
Priloga 2 – Navodila za poročanje, ki 
zajemajo informacije o izpostavljenostih, za 
katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv 
na pandemijo COVID-19 

DEL I: SPLOŠNA NAVODILA 

1. Struktura in dogovori 

1.1. Struktura 

1. Ta priloga vsebuje navodila za naslednje predloge iz Priloge 1 o kreditih in drugih 
finančnih sredstvih razen tistih, ki so razvrščeni kot „v posesti za trgovanje“, 
„trgovalni“ ali „v posesti za prodajo“ v skladu z veljavnim računovodskim okvirom: 

a. pregled moratorijev (zakonskih in zasebnih), skladnih z merili EBA, drugih 
ukrepov restrukturiranja zaradi COVID-19 in novoodobrenih kreditov in drugih 
finančnih sredstev, za katere veljajo javne jamstvene sheme v okviru pandemije 
COVID-19 (F 90.01, F 90.02, F 90.03); 

b. informacije o kreditih in drugih finančnih sredstvih, za katere veljajo moratoriji 
(zakonski in zasebni), skladni z merili EBA, in drugi ukrepi restrukturiranja 
zaradi COVID-19 (F91.01, F 91.02); 

c. krediti in druga finančna sredstva s poteklimi moratoriji (zakonskimi in 
zasebnimi), skladnimi z merili EBA, in s poteklimi ukrepi restrukturiranja 
zaradi COVID-19 (F 91.03, F 91.04); 

d. informacije o novoodobrenih kreditih in drugih finančnih sredstvih, za katere 
veljajo javne jamstvene sheme v okviru pandemije COVID-19 (F 91.05); 

e. ukrepi, uporabljeni v odziv na pandemijo COVID-19: razčlenitev po oznakah 
NACE (F 92.01); 

f. prihodki iz naslova obresti ter prihodki iz naslova opravnin in provizij iz 
kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo ukrepi zaradi COVID-
19, in bonitetne informacije o kreditih in drugih finančnih sredstvih, za katere 
veljajo javne jamstvene sheme v okviru pandemije COVID-19 (F 93.01, 
F 93.02). 



2. Navodila uporabljajo institucije, ki v svojih javnih računovodskih izkazih uporabljajo 
nacionalne računovodske standarde (nacionalna splošno sprejeta računovodska načela 
(nacionalne GAAP), in institucije, ki uporabljajo mednarodne standarde 
računovodskega poročanja (MSRP), če ni določeno drugače. 

3. Podatkovne točke, ugotovljene v predlogah, se pripravijo v skladu s pravili za 
pripoznavanje, pobot in vrednotenje ustreznega računovodskega okvira iz 
člena 4(1)(77) Uredbe (EU) št. 575/2013. 

1.2. Dogovori 

4. Za namen Priloge 1 podatkovna točka, osenčena s sivo, pomeni, naj se o tej podatkovni 
točki ne poroča in se besedna zveza „od tega“ nanaša na postavko, ki je podskupina 
višje ravni kategorije sredstva ali obveznosti. 

1.3. Dogovor glede predznaka 

5. Uporablja se dogovor glede predznaka, ki se uporablja za okvir finančnega poročanja 
(FINREP), v skladu z navodili iz razpredelnice 1 dela 1 Priloge V k Uredbi (EU) 
št. 680/20141. Zato se akumulirane oslabitve in akumulirane negativne spremembe 
poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja poročajo kot negativne vrednosti. 

1.4. Okrajšave 

6. Za namene te priloge se uporabljajo naslednje okrajšave: 

(a) CRR: Uredba (EU) št. 575/2013; 

(b) MSRP: mednarodni standardi računovodskega poročanja, kot so opredeljeni v 
členu 2 Uredbe (ES) št. 1606/2002; 

(c) nacionalni GAAP: nacionalna splošno sprejeta računovodska načela, razvita v 
skladu z Direktivo 86/635/EGS; 

(d) BAD: Direktiva Sveta 86/635/EGS2; 

(e) oznake NACE: oznake v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta3; 

                                                            
1 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v 
zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta. 
2 Direktiva Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih 
računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij (UL L 372, 31.12.1986, str. 1). 
3 Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične 
klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi 
nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1). 



(f) smernice EBA o moratorijih: Smernice EBA o zakonskih in zasebnih 
moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-194; 

(g) ITS: Izvedbena uredba (EU) št. 680/20145; 

  

                                                            
4 EBA/GL/2020/02. 
5 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v 
zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta. 



DEL II: NAVODILA V ZVEZI S PREDLOGAMI 

1. Pregled moratorijev (zakonskih in zasebnih), skladnih z merili EBA (F 90.01) 

1.1. Splošne opombe 

7. Ta predloga zajema moratorije (zakonske in zasebne), skladne z merili EBA, za kredite 
in druga finančna sredstva, ki izpolnjujejo zahteve, opisane v odstavku 10 smernic 
EBA o moratorijih. 

 
8. Predloga zagotovi informacije o številu dolžnikov in bruto knjigovodski vrednosti 

kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo različni statusi moratorijev, 
skladnih z merili EBA (zahtevani/odobreni). Poleg tega predloga vsebuje razčlenitev 
po preostali zapadlosti moratorijev, skladnih z merili EBA, in informacije o bruto 
knjigovodski vrednosti zakonskih moratorijev v skladu z opredelitvijo v smernicah 
EBA o moratorijih. 

 

1.2. F 90.01 PREGLED MORATORIJEV (ZAKONSKIH IN ZASEBNIH), SKLADNIH Z 
MERILI EBA 
 

1.2.1. Navodila za posamezne postavke 

Stolpci Navodila 

0010 Število dolžnikov 
Institucije poročajo število posameznih prejetih zahtevkov strank za moratorije, 
skladne z merili EBA, ne glede na to, ali so bili že izvedeni. 
Institucije štejejo več zahtevkov ene stranke zgolj kot en posamezni zahtevek 
stranke. 
Kadar število prejetih zahtevkov strank za moratorije, skladne z merili EBA, ni 
znano, se poroča ocenjena vrednost. 

0020 Od tega: odobreno 
Institucije poročajo število dolžnikov, za katere so bili zahtevki za moratorije, 
skladne z merili EBA, že izvedeni. 

0030 Bruto knjigovodska vrednost 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo bruto knjigovodsko vrednost kreditov in drugih finančnih 
sredstev, danih dolžnikom, ki so zahtevali moratorije, skladne z merili EBA, ne 
glede na to, ali so bili ti že izvedeni ali ne. Vključeni naj bodo potekli in aktivni 
moratoriji, skladni z merili EBA. 



Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti, za katere veljata tako zakonski kot 
zasebni moratorij, skladna z merili EBA, se poroča samo enkrat kot zakonski 
moratorij. 
Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti, za katere veljata tako moratorij, 
skladen z merili EBA, kot drugi ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19, se poroča 
samo enkrat kot del kreditov, za katere veljajo moratoriji, skladni z merili EBA, v 
tej predlogi in ne tudi v predlogi F 90.02. 
Kadar bruto knjigovodska vrednost kreditov in drugih finančnih sredstev danih 
dolžnikom, ki so upravičeni zahtevati moratorije, skladne z merili EBA, ni znana, 
se poroča ocenjena vrednost.  

0040 Od tega: odobreno 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo bruto knjigovodsko vrednost kreditov in drugih finančnih 
sredstev, za katere so bili moratoriji, skladni z merili EBA, že izvedeni. 
Ta stolpec je vsota stolpcev od 0060 do 0120. 

0050 Od tega: zakonski moratoriji 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS in odstavek 10 smernic EBA o moratorijih. 
Institucije poročajo bruto knjigovodsko vrednost kreditov in drugih finančnih 
sredstev, za katere veljajo moratoriji, ki temeljijo na veljavni nacionalni zakonodaji 
in izpolnjujejo merila za splošne moratorije na plačila, določena v odstavku 10 
smernic EBA o moratorijih. 
Izpostavljenosti, za katere veljata tako zakonski kot zasebni moratorij, skladna z 
merili EBA, se poročajo samo enkrat kot zakonski moratoriji. 

0055 Od tega: predmet podaljšanih moratorijev 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS 
V ta stolpec se vključi bruto knjigovodska vrednost kreditov in drugih finančnih 
sredstev, za katere je bil ukrep moratorijev, skladnih z merili EBA, podaljšan. 

0060 
 

Od tega: poteklo 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Poroča se bruto knjigovodska vrednost kreditov in drugih finančnih sredstev, za 
katere so se moratoriji, skladni z merili EBA, na referenčni datum že iztekli 
(tj. preostala zapadlost moratorijev je enaka nič). 
Ko moratoriji, skladni z merili EBA, potečejo, vendar za izpostavljenost še vedno 
veljajo drugi ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19, se izpostavljenosti poroča v 
tem stolpcu in v predlogi F 91.03. Izpostavljenost se ne poroča v predlogah F 90.02 
in F 91.02. 



