sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v
odseku 10 usmernení EBA o moratóriách. Mali by sa zvážiť všetky druhy opatrení
týkajúcich sa úľavy (zmluvné úpravy a/alebo refinancovanie) za predpokladu, že
súvisia s krízou spôsobenou ochorením COVID-19, s výnimkou prípadu, keď ide o
„novo vzniknuté úvery, ktoré podliehajú systémom verejných záruk v súvislosti s
krízou spôsobenou ochorením COVID-19“. Tieto úvery by sa mali vykazovať iba vo
vzore F 91.05 a v zodpovedajúcom stĺpci vzoru F 92.01.
17. Vzor poskytuje rozčlenenie hrubej účtovnej hodnoty a súvisiacich opravných položiek
na stratu podľa stavu expozície (bezproblémová a problémová). Okrem toho by sa mali
v samostatných stĺpcoch uviesť expozície (bezproblémové a problémové), ku ktorým
bolo poskytnuté obdobie odkladu pre kapitál a úrok.
18. Ďalšie informácie by sa mali uviesť v týchto stĺpcoch: i) v prípade splácaných expozícií
„nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie
úverovo znehodnotené (etapa 2); ii) v prípade problémových expozícií „splatenie
nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po splatnosti ≤ 90 dní; iii) verejná
záruka prijatá v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a iv) kladné
peňažné toky do problémových expozícií.

5.2.

F 91.02: INFORMÁCIE O INÝCH ÚVEROCH A PREDDAVKOCH, KTORÉ
PODLIEHAJÚ OPATRENIAM TÝKAJÚCIM SA ÚĽAVY V SÚVISLOSTI S
OCHORENÍM COVID-19

5.2.1. Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0010

Hrubá účtovná hodnota
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Hodnoty vykázané v tomto stĺpci zodpovedajú súčtu hodnôt uvedených v stĺpcoch
0020 a 0050.
Každý iný úver, ktorý podlieha opatreniam týkajúcim sa úľavy v súvislosti s
ochorením COVID-19, by sa mal vykazovať iba raz, bez ohľadu na počet
uplatnených opatrení.

0020

Bezproblémové

Odsek 34 prvej časti a odseky 213 až 239 druhej časti prílohy V k ITS.

0030

Z toho: obdobie odkladu pre kapitál a úrok
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať hrubú účtovnú hodnotu úverov a preddavkov, pri
ktorých iné opatrenia týkajúce sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 vedú
k obdobiu odkladu pre kapitál aj úrok k referenčnému dátumu. Vzťahuje sa to na
dlžníkov, ktorí počas obdobia odkladu splátok nemajú žiadne platobné povinnosti.

0040

Z toho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného
vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Tento stĺpec by mali vykazovať iba inštitúcie IFRS.

0050

Problémové
Článok 47a ods. 3 CRR; odsek 34 prvej časti a odseky 213 až 239 druhej časti
prílohy V k ITS.

0060

Z toho: obdobie odkladu pre kapitál a úrok
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať hrubú účtovnú hodnotu úverov a preddavkov, pri
ktorých opatrenia týkajúce sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 vedú k
obdobiu odkladu pre kapitál aj úrok k referenčnému dátumu. Vzťahuje sa to na
dlžníkov, ktorí počas obdobia odkladu splátok nemajú žiadne platobné povinnosti.

0070

Z toho: splatenie nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po
splatnosti ≤ 90 dní
Odsek 34 prvej časti a odsek 236 druhej časti prílohy V k ITS.

0080

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej
hodnoty z dôvodu kreditného rizika
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Hodnoty vykázané v tomto stĺpci zodpovedajú súčtu hodnôt uvedených v stĺpcoch
0090 a 0120.

0090

Bezproblémové
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0100

Z toho: obdobie odkladu pre kapitál a úrok

Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať akumulovanú zníženú hodnotu a akumulované
záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika úverov a preddavkov,
pri ktorých opatrenia týkajúce sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 vedú k
obdobiu odkladu pre kapitál aj úrok k referenčnému dátumu. Vzťahuje sa to na
dlžníkov, ktorí počas obdobia odkladu splátok nemajú žiadne platobné povinnosti.
0110

Z toho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného
vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Tento stĺpec by mali vykazovať iba inštitúcie IFRS.

0120

Problémové
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0130

Z toho: obdobie odkladu pre kapitál a úrok
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať akumulovanú zníženú hodnotu a akumulované
záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika úverov a preddavkov,
pri ktorých opatrenia týkajúce sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 vedú k
obdobiu odkladu pre kapitál aj úrok k referenčnému dátumu. Vzťahuje sa to na
dlžníkov, ktorí počas obdobia odkladu splátok nemajú žiadne platobné povinnosti.

0140

Z toho: splatenie nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po
splatnosti ≤ 90 dní
Odseky 69 až 71 a odsek 236 druhej časti prílohy V k ITS.

0150

Verejná záruka prijatá v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID19
Odsek 15 týchto usmernení.
Inštitúcie by mali vykazovať maximálnu hodnotu verejnej záruky, ktorú členské
štáty zaviedli v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19, na iné úvery a
preddavky, ktoré podliehajú opatreniam týkajúcim sa úľavy v súvislosti s
ochorením COVID-19 (okrem „novo vzniknutých úverov, ktoré podliehajú
systémom verejných záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID19“). Hodnota záruky by nemala presiahnuť hrubú účtovnú hodnotu súvisiaceho
úveru. Pri výpočte maximálnej hodnoty verejnej záruky prijatej v súvislosti s
krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorú je možné uplatniť, by sa nemala
brať do úvahy existencia iných foriem kolaterálu alebo záruky.

0160

Kladné peňažné toky do problémových expozícií

Kladné peňažné toky by sa mali vykazovať štyrikrát ročne od začiatku obdobia
vykazovania k referenčnému dátumu.
V prípade expozície, ktorá je počas obdobia vykazovania viackrát
preklasifikovaná z problémovej na bezproblémovú, by sa mala určiť hodnota
kladných peňažných tokov na základe porovnania medzi stavom expozície na
začiatku obdobia vykazovania a jej stavom k referenčnému dátumu.
Preklasifikovanie problémovej expozície z jedného účtovného portfólia do
druhého by sa nemalo vykazovať ako kladný peňažný tok.

Riadky

Pokyny

0010

Iné úvery a preddavky, ktoré podliehajú opatreniam týkajúcim sa úľavy v
súvislosti s ochorením COVID-19
Odsek 32 prvej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať všetky opatrenia týkajúce sa úľavy, ktoré boli
zavedené v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a ktoré nespĺňajú
požiadavky odseku 10 usmernení EBA o moratóriách.
Pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa úľavy vo forme obdobia odkladu/platobného
moratória, v tomto riadku by sa mali vykazovať iba úvery a preddavky s obdobím
odkladu/platobným moratóriom, ktorých platnosť sa ešte neskončila.
Úvery a preddavky, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA, ako aj iným
opatreniam týkajúcim sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19, by sa mali
vykazovať iba raz vo vzore F 91.01, a nie aj vo vzore F 91.02. Úvery a preddavky
v týchto dvoch vzoroch sa vzájomne vylučujú.

0020

Z toho: domácnosti
Odsek 42 písm. f) prvej časti prílohy V k ITS.

0030

Z toho: nefinančné korporácie
Odsek 42 písm. e) prvej časti prílohy V k ITS.

6.

Úvery a preddavky s moratóriami vyhovujúcimi EBA (legislatívnymi a nelegislatívnymi),
ktorých platnosť sa skončila (F 91.03)

6.1.

Všeobecné poznámky

19. Tento vzor sa vzťahuje na úvery a preddavky, pri ktorých sa platnosť moratórií
vyhovujúcich EBA (legislatívnych a nelegislatívnych) skončila k referenčnému dátumu,
bez ohľadu na to, či sú ostatné opatrenia týkajúce sa úľavy v súvislosti s ochorením
COVID-19 stále aktívne alebo sa ich platnosť skončila.
20. Vzor poskytuje rozčlenenie hrubej účtovnej hodnoty a súvisiacich opravných položiek na
stratu podľa stavu expozície (bezproblémová a problémová). Okrem toho by sa v
samostatných stĺpcoch mali uviesť aj bezproblémové a problémové expozície s
opatreniami týkajúcimi sa úľavy.
21. Ďalšie informácie by sa mali uviesť v týchto stĺpcoch: i) v prípade splácaných expozícií
„nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo
znehodnotené (etapa 2); ii) v prípade problémových expozícií „splatenie nepravdepodobné,
ktoré sú v rámci splatnosti alebo po splatnosti ≤ 90 dní; iii) verejné záruky prijaté v
súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19; iv) kladné peňažné toky do
problémových expozícií a v) hospodárska strata vyplývajúca z uplatňovania týchto
opatrení.
6.2.

F 91.03: ÚVERY A PREDDAVKY S MORATÓRIAMI VYHOVUJÚCIMI EBA
(LEGISLATÍVNYMI A NELEGISLATÍVNYMI), KTORÝCH PLATNOSŤ SA
SKONČILA

6.2.1. Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0010

Hrubá účtovná hodnota
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Hodnoty vykázané v tomto stĺpci zodpovedajú súčtu hodnôt uvedených v stĺpcoch
0020 a 0050.

0020

Bezproblémové
Odsek 34 prvej časti a odseky 213 až 239 druhej časti prílohy V k ITS.

0030

Z toho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy

Článok 47b CRR; odsek 34 prvej časti a odseky 240 až 268 druhej časti prílohy V
k ITS.
Tento stĺpec by mal obsahovať aj expozície s moratóriami vyhovujúcimi EBA a
ďalšími opatreniami týkajúcimi sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19
(aktívnymi alebo so skončenou platnosťou), ktorých platnosť sa skončila.
0040

Z toho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného
vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)
IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i); odsek 34 prvej časti a odseky 213 až 239 druhej
časti prílohy V k ITS.
Tento stĺpec by mali vykazovať iba inštitúcie IFRS.