 

0070-
0120 

Preostala zapadlost moratorijev 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Bruto knjigovodska vrednost kreditov in drugih finančnih sredstev se razčleni po 
preostali zapadlosti moratorijev, skladnih z merili EBA. 
Preostala zapadlost moratorijev je čas, ki preteče med referenčnim datumom in 
koncem uporabe moratorijev. 

 

Vrstice Navodila 

0010 Moratoriji na kredite in druga finančna sredstva, skladni z merili EBA 
Odstavek 10 in točki (a) in (b) odstavka 19 smernic EBA o moratorijih; 
odstavek 32 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo kredite in druga finančna sredstva, za katere so bili zahtevani 
moratoriji, skladni z merili EBA, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 10 smernic 
EBA o moratorijih. Ta znesek vključuje tudi kredite in druga finančna sredstva, za 
katere so bili dejansko izvedeni moratoriji, skladni z merili EBA, ter poročani v 
stolpcih 0020 in 0040–0120, vključno s tistimi, ki so potekli (preostala zapadlost 
zadevnih ukrepov je enaka nič). 
izpostavljenosti, za katere veljajo tako moratoriji, skladni z merili EBA, kot drugi 
ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19, se poroča samo enkrat kot o moratorijih, 
skladnih z merili EBA, v tej predlogi in ne tudi v predlogi F 90.02. 

0020 Od tega: gospodinjstva 
 Točka (f) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS. 

0030 Od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami 
 Točka (a) odstavkov 86 in 87 dela 2 Priloge V k ITS. 

0040 Od tega: nefinančne družbe 
 Točka (e) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS.  

0050 Od tega: mala in srednja podjetja. 
 Točka (i) odstavka 5 dela 1 Priloge V k ITS. 

0060 Od tega: zavarovani s poslovnimi nepremičninami 
 Točka (a) odstavkov 86 in 87 dela 2 Priloge V k ITS. 

  



2. Pregled drugih ukrepov restrukturiranja zaradi COVID-19 (F 90.02) 

2.1. Splošne opombe 

9. Ta predloga zajema druge kredite in druga finančna sredstva z ukrepi restrukturiranja 
zaradi COVID-19, ki ne izpolnjujejo zahtev, opisanih v odstavku 10 smernic EBA o 
moratorijih. Vse vrste ukrepov restrukturiranja (pogodbene spremembe in/ali 
refinanciranje) se upoštevajo pod pogojem, da so povezani s pandemijo COVID-19, 
razen če gre za „novoodobrene kredite, za katere veljajo javne jamstvene sheme v 
okviru pandemije COVID-19“. Slednji se poročajo le v predlogi F 91.05 in v ustreznem 
stolpcu predloge F 92.01. 

 
10. Predloga zagotovi informacije o številu dolžnikov in bruto knjigovodski vrednosti 

kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo drugi ukrepi restrukturiranja 
zaradi COVID-19. Poleg tega predloga vsebuje razčlenitev po preostali zapadlosti 
drugih ukrepov restrukturiranja zaradi COVID-19 v obliki obdobja odloga 
odplačila/moratorija na odplačevanje. 

2.2. F 90.02: PREGLED DRUGIH UKREPOV RESTRUKTURIRANJA ZARADI COVID-19 

2.2.1. Navodila za posamezne postavke 

Stolpci Navodila 

0010 Število dolžnikov 
Institucije poročajo število posameznih prejetih zahtevkov strank za ukrepe 
restrukturiranja zaradi COVID-19, ne glede na to, ali so bili ti ukrepi dejansko 
odobreni. 
Institucije štejejo več zahtevkov ene stranke zgolj kot en posamezni zahtevek. 

0020 Od tega: odobreno 
Institucije poročajo število dolžnikov, za katere so bili zahtevki za ukrepe 
restrukturiranja zaradi COVID-19 že izvedeni. 

0030 Bruto knjigovodska vrednost 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo bruto knjigovodsko vrednost kreditov in drugih finančnih 
sredstev, danih dolžnikom, ki so zahtevali ukrepe restrukturiranja zaradi 
COVID-19, ne glede na to, ali so bili ti ukrepi že izvedeni ali ne. V primeru ukrepov 
restrukturiranja zaradi COVID-19 v obliki obdobja odloga plačila/moratorija na 
odplačevanje mora to vključevati potekle in aktivne ukrepe. 
Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti, za katere veljajo tako  moratoriji, 
skladni z merili EBA, kot drugi ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19, se poroča 



samo enkrat kot del kreditov, za katere veljajo moratoriji, skladni z merili EBA, v 
predlogi F 90.01 in ne tudi v tej predlogi. 

0040 Od tega: odobreno 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo bruto knjigovodsko vrednost kreditov in drugih finančnih 
sredstev, za katere so bili ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 že izvedeni. 

0050 
 

Od tega: poteklo 
Odstavek 34 dela 1; odstavek 358(a) dela 2 Priloge V k ITS. 
Poroča se bruto knjigovodsko vrednost kreditov in drugih finančnih sredstev z 
uporabljenimi ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 v obliki obdobja odloga 
plačila/moratorija na odplačevanje, za katere sta se obdobje odloga/moratorij na 
plačilo na referenčni datum že iztekla. Obdobje odloga plačila/moratorij na 
odplačevanje sta opredeljena v odstavku 358 (a) dela 2 Priloge V k ITS in ne 
izpolnjujeta zahtev odstavka 10 smernic EBA o moratorijih. 

0055 Od tega: s podaljšanimi ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS 
V ta stolpec se vključi bruto knjigovodsko vrednost kreditov in drugih finančnih 
sredstev, za katere so bili ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19, podaljšani. 

0060-
0110 

Preostala zapadlost ukrepov restrukturiranja zaradi COVID-19 (obdobja 
odloga plačila/moratorija na odplačevanje) 
Odstavek 34 dela 1; odstavek 358(a) dela 2 Priloge V k ITS. 
Bruto knjigovodska vrednost kreditov in drugih finančnih sredstev se razčleni po 
preostali zapadlosti drugih ukrepov restrukturiranja zaradi COVID-19. 
Poroča se samo preostalo zapadlost drugih ukrepov restrukturiranja zaradi COVID-
19 v obliki obdobja odloga plačila/moratorija na odplačevanje. 
Preostala zapadlost obdobja odloga plačila/moratorija na odplačevanje je čas, ki 
preteče med referenčnim datumom in koncem uporabe obdobja odloga/moratorija. 

  

Vrstice Navodila 

0010 Drugi krediti in druga finančna sredstva z ukrepi restrukturiranja zaradi 
COVID-19 
Odstavek 32 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo o vseh vrstah ukrepov restrukturiranja, ki so bili  zahtevani/so 
jih institucije odobrile zaradi pandemije COVID-19 in ne izpolnjujejo zahtev 



odstavka 10 smernic EBA o moratorijih, razen če gre za „novoodobrene kredite, za 
katere veljajo javne jamstvene sheme v okviru pandemije COVID-19“. 

0020 Od tega: gospodinjstva 
 Točka (f) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS. 

0030 Od tega: nefinančne družbe 
 Točka (e) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS. 



3. Pregled novoodobrenih kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo javne 
jamstvene sheme v okviru pandemije COVID-19 (F 90.03) 

3.1. Splošne opombe 

11. Ta predloga zajema novoodobrene kredite in druga finančna sredstva iz odstavka 15 
teh smernic, za katere veljajo javne jamstvene sheme, ki so jih države članice uvedle 
kot odziv na pandemijo COVID-19. V primeru refinanciranja prejšnjega dolga z novim 
kreditom ali v primeru združitve več dolgov v nov kredit se o novem kreditu, 
pripoznanem v računovodskih izkazih, poroča v tej predlogi pod pogojem, da je krit z 
javnimi jamstvenimi shemami, povezanimi s pandemijo COVID-19, ki so jih države 
članice uvedle kot odziv na pandemijo COVID-19. 

 
12. Predloga zagotovi informacije o številu dolžnikov in bruto knjigovodski vrednosti teh 

kreditov. Poleg tega predloga vsebuje razčlenitev po preostali zapadlosti javnega 
jamstva. Nazadnje, predloga zahteva informacije o plačilih z jamstvi, ki so prejeta od 
dajalca javnega jamstva v obdobju. 

3.2. F 90.03 PREGLED NOVOODOBRENIH KREDITOV IN DRUGIH FINANČNIH 
SREDSTEV, ZA KATERE VELJAJO JAVNE JAMSTVENE SHEME V OKVIRU 
PANDEMIJE COVID-19 

3.2.1 Navodila za posamezne postavke 

Stolpci Navodila 

0010 Število dolžnikov 
Poroča se število dolžnikov, ki so jim bila odobrena javna jamstva. 

0020 Od tega: z unovčenim javnim jamstvom 
Institucije poročajo število dolžnikov, ki so že unovčili javno jamstvo, prejeto v 
odziv na pandemijo COVID-19, za novoodobrene kredite, vendar plačilo še ni bilo 
prejeto od dajalca javnega jamstva. 