0050

Problémové
Článok 47a ods. 3 CRR; odsek 34 prvej časti a odseky 213 až 239 druhej časti
prílohy V k ITS.

0060

Z toho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
Článok 47b CRR; odsek 34 prvej časti a odseky 240 až 268 druhej časti prílohy V
k ITS.
Tento stĺpec by mal obsahovať aj expozície s moratóriami vyhovujúcimi EBA a
ďalšími opatreniami týkajúcimi sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19,
ktorých platnosť sa skončila (aktívnymi alebo so skončenou platnosťou).

0070

Z toho: splatenie nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po
splatnosti ≤ 90 dní
Odsek 34 prvej časti a odsek 236 druhej časti prílohy V k ITS.

0080

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej
hodnoty z dôvodu kreditného rizika
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Hodnoty vykázané v tomto stĺpci zodpovedajú súčtu hodnôt uvedených v stĺpcoch
0090 a 0120.

0090

Bezproblémové
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0100

Z toho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0110

Z toho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného
vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Tento stĺpec by mali vykazovať iba inštitúcie IFRS.

0120

Problémové
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0130

Z toho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0140

Z toho: splatenie nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po
splatnosti ≤ 90 dní
Odseky 69 až 71 a odsek 236 druhej časti prílohy V k ITS.

0150

Verejná záruka prijatá v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID19
Odsek 15 týchto usmernení.
Inštitúcie by mali vykazovať maximálnu hodnotu verejnej záruky, ktorú členské
štáty zaviedli v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 pre úvery a
preddavky s moratóriami vyhovujúcimi EBA, ktorých platnosť sa skončila.
Hodnota záruky by nemala presiahnuť hrubú účtovnú hodnotu súvisiaceho úveru.
Pri výpočte maximálnej hodnoty verejnej záruky prijatej v súvislosti s krízou
spôsobenou ochorením COVID-19, ktorú je možné uplatniť, by sa nemala brať do
úvahy existencia iných foriem kolaterálu alebo záruky.

0160

Kladné peňažné toky do problémových expozícií
Kladné peňažné toky by sa mali vykazovať štyrikrát ročne od začiatku obdobia
vykazovania k referenčnému dátumu.
V prípade expozície, ktorá je počas obdobia vykazovania viackrát
preklasifikovaná z problémovej na bezproblémovú, by sa mala určiť hodnota
kladných peňažných tokov na základe porovnania medzi stavom expozície na
začiatku obdobia vykazovania a jej stavom k referenčnému dátumu.
Preklasifikovanie problémovej expozície z jedného účtovného portfólia do
druhého by sa nemalo vykazovať ako kladný peňažný tok.

0170

Hospodárska strata
Odsek 19 písm. d) usmernení EBA o moratóriách; IFRS 9.5.4.3.
Hospodárska strata by sa mala vypočítať ako rozdiel medzi čistou súčasnou
hodnotou opätovne prerokovaných alebo upravených zmluvných peňažných tokov
a čistou súčasnou hodnotou peňažných tokov pred poskytnutím opatrenia.

Mali by ho vykazovať oznamovatelia podľa národných GAAP aj IFRS. Pre
oznamovateľov podľa IFRS by sa hospodárska strata mala vypočítať v súlade s
odsekom 5.4.3 IFRS9.
Inštitúcie by mali v tomto stĺpci vykazovať iba v prípade, keď vypočítali
hospodársku stratu. Vypočítané hospodárske zisky by sa nemali vykazovať.

Riadky

Pokyny

0010

Úvery a preddavky s moratóriami vyhovujúcimi EBA, ktorých platnosť sa
skončila
Odsek 19 písm. b) usmernení EBA o moratóriách; odsek 32 prvej časti prílohy V
k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať úvery a preddavky, pri ktorých majú moratóriá
vyhovujúce EBA (legislatívne a nelegislatívne) zostatkovú splatnosť rovnú nule
(platnosť sa skončila). Úvery a preddavky by sa mali vykazovať od prvého dňa od
skončenia platnosti moratória.
Ak sa skončila platnosť moratórií vyhovujúcich EBA, expozície by sa mali vykázať
aj vo vzore F 90.01 v zodpovedajúcom stĺpci.
Expozície s moratóriami vyhovujúcimi EBA, ako aj s opatreniami týkajúcimi sa
úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 (vo forme obdobia odkladu/platobného
moratória), ktorých platnosť sa skončila, by sa mali vykazovať iba v tomto vzore, a
nie aj vo vzore F 91.04.

0020

Z toho: domácnosti
Odsek 42 písm. f) prvej časti prílohy V k ITS.

0030

z toho: zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného
na bývanie
Odsek 86 písm. a) a odsek 87 druhej časti prílohy V k ITS.

0040

Z toho: nefinančné korporácie
Odsek 42 písm. e) prvej časti prílohy V k ITS.

0050

Z toho: malé a stredné podniky
Odsek 5 písm. i) prvej časti prílohy V k ITS.

0060

Z toho: zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného
na podnikanie
Odsek 86 písm. a) a odsek 87 druhej časti prílohy V k ITS.

7.

Iné úvery a preddavky s opatreniami týkajúcimi sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19
(obdobie odkladu/platobné moratórium), ktorých platnosť sa skončila (F 91.04)

7.1.

Všeobecné poznámky
22. Tento vzor sa týka iných opatrení týkajúcich sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID19 vo forme obdobia odkladu/platobného moratória, ktorých platnosť sa skončila k
referenčnému dátumu a ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v odseku 10 usmernení
EBA o moratóriách. Expozície s moratóriami vyhovujúcimi EBA, ako aj s opatreniami,
ktorých platnosť sa skončila, týkajúcimi sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19
(vo forme obdobia odkladu/platobného moratória) by sa mali vykázať raz vo vzore F
91.03, a nie aj v tomto vzore. Ak sa platnosť moratória vyhovujúce EBA neskončila,
ale iné obdobie odkladu/platobné moratórium v súvislosti s ochorením COVID-19 sa
skončilo, expozície by sa stále mali vykazovať vo vzore F 91.01.
23. Vzor poskytuje rozčlenenie hrubej účtovnej hodnoty a súvisiacich opravných položiek
na stratu podľa stavu expozícií (bezproblémové a problémové).
24. Ďalšie informácie by sa mali uviesť v týchto stĺpcoch: i) v prípade splácaných expozícií
„nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie
úverovo znehodnotené (etapa 2); ii) v prípade problémových expozícií „splatenie
nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po splatnosti ≤ 90 dní; iii) verejná
záruka prijatá v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a iv) kladné
peňažné toky do problémových expozícií.

7.2.

F 91.04: INÉ ÚVERY A PREDDAVKY S OPATRENIAMI TÝKAJÚCIMI SA ÚĽAVY
V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 (OBDOBIE ODKLADU/PLATOBNÉ
MORATÓRIUM), KTORÝCH PLATNOSŤ SA SKONČILA

7.2.1. Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0010

Hrubá účtovná hodnota
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Hodnoty vykázané v tomto stĺpci zodpovedajú súčtu hodnôt uvedených v stĺpcoch
0020 a 0040.

0020

Bezproblémové
Odsek 34 prvej časti a odseky 213 až 239 druhej časti prílohy V k ITS.

0030

Z toho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného
vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)
IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i); odsek 34 prvej časti a odseky 213 až 239 druhej
časti prílohy V k ITS.
Tento stĺpec by mali vykazovať iba inštitúcie IFRS.

0040

Problémové
Článok 47a ods. 3 CRR; odsek 34 prvej časti a odseky 213 až 239 druhej časti
prílohy V k ITS.

0050

Z toho: splatenie nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po
splatnosti ≤ 90 dní
Odsek 34 prvej časti a odsek 236 druhej časti prílohy V k ITS.

0060

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej
hodnoty z dôvodu kreditného rizika
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Hodnoty vykázané v tomto stĺpci zodpovedajú súčtu hodnôt uvedených v stĺpcoch
0070 a 0090.

0070

Bezproblémové
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0080

Z toho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného
vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Tento stĺpec by mali vykazovať iba inštitúcie IFRS.

0090

Problémové
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0100

Z toho: splatenie nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po
splatnosti ≤ 90 dní
Odseky 69 až 71 a odsek 236 druhej časti prílohy V k ITS.

0110

Verejná záruka prijatá v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID19
Odsek 15 týchto usmernení.

Inštitúcie by mali vykazovať maximálnu hodnotu verejnej záruky, ktorú členské
štáty zaviedli v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 pre iné úvery a
preddavky s opatreniami týkajúcimi sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19,
ktorých platnosť sa skončila. Hodnota záruky by nemala presiahnuť hrubú
účtovnú hodnotu súvisiaceho úveru. Pri výpočte maximálnej hodnoty verejnej
záruky prijatej v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorú je
možné uplatniť, by sa nemala brať do úvahy existencia iných foriem kolaterálu
alebo záruky.
0120

Kladné peňažné toky do problémových expozícií
Kladné peňažné toky by sa mali vykazovať štyrikrát ročne od začiatku obdobia
vykazovania k referenčnému dátumu.
V prípade expozície, ktorá je počas obdobia vykazovania viackrát
preklasifikovaná z problémovej na bezproblémovú, by sa mala určiť hodnota
kladných peňažných tokov na základe porovnania medzi stavom expozície na
začiatku obdobia vykazovania a jej stavom k referenčnému dátumu.
Preklasifikovanie problémovej expozície z jedného účtovného portfólia do
druhého by sa nemalo vykazovať ako kladný peňažný tok.

Riadky

Pokyny

0010

Iné úvery a preddavky s opatreniami týkajúcimi sa úľavy v súvislosti s
ochorením COVID-19 (obdobie odkladu/platobné moratórium), ktorých
platnosť sa skončila
Odsek 32 prvej časti a odsek 358 písm. a) druhej časti prílohy V k ITS.
Inštitúcie by mali vykazovať úvery a preddavky, pri ktorých majú iné opatrenia
týkajúce sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 vo forme obdobia
odkladu/platobného moratória zostatkovú splatnosť rovnú nule (platnosť sa
skončila). Úvery a preddavky by sa mali vykazovať od prvého dňa po skončení
platnosti opatrenia týkajúceho sa úľavy.
Ak uplynula platnosť opatrení týkajúcich sa úľavy v súvislosti s ochorením
COVID-19, expozície by sa mali vykazovať aj vo vzore F 90.02 v zodpovedajúcej
kategórii.