0030 Bruto knjigovodska vrednost 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS.  

0040 Od tega: z unovčenim javnim jamstvom 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo bruto knjigovodsko vrednost kreditov, za katere je bilo prejeto 
javno jamstvo v odziv na pandemijo COVID-19 in je bilo jamstvo že unovčeno, 
vendar plačilo še ni bilo prejeto od dajalca javnega jamstva. 

 



0050-
0080 

Od tega: preostala zapadlost javnega jamstva 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS 
Bruto knjigovodska vrednost novoodobrenih kreditov in drugih finančnih sredstev 
s prejetimi javnimi jamstvi v odziv na pandemijo COVID-19 se razčleni po preostali 
zapadlosti javnega jamstva. 

0090 Plačila, prejeta od dajalca javnega jamstva v obdobju 
Institucije poročajo znesek plačila javnega jamstva, prejetega v obdobju za 
novoodobrene kredite v odziv na pandemijo COVID-19. 

  

Vrstice Navodila 

0010 Novoodobreni krediti in druga finančna sredstva, za katere veljajo javne 
jamstvene sheme 
Odstavek 32 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo novoodobrene kredite in druga finančna sredstva, za katere 
veljajo javne jamstvene sheme, ki so jih države članice uvedle v odziv na pandemijo 
COVID-19. Ta kategorija vključuje kredite novim kreditojemalcem, pa tudi 
refinanciranje kreditov obstoječim kreditojemalcem, ki se štejejo za novo 
kreditiranje. 

0020 Od tega: gospodinjstva 
 Točka (f) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS. 

0030 Od tega: nefinančne družbe 
 Točka (e) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS. 

  



4. Informacije o kreditih in drugih finančnih sredstvih, za katere veljajo moratoriji (zakonski in 
zasebni), skladni z merili EBA (F 91.01) 

4.1. Splošne opombe 

13. Ta predloga zajema kredite in druga finančna sredstva, za katere veljajo moratoriji 
(zakonski in zasebni), skladni z merili EBA. 
 

14. Predloga zagotavlja razčlenitev bruto knjigovodske vrednosti in povezanih popravkov 
vrednosti za izgube po statusu izpostavljenosti (donosna in nedonosna). Poleg tega naj 
se naslednje donosne in nedonosne izpostavljenosti ugotovijo v ločenih stolpcih: 
i) izpostavljenosti, za katere je bilo odobreno obdobje odloga odplačila glavnice in 
obresti, ter ii) izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja. 
 

15. Druge informacije se zagotovijo v naslednjih stolpcih: (i) za donosne izpostavljenosti 
„instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, 
vendar niso oslabljeni (druga skupina)“, in (ii) za nedonosne izpostavljenosti, za katere 
obstaja „verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v 90 dneh“; (iii) javna 
jamstva, prejeta v okviru pandemije COVID-19; (iv) izpostavljenosti, ki so vstopile v 
kategorijo nedonosnih izpostavljenosti in (v) ekonomska izguba, ki izhaja iz uporabe 
teh ukrepov. 

4.2. F 91.01: INFORMACIJE O KREDITIH IN DRUGIH FINANČNIH SREDSTVIH, ZA 
KATERE VELJAJO MORATORIJI (ZAKONSKI IN ZASEBNI), SKLADNI Z MERILI 
EBA 

4.2.1. Navodila za posamezne postavke 

 

Stolpci Navodila 

0010 Bruto knjigovodska vrednost 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Zneski, ki se poročajo v tem stolpcu, ustrezajo vsoti zneskov, poročnih v stolpcih 
0020 in 0060. 
 

0020 Donosno 
Odstavek 34 dela 1 in odstavki od 213 do 239 dela 2 Priloge V k ITS. 
 



0030 Od tega: obdobje odloga odplačila glavnice in obresti 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo bruto knjigovodsko vrednost kreditov in drugih finančnih 
sredstev, pri katerih so moratoriji, skladni z merili EBA,  ki so na referenčni datum 
v obdobju trajanja odloga odplačila glavnice in obresti. To se nanaša na dolžnike, 
ki nimajo v obdobju moratorija nobenih plačilnih obveznosti. 

0040 Od tega: izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja 
Člen 47b uredbe CRR; odstavek 34 dela 1 in odstavki od 240 do 268 dela 2 
Priloge V k ITS. 
V tem stolpcu se poročajo izpostavljenosti, za katere veljajo moratoriji, skladni z 
merili EBA, pa tudi drugi ukrepi restrukturiranja, povezani s COVID-19.  

0050 Od tega: instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od 
začetnega pripoznanja, vendar niso oslabljeni (druga skupina) 
 MSRP 9.5.5.3; MSRP 7.35M(b)(i); odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
V tem stolpcu poročajo samo MSRP institucije. 

0060 Nedonosno 
Člen 47a(3) uredbe CRR; odstavek 34 dela 1 in odstavki od 213 do 239 dela 2 
Priloge V k ITS. 
 

0070 Od tega: obdobje odloga odplačila glavnice in obresti 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo bruto knjigovodsko vrednost kreditov in drugih finančnih 
sredstev, pri katerih so moratoriji, skladni z merili EBA, na referenčni datum v 
obdobju trajanja odloga odplačila glavnice in obresti. To se nanaša na dolžnike, ki 
nimajo v obdobju moratorija nobenih plačilnih obveznosti. 

0080 Od tega: izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja 
Člen 47b uredbe CRR; odstavek 34 dela 1 in odstavki od 240 do 268 dela 2 
Priloge V k ITS. 
V tem stolpcu se razkrijejo izpostavljenosti, za katere veljajo moratoriji, skladni z 
merili EBA, pa tudi drugi ukrepi restrukturiranja, povezani s COVID-19.  

0090 Od tega: verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v <= 90 dneh 
Odstavek 34 dela 1 in odstavek 236 dela 2 Priloge V k ITS. 

0100 Akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti 
zaradi kreditnega tveganja 



Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
Zneski, ki se poročajo v tem stolpcu, ustrezajo vsoti zneskov, ki se poročajo v 
stolpcih 0110 in 0150. 

0110 Donosno 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 

0120 Od tega: obdobje odloga odplačila glavnice in obresti 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo akumulirane oslabitve in akumulirane negativne spremembe 
poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja kreditov in drugih finančnih sredstev, 
pri katerih so moratoriji, skladni z merili EBA, na referenčni datum v obdobju 
trajanja odloga odplačila glavnice in obresti. To se nanaša na dolžnike, ki nimajo v 
obdobju moratorija nobenih plačilnih obveznosti. 

0130 Od tega: izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 

0140 Od tega: instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od 
začetnega pripoznanja, vendar niso oslabljeni (druga skupina) 
MSRP 9.5.5.3; MSRP 7.35M(b)(i); odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
V tem stolpcu poročajo samo MSRP institucije. 

0150 Nedonosno 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 

0160 Od tega: obdobje odloga odplačila glavnice in obresti 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo akumulirane oslabitve in akumulirane negativne spremembe 
poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja kreditov in drugih finančnih sredstev, 
pri katerih so moratoriji, skladni z merili EBA, na referenčni datum v obdobju 
odloga odplačila glavnice in obresti. To se nanaša na dolžnike, ki nimajo v obdobju 
moratorija nobenih plačilnih obveznosti. 

0170 Od tega: izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 

0180 Od tega: verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v <= 90 dneh 
Odstavki od 69 do 71 in odstavek 236 dela 2 Priloge V k ITS. 

0190 Javna jamstva, prejeta v okviru pandemije COVID-19 



Odstavek 15 teh smernic. 
Institucije poročajo največji znesek javnega jamstva, ki so ga države članice 
uvedle kot odziv na pandemijo COVID-19 za kredite in druga finančna sredstva, 
za katere veljajo moratoriji, sprejemljivi po merilih EBA. Znesek jamstva ne sme 
presegati bruto knjigovodske vrednosti povezanega kredita. Obstoj drugih oblik 
zavarovanja s premoženjem ali jamstva se ne sme upoštevati pri izračunu 
najvišjega zneska javnega jamstva, prejetega v okviru pandemije COVID-19, ki se 
lahko zahteva. 

0200 Izpostavljenosti, ki so vstopile v kategorijo  
nedonosnih izpostavljenosti 
Izpostavljenosti, ki so vstopile v kategorijo nedonosnih izpostavljenosti, se poroča 
četrtletno od začetka poročevalskega obdobja do referenčnega datuma. 
Za izpostavljenost, ki je v poročevalskem obdobju večkrat prerazvrščena iz 
nedonosne v donosno, je treba znesek izpostavljenosti, ki so vstopile, opredeliti na 
podlagi primerjave med statusom izpostavljenosti na začetku poročevalskega 
obdobja in statusom na referenčni datum. 
O prerazvrstitvi nedonosne izpostavljenosti iz enega računovodskega portfelja v 
drugega se ne poroča kot o izpostavljenosti, ki je vstopila v kategorijo nedonosnih 
izpostavljenosti. 