0020

Z toho: domácnosti
Odsek 42 písm. f) prvej časti prílohy V k ITS.

0030

Z toho: nefinančné korporácie
Odsek 42 písm. e) prvej časti prílohy V k ITS.

8.

Informácie o novo vzniknutých úveroch a preddavkoch, ktoré podliehajú systémom verejných
záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 (F 91.05)

8.1.

Všeobecné poznámky
25. Tento vzor sa týka na novo vzniknutých úverov a preddavkov, ak osa uvádzajú v
odseku 15 týchto usmernení, ktoré podliehajú systémom verejných záruk, ktoré členské
štáty zaviedli v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19. V prípade
refinancovania predchádzajúceho dlhu novým úverom alebo v prípade spojenia
viacerých dlhov do nového úveru by sa nový úver vykázaný v účtovnej závierke mal
vykázať v tomto vzore za predpokladu, že je krytý systémom verejných záruk v
súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19.
26. Vzor poskytuje rozčlenenie hrubej účtovnej hodnoty a súvisiacich opravných položiek
na stratu podľa stavu expozície (bezproblémová a problémová). Okrem toho by sa mali
v samostatných stĺpcoch uviesť bezproblémové a problémové expozície s opatreniami
týkajúcimi sa úľavy. Ak boli nové zaručené úvery poskytnuté na refinancovanie
bývalej dlhovej zmluvy, klasifikácia expozícií by sa mala posudzovať v súlade s
článkom 47b CRR a odsekmi 240 až 268 druhej časti prílohy V k ITS.
27. Ďalšie informácie by sa mali uviesť v týchto stĺpcoch: i) v prípade splácaných expozícií
„nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie
úverovo znehodnotené (etapa 2); ii) v prípade problémových expozícií „splatenie
nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po splatnosti ≤ 90 dní; iii) hodnota
verejných záruk v súvislosti s úvermi a preddavkami; iv) kladné peňažné toky do
problémových expozícií a v) kladné peňažné toky spojené s novou pôžičkou.

8.2.

F 91.05: INFORMÁCIE O NOVO VZNIKNUTÝCH ÚVEROCH A PREDDAVKOCH,
KTORÉ PODLIEHAJÚ SYSTÉMOM VEREJNÝCH ZÁRUK V SÚVISLOSTI S
KRÍZOU SPÔSOBENOU OCHORENÍM COVID-19

8.2.1. Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0010

Hrubá účtovná hodnota
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Hodnoty vykázané v tomto stĺpci zodpovedajú súčtu hodnôt uvedených v stĺpcoch
0020 a 0050.

0020

Bezproblémové
Odsek 34 prvej časti a odseky 213 až 239 druhej časti prílohy V k ITS.

0030

Z toho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
Článok 47b CRR; odsek 34 prvej časti a odseky 240 až 268 druhej časti prílohy V
k ITS.
Mala by sa vykázať hrubá účtovná hodnota novej zmluvy („refinancovanie dlhu“)
udelená ako súčasť bezproblémovej transakcie refinancovania, ktorá sa považuje za
opatrenie týkajúce sa úľavy.

0040

Z toho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného
vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Tento stĺpec by mali vykazovať iba inštitúcie IFRS.

0050

Problémové
Článok 47a ods. 3 CRR; odsek 34 prvej časti a odseky 213 až 239 druhej časti
prílohy V k ITS.

0060

Z toho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
Článok 47b CRR; odsek 34 prvej časti a odseky 240 až 268 druhej časti prílohy V
k ITS.
Mala by sa vykázať hrubá účtovná hodnota novej zmluvy („refinancovanie dlhu“)
udelená ako súčasť problémovej transakcie refinancovania, ktorá sa považuje za
opatrenie týkajúce sa úľavy.

0070

Z toho: splatenie nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po
splatnosti ≤ 90 dní
Odsek 34 prvej časti a odsek 236 druhej časti prílohy V k ITS.

0080

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej
hodnoty z dôvodu kreditného rizika
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Hodnoty vykázané v tomto stĺpci zodpovedajú súčtu hodnôt uvedených v stĺpcoch
0090 a 0120.

0090

Bezproblémové
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0100

Z toho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

Mali by sa vykázať opravné položky na stratu k novej zmluve („refinancovanie
dlhu“) udelené ako súčasť bezproblémovej transakcie refinancovania, ktorá sa
považuje za opatrenie týkajúce sa úľavy.
0110

Z toho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného
vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Tento stĺpec by mali vykazovať iba inštitúcie IFRS.

0120

Problémové
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.