0210 Ekonomska izguba 
Odstavek 19(d) smernic EBA o moratorijih; MSRP 9.5.4.3. 
Ekonomska izguba se izračuna kot razlika med neto sedanjo vrednostjo ponovno 
dogovorjenih ali spremenjenih pogodbenih denarnih tokov in neto sedanjo 
vrednostjo denarnih tokov pred odobritvijo ukrepa. 
O tem poročajo poročevalci po nacionalnih GAAP in MSRP. Za poročevalce po 
MSRP se ekonomska izguba izračuna v skladu z odstavkom 5.4.3 MSRP 9. 
Institucije poročajo v tem stolpcu samo, če izračunajo ekonomsko izgubo. O 
izračunanih ekonomskih dobičkih se ne poroča. 

 



Vrstice Navodila 

0010 Krediti in druga finančna sredstva, za katere veljajo moratoriji, skladni z 
merili EBA 
Točka b) odstavka 19 smernic EBA o moratorijih; odstavek 32 dela 1 Priloge V k 
ITS. 
Poroča se kredite in druga finančna sredstva, za katere so bili moratoriji (zakonski 
in zasebni), skladni z merili EBA, že izvedeni in še niso potekli. 
Izpostavljenosti, za katere veljajo tako moratoriji, skladni z merili EBA, kot drugi 
ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19, se poroča samo enkrat v tej predlogi in 
ne tudi v predlogi F 91.02. 
Kreditov in drugih finančnih sredstvev, za katere ne veljajo moratoriji, skladni z 
merili EBA, se ne poroča v tej predlogi, temveč v predlogi F 91.02. Krediti in druga 
finančna sredstva v teh dveh predlogah se vzajemno izključujejo. 

0020 Od tega: gospodinjstva 
 Točka (f) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS. 

0030 Od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami 
 Točka (a) odstavkov 86 in 87 dela 2 Priloge V k ITS. 

0040 Od tega: nefinančne družbe 
 Točka (e) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS.  

0050 Od tega: mala in srednja podjetja 
 Točka (i) odstavka 5 dela 1 Priloge V k ITS. 

0060 Od tega: zavarovani s poslovnimi nepremičninami 
 Točka (a) odstavkov 86 in 87 dela 2 Priloge V k ITS. 

  



5. Informacije o drugih kreditih in finančnih sredstvih, za katere veljajo ukrepi restrukturiranja 
zaradi COVID-19 (F 91.02) 

5.1. Splošne opombe 

16. Ta predloga zajema kredite in druga finančna sredstva, za katere veljajo ukrepi 
restrukturiranja zaradi COVID-19, ki ne izpolnjujejo zahtev, opisanih v odstavku 10 
smernic EBA o moratorijih. Vse vrste ukrepov restrukturiranja (pogodbene spremembe 
in/ali refinanciranje) se upoštevajo pod pogojem, da so povezani s pandemijo COVID-
19, razen če gre za „novoodobrene kredite, za katere veljajo javne jamstvene sheme v 
okviru pandemije COVID-19“. Slednji naj se poročajo le v predlogi F 91.05 in v 
ustreznem stolpcu predloge F 92.01. 
 

17. Predloga zagotavlja razčlenitev bruto knjigovodske vrednosti in povezanih popravkov 
vrednosti za izgube po statusu izpostavljenosti (donosna in nedonosna). Poleg tega se 
izpostavljenosti (donosne in nedonosne), za katere je bilo odobreno obdobje odloga 
odplačila glavnice in obresti, predstavijo v ločenih stolpcih. 
 

18. Druge informacije se zagotovijo v naslednjih stolpcih: (i) za donosne izpostavljenosti 
„instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, 
vendar niso oslabljeni (druga skupina)“, in (ii) za nedonosne izpostavljenosti, za katere 
obstaja „verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v 90 dneh“; (iii) javna 
jamstva, prejeta v okviru pandemije COVID-19; (iv) izpostavljenosti, ki so vstopile v 
kategorijo nedonosnih izpostavljenosti. 

5.2. F 91.02: INFORMACIJE O DRUGIH KREDITIH IN DRUGIH FINANČNIH 
SREDSTVIH, ZA KATERE VELJAJO UKREPI RESTRUKTURIRANJA ZARADI 
COVID-19 

5.2.1. Navodila za posamezne postavke 

 

Stolpci Navodila 

0010 Bruto knjigovodska vrednost 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Zneski, poročani v tem stolpcu, ustrezajo vsoti zneskov,  poročanih v stolpcih 0020 
in 0050. 
O vsakem drugem kreditu, za katerega veljajo ukrepi restrukturiranja zaradi 
COVID-19, se poroča samo enkrat, ne glede na število uporabljenih ukrepov. 

0020 Donosno 
Odstavek 34 dela 1 in odstavki od 213 do 239 dela 2 Priloge V k ITS. 



 

0030 Od tega: obdobje odloga odplačila glavnice in obresti 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo bruto knjigovodsko vrednost kreditov in drugih finančnih 
sredstev, za katere drugi ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19, ki so na 
referenčni datum v obdobju trajanja odloga odplačila glavnice in obresti. To se 
nanaša na dolžnike, ki nimajo v obdobju moratorija nobenih plačilnih obveznosti. 

0040 Od tega: instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od 
začetnega pripoznanja, vendar niso oslabljeni (druga skupina) 
 MSRP 9.5.5.3; MSRP 7.35M(b)(i); odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
V tem stolpcu poročajo samo MSRP institucije. 

0050 Nedonosno 
Člen 47a(3) uredbe CRR; odstavek 34 dela 1 in odstavki od 213 do 239 dela 2 
Priloge V k ITS. 
 

0060 Od tega: obdobje odloga odplačila glavnice in obresti 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo bruto knjigovodsko vrednost kreditov in drugih finančnih 
sredstev, pri katerih so ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19  na referenčni 
datum v obdobju odloga odplačila glavnice in obresti. To se nanaša na dolžnike, ki 
nimajo v obdobju moratorija nobenih plačilnih obveznosti. 

0070 Od tega: verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v <= 90 dneh 
Odstavek 34 dela 1 in odstavek 236 dela 2 Priloge V k ITS. 

0080 Akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti 
zaradi kreditnega tveganja 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
Zneski poročni v tem stolpcu, ustrezajo vsoti zneskov, poročanih v stolpcih 0090 
in 0120. 

0090 Donosno 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 



0100 Od tega: obdobje odloga odplačila glavnice in obresti 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo akumulirane oslabitve in akumulirane negativne spremembe 
poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja kreditov in drugih finančnih sredstev, 
pri katerih so ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 na referenčni datum v 
obdobju odloga odplačila glavnice in obresti. To se nanaša na dolžnike, ki nimajo 
v obdobju moratorija nobenih plačilnih obveznosti. 

0110 Od tega: instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od 
začetnega pripoznanja, vendar niso oslabljeni (druga skupina) 
MSRP 9.5.5.3; MSRP 7.35M(b)(i); odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
V tem stolpcu naj poročajo samo institucije MSRP. 

0120 Nedonosno 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 

0130 Od tega: obdobje odloga odplačila glavnice in obresti 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo akumulirane oslabitve in akumulirane negativne spremembe 
poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja kreditov in drugih finančnih sredstev, 
pri katerih so ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 na referenčni datum v 
obdobju odloga odplačila glavnice in obresti. To se nanaša na dolžnike, ki nimajo 
v obdobju moratorija nobenih plačilnih obveznosti. 

0140 Od tega: verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v <= 90 dneh 
Odstavki od 69 do 71 in odstavek 236 dela 2 Priloge V k ITS. 

0150 Javna jamstva, prejeta v okviru pandemije COVID-19 
Odstavek 15 teh smernic. 
Institucije poročajo največji znesku javnega jamstva, ki so ga države članice 
uvedle kot odziv na pandemijo COVID-19 za druge kredite in finančna sredstva, 
za katere veljajo ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 (razen če gre za 
„novoodobrene kredite, za katere veljajo javne jamstvene sheme v okviru 
pandemije COVID-19“). Znesek jamstva ne sme presegati bruto knjigovodske 
vrednosti povezanega kredita. Obstoj drugih oblik zavarovanja s premoženjem ali 
jamstva se ne upošteva pri izračunu najvišjega zneska javnega jamstva, prejetega 
v okviru pandemije COVID-19, ki se lahko zahteva. 



0160 Izpostavljenosti, ki so vstopile v kategorijo nedonosnih izpostavljenosti 
Izpostavljenosti, ki so vstopile v kategorijo nedonosnih izpostavljenosti se poroča 
četrtletno od začetka poročevalskega obdobja do referenčnega datuma. 
Za izpostavljenost, ki je v poročevalskem obdobju večkrat prerazvrščena iz 
nedonosne v donosno, je treba znesek izpostavljenosti, ki so vstopile, opredeliti na 
podlagi primerjave med statusom izpostavljenosti na začetku poročevalskega 
obdobja in statusom na referenčni datum. 
O prerazvrstitvi nedonosne izpostavljenosti iz enega računovodskega portfelja v 
drugega se ne poroča kot o izpostavljenosti, ki je vstopila v kategorijo nedonosnih 
izpostavljenosti. 

 

Vrstice Navodila 

0010 Drugi krediti in druga finančna sredstva, za katere veljajo ukrepi 
restrukturiranja zaradi COVID-19 
Odstavek 32 dela 1 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo o vseh vrstah ukrepov restrukturiranja, ki so bili izvedeni zaradi 
pandemije COVID-19 in ne izpolnjujejo zahtev odstavka 10 smernic EBA o 
moratorijih. 
Glede drugih ukrepov restrukturiranja zaradi COVID-19 v obliki obdobja odloga 
plačila/moratorija na odplačevanje, se v tej vrstici poroča samo kredite in druga 
finančna sredstva z odlogom plačila/moratorijem na odplačevanje, ki niso potekli. 
Kredite in druga finančna sredstva, za katere veljajo moratoriji, skladni z merili 
EBA, in drugi ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 se poroča samo enkrat v 
predlogi F 91.01 in ne tudi v F 91.02. Krediti in druga finančna sredstva v teh dveh 
predlogah se vzajemno izključujejo.  

0020 Od tega: gospodinjstva 
 Točka (f) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS. 

0030 Od tega: nefinančne družbe 
 Točka (e) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS. 

 

  



6. Krediti in druga finančna sredstva s poteklimi moratoriji (zakonskimi in zasebnimi), skladnimi 
z merili EBA (F 91.03) 

6.1. Splošne opombe 

19. Ta predloga zajema kredite in druga finančna sredstva, za katere so moratoriji (zakonski in 
zasebni), skladni z merili EBA, na referenčni datum že potekli, ne glede na to, ali so drugi 
ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 še vedno aktivni ali so že potekli. 
 

20. Predloga zagotavlja razčlenitev bruto knjigovodske vrednosti in povezanih popravkov 
vrednosti za izgube po statusu izpostavljenosti (donosna in nedonosna). Poleg tega naj se 
izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja (donosne in nedonosne) ugotovijo v ločenih 
stolpcih. 

 
21. Druge informacije naj se zagotovijo v naslednjih stolpcih: i) za donosne izpostavljenosti 

„instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, 
vendar niso oslabljeni (druga skupina)“, in ii) za nedonosne izpostavljenosti, za katere 
obstaja „verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v 90 dneh“; iii) javna 
jamstva, prejeta v okviru pandemije COVID-19; iv) izpostavljenosti, ki so vstopile v 
kategorijo nedonosnih izpostavljenosti in v) ekonomska izguba, ki izhaja iz uporabe teh 
ukrepov. 
 

6.2. F 91.03: KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA S POTEKLIMI MORATORIJI 
(ZAKONSKIMI IN ZASEBNIMI), SKLADNIMI Z MERILI EBA 

6.2.1. Navodila za posamezne postavke 

 

Stolpci Navodila 

0010 Bruto knjigovodska vrednost 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Zneski, poročani v tem stolpcu, ustrezajo vsoti zneskov, poročanih v 
stolpcih 0020 in 0050. 
 

0020 Donosno 
Odstavek 34 dela 1 in odstavki od 213 do 239 dela 2 Priloge V k ITS. 
 



0030 Od tega: izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja 
Člen 47b uredbe CRR; odstavek 34 dela 1 in odstavki od 240 do 268 dela 2 
Priloge V k ITS. 
Ta stolpec vključuje tudi izpostavljenosti s poteklimi moratoriji, skladnimi 
z merili EBA, in drugimi ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 
(aktivnimi in poteklimi). 

0040 Od tega: instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja 
od začetnega pripoznanja, vendar niso oslabljeni (druga skupina) 
 MSRP 9.5.5.3, MSRP 7.35M(b)(i); odstavek 34 dela 1 in odstavki od 213 
do 239 dela 2 Priloge V k ITS. 
V tem stolpcu poročajo samo MSRP institucije. 

0050 Nedonosno 
Člen 47a(3) uredbe CRR; odstavek 34 dela 1 in odstavki od 213 do 239 
dela 2 Priloge V k ITS. 
 

0060 Od tega: izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja 
Člen 47b uredbe CRR; odstavek 34 dela 1 in odstavki od 240 do 268 dela 2 
Priloge V k ITS. 
Ta stolpec vključuje tudi izpostavljenosti s poteklimi moratoriji, skladnimi 
z merili EBA, in drugimi ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 
(aktivnimi in poteklimi). 

0070 Od tega: verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v <= 
90 dneh 
Odstavek 34 dela 1 in odstavek 236 dela 2 Priloge V k ITS. 

0080 Akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene 
vrednosti zaradi kreditnega tveganja 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
Zneski, poročani v tem stolpcu, ustrezajo vsoti zneskov, poročanih v 
stolpcih 0090 in 0120. 

0090 Donosno 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 

0100 Od tega: izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 



0110 Od tega: instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja 
od začetnega pripoznanja, vendar niso oslabljeni (druga skupina) 
MSRP 9.5.5.3; MSRP 7.35M(b)(i); odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V 
k ITS. 
V tem stolpcu poročajo samo MSRP institucije. 

0120 Nedonosno 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 

0130 Od tega: izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 

0140 Od tega: verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v <= 
90 dneh 
Odstavki od 69 do 71 in 236 dela 2 Priloge V k ITS. 

0150 Javna jamstva, prejeta v okviru pandemije COVID-19 
Odstavek 15 teh smernic. 
Institucije poročajo največji znesek javnega jamstva, ki so ga države 
članice uvedle v odziv na pandemijo COVID-19 za kredite in druga 
finančna sredstva s poteklimi moratoriji, skladnimi z merili EBA. Znesek 
jamstva ne sme presegati bruto knjigovodske vrednosti povezanega 
kredita. Obstoj drugih oblik zavarovanja s premoženjem ali jamstva se ne 
sme upoštevati pri izračunu najvišjega zneska javnega jamstva, prejetega 
v okviru pandemije COVID-19, ki se lahko zahteva. 

0160 Izpostavljenosti, ki so vstopile v kategorijo nedonosnih 
izpostavljenosti 
Izpostavljenosti, ki so vstopile v kategorijo nedonosnih izpostavljenosti se 
poroča četrtletno od začetka poročevalskega obdobja do referenčnega 
datuma. 
Za izpostavljenost, ki je v poročevalskem obdobju večkrat prerazvrščena 
iz nedonosne v donosno, je treba znesek izpostavljenosti, ki so vstopile, 
opredeliti na podlagi primerjave med statusom izpostavljenosti na začetku 
poročevalskega obdobja in statusom na referenčni datum. 
O prerazvrstitvi nedonosne izpostavljenosti iz enega računovodskega 
portfelja v drugega se ne poroča kot o izpostavljenosti, ki je vstopila v 
kategorijo nedonosnih izpostavljenosti. 



0170 Ekonomska izguba 
Odstavek 19(d) smernic EBA o moratorijih; MSRP 9.5.4.3. 
Ekonomska izguba se izračuna kot razlika med neto sedanjo vrednostjo 
ponovno dogovorjenih ali spremenjenih pogodbenih denarnih tokov in 
neto sedanjo vrednostjo denarnih tokov pred odobritvijo ukrepa. 
O tem poročajo poročevalci po nacionalnih GAAP in MSRP. Za 
poročevalce po MSRP se ekonomska izguba izračuna v skladu z 
odstavkom 5.4.3 MSRP9. 
Institucije poročajo samo v tem stolpcu v primerih, ko izračunajo 
ekonomsko izgubo. O izračunanih ekonomskih dobičkih se ne poroča. 

 

Vrstice Navodila 

0010 Krediti in druga finančna sredstva s poteklimi moratoriji, skladnimi z merili 
EBA 
Točka b) odstavka 19 smernic EBA o moratorijih; odstavek 32 dela 1 Priloge V k 
ITS. 
Institucije poročajo kredite in druga finančna sredstva, za katere imajo moratoriji 
(zakonski in zasebni), skladni z merili EBA, preostalo zapadlost enako nič (potekli). 
Kreditih in drugih finančnih sredstvih se poroča od prvega dne po izteku moratorija. 
Tudi kadar moratoriji, skladni z merili EBA, potečejo, se izpostavljenosti poroča v 
predlogi F 90.01 v ustreznem stolpcu. 
izpostavljenosti s poteklimi moratoriji, skladnimi z merili EBA, in poteklimi ukrepi 
restrukturiranja zaradi COVID-19 (v obliki obdobja odloga plačila/moratorija na 
odplačevanje) se poroča samo v tej predlogi in ne tudi v predlogi F 91.04. 

0020 Od tega: gospodinjstva 
 Točka (f) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS. 

0030 Od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami 
 Točka (a) odstavkov 86 in 87 dela 2 Priloge V k ITS. 

0040 Od tega: nefinančne družbe 
 Točka (e) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS.  

0050 Od tega: mala in srednja podjetja 
 Točka (i) odstavka 5 dela 1 Priloge V k ITS. 

0060 Od tega: zavarovani s poslovnimi nepremičninami 



 Točka (a) odstavkov 86 in 87 dela 2 Priloge V k ITS. 
  