0130

Z toho: expozície s opatreniami týkajúcimi sa úľavy
Odseky 69 až 71 druhej časti prílohy V k ITS.
Mali by sa vykázať opravné položky na stratu k novej zmluve („refinancovanie
dlhu“) udelené ako súčasť problémovej transakcie refinancovania, ktorá sa
považuje za opatrenie týkajúce sa úľavy.

0140

Z toho: splatenie nepravdepodobné, ktoré sú v rámci splatnosti alebo po
splatnosti ≤ 90 dní
Odseky 69 až 71 a odsek 236 druhej časti prílohy V k ITS.

0150

Verejná záruka prijatá v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID19
Odsek 15 týchto usmernení.
Inštitúcie by mali vykazovať maximálnu hodnotu verejnej záruky, ktorú členské
štáty zaviedli v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 pre novo
vzniknuté úvery a preddavky. Hodnota záruky by nemala presiahnuť hrubú
účtovnú hodnotu súvisiaceho úveru. Pri výpočte maximálnej hodnoty verejnej
záruky prijatej v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorú je
možné uplatniť, by sa nemala brať do úvahy existencia iných foriem kolaterálu
alebo záruky.

0160

Kladné peňažné toky do problémových expozícií
Kladné peňažné toky by sa mali vykazovať štyrikrát ročne od začiatku obdobia
vykazovania k referenčnému dátumu.
V prípade expozície, ktorá je počas obdobia vykazovania viackrát
preklasifikovaná z problémovej na bezproblémovú, by sa mala určiť hodnota
kladných peňažných tokov na základe porovnania medzi stavom expozície na
začiatku obdobia vykazovania a jej stavom k referenčnému dátumu.
Preklasifikovanie problémovej expozície z jedného účtovného portfólia do
druhého by sa nemalo vykazovať ako kladný peňažný tok.

0170

Kladné peňažné toky spojené s novou pôžičkou
Inštitúcie by mali vykazovať hrubú účtovnú hodnotu novo vzniknutých úverov a
preddavkov od posledného referenčného dátumu vykazovania v rôznych
kategóriách úverov (podľa jednotlivých riadkov).

Riadky

Pokyny

0010

Novo vzniknuté úvery a preddavky, ktoré podliehajú systémom verejných
záruk
Odsek 15 týchto usmernení; odsek 32 prvej časti prílohy V k ITS.

0020

Z toho: domácnosti
Odsek 42 písm. f) prvej časti prílohy V k ITS.

0030

Z toho: zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného
na bývanie
Odsek 86 písm. a) a odsek 87 druhej časti prílohy V k ITS.

0040

Z toho: nefinančné korporácie
Odsek 42 písm. e) prvej časti prílohy V k ITS.

0050

Z toho: malé a stredné podniky
Odsek 5 písm. i) prvej časti prílohy V k ITS.

0060

Z toho: zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného
na podnikanie
Odsek 86 písm. a) a odsek 87 druhej časti prílohy V k ITS.

9.

Opatrenia uplatňované v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19: rozčlenenie podľa
kódov NACE (F 92.01)

9.1.

Všeobecné poznámky
28. Tento vzor sa týka úverov a preddavkov nefinančným korporáciám, ktoré podliehajú
moratóriám vyhovujúcim EBA (legislatívnym a nelegislatívnym), iných opatrení
týkajúcich sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 a novo vzniknutých úverov a
preddavky uvedených v odseku 15 týchto usmernení, ktoré podliehajú systémom
verejných záruk zavedeným v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19.
29. Vzor obsahuje informácie rozčlenené podľa sektorov hospodárskych činností pomocou
kódov NACE na základe hlavnej činnosti protistrany. Okrem toho by sa mali poskytnúť
informácie o hodnote poskytnutej verejnej záruky podľa kódu NACE.
30. Klasifikácia expozícií podľa kódov NACE by sa mala riadiť pokynmi uvedenými v
odsekoch 91 a 92 druhej časti prílohy V k ITS.

9.2.

F 92.01: OPATRENIA UPLATŇOVANÉ V REAKCII NA KRÍZU SPÔSOBENÚ
OCHORENÍM COVID-19: ROZČLENENIE PODĽA KÓDOV NACE

9.2.1. Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií

Stĺpce

Pokyny

0010

Hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov, ktoré podliehajú moratóriám
vyhovujúcim EBA
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Mala by sa vykazovať hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov nefinančným
korporáciám, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA, okrem tých, ktoré sú
klasifikované ako „držané na obchodovanie“, „obchodované“ alebo „držané na
predaj“ v súlade s uplatniteľným účtovným rámcom.
Mali by sa vykazovať iba úvery a preddavky nefinančným korporáciám, ku ktorým
boli poskytnuté moratóriá vyhovujúce EBA a ktorých platnosť sa ešte neskončila.

0020

Hrubá účtovná hodnota iných úverov a preddavkov, ktoré podliehajú
opatreniam týkajúcim sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19
Odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Mala by sa vykazovať hrubá účtovná hodnota iných úverov a preddavkov
nefinančným korporáciám, ktoré podliehajú opatreniam týkajúcim sa úľavy v
súvislosti s ochorením COVID-19, okrem tých, ktoré sú klasifikované ako „držané
na obchodovanie“, „obchodované“ alebo „držané na predaj“ v súlade s
uplatniteľným účtovným rámcom.

Mali by sa vykazovať iba úvery a preddavky nefinančným korporáciám, ktorým
boli poskytnuté opatrenia týkajúce sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19,
ktorých platnosť sa neskončila a ktoré nespĺňajú požiadavky odseku 10 usmernení
EBA o moratóriách.
0030

Hrubá účtovná hodnota novo vzniknutých úverov a preddavkov, ktoré
podliehajú systémom verejných záruk v súvislosti s krízou spôsobenou
ochorením COVID-19
Odsek 15 týchto usmernení; odsek 34 prvej časti prílohy V k ITS.
Mala by sa vykazovať hrubá účtovná hodnota novo vzniknutých úverov a
preddavkov nefinančným korporáciám, ktoré podliehajú systémom verejných záruk
okrem tých, ktoré sú klasifikované ako „držané na obchodovanie“, „obchodované“
alebo „držané na predaj“ v súlade s uplatniteľným účtovným rámcom.

0040

Verejná záruka prijatá v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19
Odsek 15 týchto usmernení.
Inštitúcie by mali vykazovať maximálnu hodnotu verejnej záruky prijatej v
súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 pre všetky úvery a preddavky
s výnimkou úverov, ktoré sú klasifikované ako „držané na obchodovanie“,
„obchodované“ alebo „držané na predaj“ v súlade s uplatniteľným účtovným
rámcom. Hodnota záruky by nemala presiahnuť hrubú účtovnú hodnotu súvisiaceho
úveru. Pri výpočte maximálnej hodnoty verejnej záruky prijatej v súvislosti s krízou
spôsobenou ochorením COVID-19, ktorú je možné uplatniť, by sa nemala brať do
úvahy existencia iných foriem kolaterálu alebo záruky.

Riadky

Pokyny

00100180

Úvery a preddavky rozčlenené podľa kódov NACE

0190

Spolu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1893/2006; odsek 32 prvej
časti a odseky 91 a 92 druhej časti prílohy V k ITS.
Riadok 0190 je súčtom riadkov 0010 – 0180.

10. Príjmy z úrokov a príjmy z poplatkov a provízií z úverov a preddavkov, ktoré podliehajú
opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 (F 93.01)
10.1. Všeobecné poznámky
31. Tento vzor sa týka informácií o zisku alebo strate úverov a preddavkov, ktoré
podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA (legislatívnym a nelegislatívnym), iných
opatreniach týkajúcich sa úľavy v súvislosti s ochorením COVID-19 a novo
vzniknutých úveroch a preddavkoch uvedených v odseku 15 týchto usmernení, ktoré
podliehajú systémom verejných záruk zavedeným v reakcii na krízu spôsobenú
ochorením COVID-19.
10.2. F 93.01: PRÍJMY Z ÚROKOV A PRÍJMY Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ Z ÚVEROV A
PREDDAVKOV, KTORÉ PODLIEHAJÚ OPATRENIAM V SÚVISLOSTI S
OCHORENÍM COVID-19
10.2.1. Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií
Stĺpce

Pokyny

0010

Bežné obdobie
Mala by sa vykázať skutočná pozícia k referenčnému dátumu.

0020

Plánovaná pozícia na konci účtovného roku
Inštitúcie by mali vykazovať plánovanú pozíciu na konci nasledujúceho účtovného
roku s ohľadom na dôsledky výskytu ochorenia COVID-19. Pre referenčný dátum
na konci účtovného roka by sa mala vykázať plánovaná pozícia na konci
nasledujúceho účtovného roka.

0030

Poznámka
Inštitúcie by mali poskytnúť ďalšie informácie o významných zmenách v príjmoch
z úrokov alebo príjmoch z poplatkov a provízií v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím.

Riadky

Pokyny

0010

Príjmy z úrokov z úverov a preddavkov, ktoré podliehajú opatreniam v
súvislosti s ochorením COVID-19
Odsek 31 druhej časti prílohy V k ITS.
Príjmy z úrokov, ako sú vymedzené v odseku 31 druhej časti prílohy V k ITS,
pochádzajúce z úverov a preddavkov, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim
EBA (legislatívnym a nelegislatívnym), iných opatrení týkajúcich sa úľavy v
súvislosti s ochorením COVID-19 a novo vzniknutých úverov a preddavkov v

rámci systémov verejných záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením
COVID-19.
0020

Príjmy z poplatkov a provízií z úverov a preddavkov, ktoré podliehajú
opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19
IFRS 7.20 (c); článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 4 BAD
Príjmy z poplatkov a provízií, ako sú vymedzené v prílohe V k ITS BAD [IFRS
7.20(c), článok 27 Vertikálne usporiadanie ods. 4 BAD], pochádzajúce z úverov a
preddavkov, ktoré podliehajú moratóriám vyhovujúcim EBA (legislatívnym a
nelegislatívnym), iných opatrení týkajúcich sa úľavy v súvislosti s ochorením
COVID-19 a novo vzniknutých úverov a preddavkov v rámci systémov verejných
záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19.