7. Drugi krediti in finančna sredstva s poteklimi ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 
(obdobje odloga/moratorij na plačilo) (F 91.04) 

7.1. Splošne opombe 

22. Ta predloga zajema druge ukrepe restrukturiranja zaradi COVID-19 v obliki obdobja 
odloga plačila/moratorija na odplačevanje, ki so potekli na referenčni datum in ne 
izpolnjujejo zahtev, opisanih v odstavku 10 smernic EBA o moratorijih. 
Izpostavljenosti s poteklimi moratoriji, skladnimi z merili EBA, in poteklimi ukrepi 
restrukturiranja zaradi COVID-19 (v obliki obdobja odloga plačila/moratorija na 
odplačevanje) se poroča samo v predlogi F 91.03 in ne tudi v tej predlogi. Če moratorij, 
skladen z merili EBA, ne poteče, vendar je drugo obdobje odloga plačila/moratorij na 
odplačevanje že poteklo, se izpostavljenosti še vedno poroča v predlogi F 91.01. 
 

23. Predloga zagotavlja razčlenitev bruto knjigovodske vrednosti in povezanih popravkov 
vrednosti za izgube po statusu izpostavljenosti (donosnih in nedonosnih). 
 

24. Druge informacije se zagotovijo v naslednjih stolpcih: i) za donosne izpostavljenosti 
„instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, 
vendar niso oslabljeni (druga skupina)“, in ii) za nedonosne izpostavljenosti, za katere 
obstaja „verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v 90 dneh“; iii) javna 
jamstva, prejeta v okviru pandemije COVID-19; iv) izpostavljenosti, ki so vstopile v 
kategorijo nedonosnih izpostavljenosti. 
 

7.2. F 91.04: DRUGI KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA S POTEKLIMI 
UKREPI RESTRUKTURIRANJA ZARADI COVID-19 (OBDOBJEM 
ODLOGA/MORATORIJEM NA PLAČILO) 

7.2.1. Navodila za posamezne postavke 

 

Stolpci Navodila 

0010 Bruto knjigovodska vrednost 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Zneski, poročani v tem stolpcu, ustrezajo vsoti zneskov, poročanih v stolpcih 0020 
in 0040. 
 

0020 Donosno 
Odstavek 34 dela 1 in odstavki od 213 do 239 dela 2 Priloge V k ITS. 



0030 Od tega: instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od 
začetnega pripoznanja, vendar niso oslabljeni (druga skupina) 
 MSRP 9.5.5.3, MSRP 7.35M(b)(i); odstavek 34 dela 1 in odstavki od 213 do 239 
dela 2 Priloge V k ITS. 
V tem stolpcu poročajo samo MSRP institucije. 

0040 Nedonosno 
Člen 47a(3) uredbe CRR; odstavek 34 dela 1 in odstavki od 213 do 239 dela 2 
Priloge V k ITS. 
 

0050 Od tega: verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v <= 90 dneh 
Odstavek 34 dela 1 in odstavek 236 dela 2 Priloge V k ITS. 

0060 Akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti 
zaradi kreditnega tveganja 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
Zneski, poročani v tem stolpcu, ustrezajo vsoti zneskov, poročanih v stolpcih 0070 
in 0090. 

0070 Donosno 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 

0080 Od tega: instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od 
začetnega pripoznanja, vendar niso oslabljeni (druga skupina) 
MSRP 9.5.5.3; MSRP 7.35M(b)(i); odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
V tem stolpcu poročajo samo MSRP institucije. 

0090 Nedonosno 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 

0100 Od tega: verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v <= 90 dneh 
Odstavki od 69 do 71 in 236 dela 2 Priloge V k ITS. 

0110 Javna jamstva, prejeta v okviru pandemije COVID-19 
Odstavek 15 teh smernic. 
Institucije poročajo o največji znesek javnega jamstva, ki so ga države članice 
uvedle kot odziv na pandemijo COVID-19 za druge kredite in druga finančna 
sredstva s poteklimi ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19. Znesek jamstva ne 
sme presegati bruto knjigovodske vrednosti povezanega kredita. Obstoj drugih 
oblik zavarovanja s premoženjem ali jamstva se ne sme upoštevati pri izračunu 



najvišjega zneska javnega jamstva, prejetega v okviru pandemije COVID-19, ki se 
lahko zahteva. 

0120 Izpostavljenosti, ki so vstopile v kategorijo nedonosnih izpostavljenosti 
Izpostavljenosti, ki so vstopile v kategorijo nedonosnih izpostavljenosti se poroča 
četrtletno od začetka poročevalskega obdobja do referenčnega datuma. 
Za izpostavljenost, ki je v poročevalskem obdobju večkrat prerazvrščena iz 
nedonosne v donosno, je treba znesek izpostavljenosti, ki so vstopile opredeliti na 
podlagi primerjave med statusom izpostavljenosti na začetku poročevalskega 
obdobja in statusom na referenčni datum. 
O prerazvrstitvi nedonosne izpostavljenosti iz enega računovodskega portfelja v 
drugega se ne poroča kot o izpostavljenosti, ki je vstopila v kategorijo nedonosnih 
izpostavljenosti. 

 

Vrstice Navodila 

0010 Drugi krediti in druga finančna sredstva s poteklimi ukrepi restrukturiranja 
zaradi COVID-19 (obdobjem odloga/moratorijem na plačilo) 
Odstavek 32 dela 1 in odstavek 358(a) dela 2 Priloge V k ITS. 
Institucije poročajo kredite in druga finančna sredstva, za katere je preostala 
zapadlost drugih ukrepov restrukturiranja zaradi COVID-19 v obliki obdobja 
odloga plačila/moratorija na odplačevanje enaka nič (potekli). Kredite in druga 
finančna sredstva se poroča od prvega dne po izteku moratorija. 
Tudi kadar drugi ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 potečejo, se 
izpostavljenosti poroča v predlogi F 90.02 v ustreznem stolpcu. 
 

0020 Od tega: gospodinjstva 
 Točka (f) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS. 

0030 Od tega: nefinančne družbe 
 Točka (e) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS. 

 

  



8. Informacije o novoodobrenih kreditih in drugih finančnih sredstvih, za katere veljajo javne 
jamstvene sheme v okviru pandemije COVID-19 (F 91.05) 

8.1. Splošne opombe 

25. Ta predloga zajema novoodobrene kredite in druga finančna sredstva iz odstavka 15 
teh smernic, za katere veljajo javne jamstvene sheme, ki so jih države članice uvedle v 
odziv na pandemijo COVID-19. V primeru refinanciranja prejšnjega dolga z novim 
kreditom ali združitvijo več dolgov v nov kredit se o novem kreditu, pripoznanem v 
računovodskih izkazih, poroča v tej predlogi pod pogojem, da je krit z javno jamstveno 
shemo, povezano s pandemijo COVID-19. 

26. Predloga zagotavlja razčlenitev bruto knjigovodske vrednosti in povezanih popravkov 
vrednosti za izgube po statusu izpostavljenosti (donosna in nedonosna). Poleg tega se 
izpostavljenosti (donosne in nedonosne) z ukrepi restrukturiranja ugotovijo v ločenih 
stolpcih. Kadar so novi krediti s jamstvom odobreni za refinanciranje prejšnje 
dolžniške pogodbe, se razvrstitev izpostavljenosti oceni v skladu s členom 47b uredbe 
CRR in odstavki od 240 do 268 dela 2 Priloge V k ITS. 

27. Druge informacije se zagotovijo v naslednjih stolpcih: i) za donosne izpostavljenosti 
„instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, 
vendar niso oslabljeni (druga skupina)“, ii) za nedonosne izpostavljenosti, za katere 
obstaja „verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v 90 dneh“; iii) znesek 
javnih jamstev v zvezi krediti in drugimi finančnimi sredstvi; iv) izpostavljenosti, ki so 
vstopile v kategorijo  nedonosnih izpostavljenosti in v) izpostavljenosti, ki so vstopile 
kot novo kreditiranje. 

 

8.2. F 91.05: INFORMACIJE O NOVOODOBRENIH KREDITIH IN DRUGIH FINANČNIH 
SREDSTVIH, ZA KATERE VELJAJO JAVNE JAMSTVENE SHEME V OKVIRU 
PANDEMIJE COVID-19 

8.2.1. Navodila za posamezne postavke 

 

Stolpci Navodila 

0010 Bruto knjigovodska vrednost 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Zneski, poročani v tem stolpcu, ustrezajo vsoti zneskov, poročanih v stolpcih 0020 
in 0050.  

0020 Donosno 
Odstavek 34 dela 1 in odstavki od 213 do 239 dela 2 Priloge V k ITS. 



0030 Od tega: izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja 
Člen 47b uredbe CRR; odstavek 34 dela 1 in odstavki od 240 do 268 dela 2 
Priloge V k ITS. 
Poroča se bruto knjigovodsko vrednost nove pogodbe („refinancirani dolg“), 
odobrene v okviru donosnega posla refinanciranja, ki izpolnjuje pogoje za 
opredelitev kot ukrep restrukturiranja.  

0040 Od tega: instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od 
začetnega pripoznanja, vendar niso oslabljeni (druga skupina) 
 MSRP 9.5.5.3; MSRP 7.35M(b)(i); odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
V tem stolpcu poročajo samo MSRP institucije. 

0050 Nedonosno 
Člen 47a(3) uredbe CRR; odstavek 34 dela 1 in odstavki od 213 do 239 dela 2 
Priloge V k ITS.  

0060 Od tega: izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja 
Člen 47b uredbe CRR; odstavek 34 dela 1 in odstavki od 240 do 268 dela 2 
Priloge V k ITS. 
Poroča se bruto knjigovodsko vrednost nove pogodbe („refinancirani dolg“), 
odobrene v okviru nedonosnega posla refinanciranja, ki izpolnjuje pogoje za 
opredelitev kot ukrep restrukturiranja.  

0070 Od tega: verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v <= 90 dneh 
Odstavek 34 dela 1 in odstavek 236 dela 2 Priloge V k ITS. 

0080 Akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti 
zaradi kreditnega tveganja 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
Zneski, poročani v tem stolpcu, ustrezajo vsoti zneskov, poročanih v stolpcih 0090 
in 0120. 

0090 Donosno 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 

0100 Od tega: izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
Poroča se popravke vrednosti za izgube po novi pogodbi („refinancirani dolg“), 
odobreni v okviru donosnega posla refinanciranja, ki izpolnjuje pogoje za 
opredelitev kot ukrep restrukturiranja. 



0110 Od tega: instrumenti s pomembnim povečanjem kreditnega tveganja od 
začetnega pripoznanja, vendar niso oslabljeni (druga skupina) 
MSRP 9.5.5.3; MSRP 7.35M(b)(i); odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
V tem stolpcu poročajo samo MSRP institucije. 

0120 Nedonosno 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 

0130 Od tega: izpostavljenosti z ukrepi restrukturiranja 
Odstavki od 69 do 71 dela 2 Priloge V k ITS. 
Poroča se popravke vrednosti za izgube po novi pogodbi („refinancirani dolg“), 
odobreni v okviru nedonosnega posla refinanciranja, ki izpolnjuje pogoje za 
opredelitev kot ukrep restrukturiranja. 

0140 Od tega: verjetnost neplačila, nezapadle ali zapadle prej kot ali v <= 90 dneh 
Odstavki od 69 do 71 in odstavek 236 dela 2 Priloge V k ITS. 

0150 Javna jamstva, prejeta v okviru pandemije COVID-19 
Odstavek 15 teh smernic. 
Institucije poročajo največji znesek javnega jamstva, ki so ga države članice 
uvedle v odziv na pandemijo COVID-19 za novoodobrene kredite in druga 
finančna sredstva. Znesek jamstva ne sme presegati bruto knjigovodske vrednosti 
povezanega kredita. Obstoj drugih oblik zavarovanja s premoženjem ali jamstva 
se ne sme upoštevati pri izračunu najvišjega zneska javnega jamstva, prejetega v 
okviru pandemije COVID-19, ki se lahko zahteva. 

0160 Izpostavljenosti, ki so vstopile v kategorijo nedonosnih izpostavljenosti 
Izpostavljenosti, ki so vstopile v kategorijo nedonosnih izpostavljenosti se poroča 
četrtletno od začetka poročevalskega obdobja do referenčnega datuma. 
Za izpostavljenost, ki je v poročevalskem obdobju večkrat prerazvrščena iz 
nedonosne v donosno, je treba znesek izpostavljenosti, ki so vstopile, opredeliti na 
podlagi primerjave med statusom izpostavljenosti na začetku poročevalskega 
obdobja in statusom na referenčni datum. 
O prerazvrstitvi nedonosne izpostavljenosti iz enega računovodskega portfelja v 
drugega se ne treba poroča kot o izpostavljenosti, ki je vstopila v kategorijo 
nedonosnih izpostavljenosti. 

0170 Izpostavljenosti, ki so vstopile kot  novo kreditiranje 
Institucije poročajo bruto knjigovodsko vrednost novoodobrenih kreditov in 
drugih finančnih sredstev od zadnjega referenčnega datuma poročanja v različnih 
kategorijah kreditov (po vrsticah). 



Vrstice Navodila 

0010 Novoodobreni krediti in druga finančna sredstva, za katere veljajo javne 
jamstvene sheme 
Odstavek 15 teh smernic; odstavek 32 dela 1 Priloge V k ITS. 

0020 Od tega: gospodinjstva 
 Točka (f) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS. 

0030 Od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami 
 Točka (a) odstavkov 86 in 87 dela 2 Priloge V k ITS. 

0040 Od tega: nefinančne družbe 
 Točka (e) odstavka 42 dela 1 Priloge V k ITS.  

0050 Od tega: mala in srednja podjetja 
 Točka (i) odstavka 5 dela 1 Priloge V k ITS. 

0060 Od tega: zavarovani s poslovnimi nepremičninami 
 Točka (a) odstavkov 86 in 87 dela 2 Priloge V k ITS. 

  



9. Ukrepi, uporabljeni v odziv na pandemijo COVID-19: razčlenitev po oznakah NACE 
(F 92.01) 

9.1. Splošne opombe 

28. Ta predloga zajema kredite in druga finančna sredstva nefinančnim družbam, za katere 
veljajo moratoriji (zakonski in zasebni), skladni z merili EBA, drugi ukrepi 
restrukturiranja zaradi COVID-19 ter novoodobrene kredite in druga finančna sredstva 
iz odstavka 15 teh smernic, za katere veljajo javne jamstvene sheme, uvedene v odziv 
na pandemijo COVID-19. 

29. Predloga vključuje informacije, razčlenjene po sektorjih gospodarske dejavnosti po 
oznakah NACE na podlagi glavne dejavnosti nasprotne stranke. Poleg tega se 
zagotovijo informacije o znesku odobrenega javnega jamstva po oznaki NACE. 

30. Pri razvrstitvi izpostavljenosti po oznakah NACE se upoštevajo navodila iz 
odstavkov 91 in 92 dela 2 Priloge V k ITS. 

9.2. F 92.01: UKREPI, UPORABLJENI V ODZIV NA PANDEMIJO COVID-19: 
RAZČLENITEV PO OZNAKAH NACE 

9.2.1. Navodila za posamezne postavke 
 

Stolpci Navodila 

0010 Bruto knjigovodska vrednost kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere 
veljajo moratoriji, skladni z merili EBA 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Poroča se bruto knjigovodska vrednost kreditov in drugih finančnih sredstev 
nefinančnim družbam, za katere veljajo moratoriji, skladni z merili EBA, razen 
tistih, ki so razvrščeni kot „v posesti za trgovanje“, „trgovalni“ ali „v posesti za 
prodajo“ v skladu z veljavnim računovodskim okvirom. 
Poroča se samo kredite in druga finančna sredstva nefinančnim družbam, za katere 
so bili moratoriji, skladni z merili EBA, že izvedeni in niso še potekli. 

0020 Bruto knjigovodska vrednost drugih kreditov in finančnih sredstev, za katere 
veljajo ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 
Odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Poroča se bruto knjigovodska vrednost drugih kreditov in finančnih sredstev 
nefinančnim družbam, za katere veljajo ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19, 
razen tistih, ki so razvrščeni kot „v posesti za trgovanje“, „trgovalni“ ali „v posesti 
za prodajo“ v skladu z veljavnim računovodskim okvirom. 



Poroča se samo kredite in druga finančna sredstva nefinančnim družbam, za katere 
so bili ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 izvedeni ter niso še potekli in ne 
izpolnjujejo zahtev iz odstavka 10 smernic EBA o moratorijih. 

0030 Bruto knjigovodska vrednost novoodobrenih kreditov in drugih finančnih 
sredstev, za katere veljajo javne jamstvene sheme v okviru pamdemije 
COVID-19 
Odstavek 15 teh smernic; odstavek 34 dela 1 Priloge V k ITS. 
Poroča se bruto knjigovodska vrednost novoodobrenih kreditov in drugih finančnih 
sredstev nefinančnim družbam, za katere veljajo javne jamstvene sheme razen 
tistih, ki so razvrščeni kot „v posesti za trgovanje“, „trgovalni“ ali „v posesti za 
prodajo“ v skladu z veljavnim računovodskim okvirom. 