11. Prudenciálne informácie o úveroch a preddavkoch, ktoré podliehajú systémom verejných
štátnych záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 (F 93.02)
11.1. Všeobecné poznámky
32. Tento vzor sa týka prudenciálnych informácií o úveroch a preddavkoch, ktoré
podliehajú systémom verejných záruk zavedených v reakcii na krízu spôsobenú
ochorením COVID-19.

11.2. F 93.02: PRUDENCIÁLNE INFORMÁCIE O ÚVEROCH A PREDDAVKOCH, KTORÉ
PODLIEHAJÚ SYSTÉMOM VEREJNÝCH ŠTÁTNYCH ZÁRUK V SÚVISLOSTI S
KRÍZOU SPÔSOBENOU OCHORENÍM COVID-19
11.2.1. Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií
Stĺpce

Pokyny

0010

Suma
Mala by sa vykázať skutočná pozícia k referenčnému dátumu.

0020

Plánovaná pozícia na konci roku
Inštitúcie by mali vykazovať plánovanú pozíciu na konci roku s ohľadom na
dôsledky výskytu ochorenia COVID-19.
V prípade vykazovania ku koncu roka by sa mala vykazovať plánovaná pozícia ku
koncu nasledujúceho roka.

0030

Poznámka
Inštitúcie by mali poskytnúť ďalšie informácie, pričom:
- riadky 0010 a 0020 neobsahujú rovnakú hodnotu, t. j. nie všetky záruky sa
považujú za prípustný kolaterál podľa CRR;
- riadky 0030 a 0060 nie sú rovné 0, t. j. uznaním verejnej štátnej záruky sa nezníži
hodnota rizikovo váženej expozície daného úveru alebo preddavku na 0.

Riadky

Pokyny

0010

Hodnota expozície úverov a preddavkov, ktoré podliehajú platným systémom
verejných záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19
Hodnota expozície, ako je vymedzená na účely stĺpca 0200 vzoru C 07.00, stĺpca
0110 vzoru C 08.01 prílohy I k ITS, úverov a preddavkov, pri ktorých boli

uplatnené systémy verejných záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením
COVID-19 a platnosť záruky sa ešte neskončila.
0020

Z toho: úvery a preddavky, pri ktorých sa záruky považujú za prípustný
kolaterál na účely zmierňovania kreditného rizika podľa CRR
Hodnota expozície úverov a preddavkov vykázaná v riadku 0010, pričom prijatá
verejná záruka sa na účely zmierňovania kreditného rizika považuje za prípustný
kolaterál v súlade s kapitolou 4 hlavou II tretej časti CRR.
Ak sa hodnota vykázaná v tomto riadku líši od hodnoty vykázanej v riadku 0010,
dôvody by sa mali vysvetliť v stĺpci 0030.

0030

Hodnota rizikovo váženej expozície týchto úverov a preddavkov
Hodnota rizikovo váženej expozície, určená na účely článku 92 ods. 3 CRR, úverov
a preddavkov vykázaných v riadku 0020.
Ak sa hodnota vykázaná v tomto riadku nerovná 0, malo by sa to vysvetliť v stĺpci
0030.

0040

Z toho: úvery a preddavky reštrukturalizované na účely uplatnenia týchto
záruk
Hodnota expozície úverov a preddavkov vykázaných v riadku 0010, ktoré neboli
pôvodne kryté verejnou zárukou, a preto sa reštrukturalizovali, aby sa stali
oprávnenými.

0050

Hodnota rizikovo váženej expozície týchto úverov a preddavkov (pred
reštrukturalizáciou)
Hodnota rizikovo váženej expozície, určená na účely článku 92 ods. 3 CRR, úverov
a preddavkov vykázaných v riadku 0040 pred reštrukturalizáciou.

0060

Hodnota rizikovo váženej expozície spojená s týmito úvermi a preddavkami
Hodnota rizikovo váženej expozície, vypočítaná na účely článku 92 ods. 3 CRR,
úverov a preddavkov vykázaných v riadku 0010.
Ak sa hodnota vykázaná v tomto riadku nerovná 0, malo by sa to vysvetliť v stĺpci
0030.

0070

Hodnota expozície úverov a preddavkov podliehajúcich systémom verejných
záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorým skončila
platnosť
Hodnota expozície, ako je vymedzená na účely stĺpca 0200 vzoru C 07.00 a stĺpca
0110 vzoru C 08.01 prílohy I k ITS, úverov a preddavkov, pri ktorých boli uplatnené
systémy verejných záruk v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a
platnosť záruky už uplynula. Vykazujú sa iba tie úvery a preddavky, ak sú
nesplatené ďalšie platby kapitálu, úrokov a/alebo poplatkov.

0080

Rizikovo vážená expozícia týchto úverov a preddavkov
Hodnota rizikovo váženej expozície, vypočítaná na účely článku 92 ods. 3 CRR,
úverov a preddavkov vykázaných v riadku 0070.