0040 Javna jamstva, prejeta v okviru pandemije COVID-19 
Odstavek 15 teh smernic. 
Institucije poročajo najvišji znesek javnega jamstva, prejetega v okviru pandemije 
COVID-19 za vse kredite in druga finančna sredstva razen tistih, ki so razvrščeni 
kot „v posesti za trgovanje“, „trgovalni“ ali „v posesti za prodajo“ v skladu z 
veljavnim računovodskim okvirom. Znesek jamstva ne sme presegati bruto 
knjigovodske vrednosti povezanega kredita. Obstoj drugih oblik zavarovanja s 
premoženjem ali jamstva se ne sme upoštevati pri izračunu najvišjega zneska 
javnega jamstva, prejetega v okviru pandemije COVID-19, ki se lahko zahteva. 

 

Vrstice Navodila 

0010-
0180 

Krediti in druga finančna sredstva, razčlenjeni po oznakah NACE 
Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, odstavek 32 dela 1 in 
odstavka 91 in 92 dela 2 Priloge V k ITS. 

0190 Skupaj 
Vrstica 0190 je vsota vrstic 0010-0180. 

 

  



10. Prihodki iz naslova obresti ter prihodki iz naslova opravnin in provizij iz kreditov in drugih 
finančnih sredstev, za katere veljajo ukrepi zaradi COVID-19 (F 93.01) 

10.1. Splošne opombe 

31. Ta predloga zajema informacije o poslovnem izidu kreditov in drugih finančnih 
sredstev, za katere veljajo moratoriji (zakonski in zasebni), skladni z merili EBA, drugi 
ukrepi restrukturiranja zaradi COVID-19 ter novoodobrene kredite in druga finančna 
sredstva iz odstavka 15 teh smernic, za katere veljajo javne jamstvene sheme, uvedene 
v odziv na pandemijo COVID-19. 

10.2. F 93.01: Prihodki iz obresti ter prihodki iz naslova provizij in opravnin iz kreditov in drugih 
finančnih sredstev, za katere veljajo ukrepi zaradi COVID-19 

10.2.1. Navodila za posamezne postavke 

Stolpci Navodila 

0010 Tekoče obdobje 
Poroča se stanje na referenčni datum. 

0020 Načrtovano stanje ob koncu računovodskega leta 
Institucije poročajo načrtovano stanje ob koncu naslednjega računovodskega leta 
ob upoštevanju učinkov izbruha COVID-19. Za referenčni datum ob koncu 
računovodskega leta se poroča načrtovano stanje ob koncu naslednjega 
računovodskega leta. 

0030 Pripomba 
Institucije zagotovijo nadaljnje informacije o pomembnih spremembah prihodkov 
iz naslova obresti ter prihodkov iz naslova provizij in opravnin v primerjavi s 
prejšnjim obdobjem. 

 

Vrstice Navodila 

0010 Prihodki iz obresti iz kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo 
ukrepi zaradi COVID-19 
Odstavek 31 dela 2 Priloge V k ITS 
Prihodki iz obresti, kot so opredeljeni v odstavku 31 dela 2 Priloge V k ITS, ki 
izvirajo iz kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo moratoriji 
(zakonski in zasebni), skladni z merili EBA, drugi ukrepi restrukturiranja zaradi 
COVID-19 in novoodobreni krediti in druga finančna sredstva iz javnih 
jamstvenih shem v okviru pandemije COVID-19. 



0020 Prihodki iz naslova provizij in opravnin iz kreditov in drugih finančnih 
sredstev, za katere veljajo ukrepi zaradi COVID-19 
 
MSRP 7.20(c); člen 27, navpična členitev (4) Direktive o računovodskih izkazih 
bank 
Prihodki iz naslova provizij in opravnin, kot so opredeljeni v Prilogi V k ITS 
(MSRP 7.20(c ); člen 27, navpična členitev (4) Direktive o računovodskih izkazih 
bank), ki izvirajo iz kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo 
moratoriji (zakonski in zasebni), skladni z merili EBA, drugi ukrepi restrukturiranja 
zaradi COVID-19 in novoodobreni krediti in druga finančna sredstva iz javnih 
jamstvenih shem v okviru pandemije COVID-19. 

 

  



11. Bonitetne informacije o kreditih in drugih finančnih sredstvih, za katere veljajo javne državne 
jamstvene sheme v okviru pandemije COVID-19 (F 93.02) 

11.1. Splošne opombe 

32. Ta predloga zajema bonitetne informacije o kreditih in drugih finančnih sredstvih, za 
katere veljajo javne jamstvene sheme, uvedene v odziv na pandemijo COVID-19. 

 

11.2. F 93.02: BONITETNE INFORMACIJE O KREDITIH IN DRUGIH FINANČNIH 
SREDSTVIH, ZA KATERE VELJAJO JAVNE DRŽAVNE JAMSTVENE SHEME V 
OKVIRU PANDEMIJE COVID-19 

11.2.1. Navodila za posamezne postavke 

Stolpci Navodila 

0010 Znesek 
Poroča se stanje na referenčni datum. 

0020 Načrtovano stanje ob koncu leta 
Institucije poročajo načrtovano stanje ob koncu leta ob upoštevanju učinkov izbruha 
COVID-19. 
V poročilu ob koncu leta se poroča načrtovano stanje ob koncu naslednjega leta. 

0030 Pripomba 
Institucije zagotovijo nadaljnje informacije, kadar: 
- vrstici 0010 in 0020 ne vsebujeta istega zneska, tj. po uredbi CRR vsa jamstva ne 
štejejo kot primerno zavarovanje s premoženjem; 
- vrstici 0030 ali 0020 nista enaki nič, tj. pripoznanje javnega državnega jamstva ne 
zmanjšuje zneska tveganju prilagojene izpostavljenosti kredita ali drugih zadevnih 
finančnih sredstev na nič. 

 



Vrstice Navodila 

0010 Vrednost izpostavljenosti kreditov in drugih finančnih sredstev na podlagi 
nepoteklih javnih jamstvenih shem v okviru pandemije COVID-19 
Vrednost izpostavljenosti, kot je opredeljena za namen stolpca 0200 
predloge C 07.00, stolpca 0110 predloge C 08.01 Priloge I k ITS, kreditov in 
drugih finančnih sredstev, kadar se v okviru pandemije COVID-19 uporabijo 
javne jamstvene sheme in jamstvo še ni poteklo. 

0020 Od tega: krediti in druga finančna sredstva, kadar se jamstva v skladu z 
uredbo CRR štejejo kot ustrezno zavarovanje za namen zmanjšanja 
kreditnega tveganja 
Vrednost izpostavljenosti kreditov in drugih finančnih sredstev,  poročana v 
vrstici 0010, kadar prejeto javno jamstvo šteje kot ustrezno zavarovanje s 
premoženjem za namen zmanjšanja kreditnega tveganja v skladu s poglavjem 4 
naslova II dela 3 uredbe CRR. 
Če se znesek, poročan v tej vrstici, razlikuje od zneska, poročanega v vrstici 0010, 
se razlogi pojasnijo v stolpcu 0030. 

0030 Znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti teh kreditov in drugih finančnih 
sredstev 
Znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti kreditov in drugih finančnih sredstev 
v vrstici 0020, kot je opredeljena za namene člena 92(3) uredbe CRR. 
Če znesek, poročan v tej vrstici, ni enak nič, se to pojasni v stolpcu 0030. 

0040 Od tega: krediti in druga finančna sredstva, prestrukturirani tako, da 
uporabljajo ta jamstva 
Vrednost izpostavljenosti kreditov in drugih finančnih sredstev, poročana v 
vrstici 0010, ki na začetku niso biti kriti z javnim jamstvom in so bili zato 
prestrukturirani, da so postali upravičeni. 

0050 Znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti teh kreditov in drugih finančnih 
sredstev (pred prestrukturiranjem) 
Znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti kreditov in drugih finančnih sredstev 
v vrstici 0040, kot je opredeljena za namene člena 92(3) uredbe CRR, pred 
prestrukturiranjem. 

0060 Znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti, povezane s temi krediti in 
drugimi finančnimi sredstvi 
Znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti kreditov in drugih finančnih sredstev, 
poročanih v vrstici 0010, kot je izračunana za namene člena 92(3) uredbe CRR. 
Če znesek, poročan v tej vrstici, ni enak nič, se to pojasni v stolpcu 0030. 



0070 Vrednost izpostavljenosti kreditov in drugih finančnih sredstev na podlagi 
poteklih javnih jamstvenih shem v okviru pandemije COVID-19 
Vrednost izpostavljenosti, kot je opredeljena za namen stolpca 0200 
predloge C 07.00 in stolpca 0110 predloge C 08.01 Priloge I k ITS, kreditov in 
drugih finančnih sredstev, kadar se v okviru pandemije COVID-19 uporabijo javne 
jamstvene sheme in je jamstvo že poteklo. Poroča se samo tiste kredite in druga 
finančna sredstva, pri katerih niso poravnana nadaljnja plačila glavnice, obresti 
in/ali opravnin. 

0080 Tveganju prilagojena izpostavljenosti teh kreditov in drugih finančnih 
sredstev 
Znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti kreditov in drugih finančnih sredstev 
v vrstici 0070, kot je izračunana za namene člena 92(3) uredbe CRR.  
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