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BANKA
SLOVENIJE

EVROSISTEM I
Na podlagi tretjega odstavka 29. elena Zakona 0 Banki Slovenije (Uradni list RS, st. 72/06 - uradno
precisceno besedilo in 59/11) in 4. tocke Sklepa 0 poracanju rnonetamih financnih institueij (Uradili
list RS, st. 50/15) izdaja guverner Banke Slovenije. I

I
I

NAVODILO
za izvajanje Sklepa 0 porocanju monetarnih financnih institucij

1. SPLOSNE DOLOCBE

1.1. Vsebina in narnen navodila

To navodilo doloca rnetodologijo, nacin in rake za posredovanje rnesecnega poracila 0 knjigovodskih
postavkah iz izkaza vseobsegajocega donosa in izkaza financnega poloZaja z obrestnirni rnerami, ~i
vkljucuje tudi zunajbilaneo in kornisijske podbilanee (v nadaljevanju knjigovodske postavke ~
obrestnirni rnerarni), ter rnesecnega porocHa prevrednotenj s transakeijarni (v nadaljevanju bilanea
prevrednotenj s transakeijami) rnonetamih financnih institueij (v nadaljevanju banka). I

Kadar se to navodilo sklieuje na dolocbe drugih predpisov, se te dolocbe uporabljajo v njihovern
vsakokrat veljavnern besedilu.

To navodilo je dostopno na spletui strani Banke Slovenije http://www.bsi.si/porocanie.asp?Mapald~166.

1.2. Oblika in nacin posredovanja poroCila 0 knjigovodskib postavkab z obrestnirni merami in
bilance prevrednotenj s transakcijarni

Banka poroca knjigovodske postavke z obrestnirni rnerarni na zadnji dan v rneseeu na podlagi rnatrike,
ki je v prilogi st. 1 tega navodila, in sieer po postavkah porocila iz 2. poglavja tega navodHa, ki rnoraj6,
biti oznacene s siframi po sifrantih in oprernljene z vrednostnimi podatki iz 3. pogla\ja tega navodHa,
v poljih rnatrike oznacenih s0. Pri tern uposteva izjerne oziroJila specificna doloeila, ki so natanenej~
opredeljene v okviru posameznih postavk poroCila v 2. poglavju ter v okviru posarneznih sifrantov ib
vrednostnih podatkov v 3. poglavju tega navodila. .' I
Banka v rneseeno poraeHo 0 knjigovodskih postavkah z obrestnimi rnerami vkljuei Ie tiste postavke
poraeila z rnomirni kornbinacijami sifer iz priloge st. 1 tega navodila, ki dejansko opredeljujejo pojat
poslovnih dogodkov. Pri tern se za pojav poslovnega dogodka steje obstoj kateregakoli zahtevanega
vrednostnega podatka v zvezi s postavkarni poracHa iz poglavja 3.2. tega navodila, ki se ne nanasa
zgolj na obrestne mere. Z zahtevanirni vrednostnirni podatki pa niso rnisljeni vsi podatki, ki so t
rnatriki pri posarneznih postavkah oznaeeni s kljukieo, saj !ie po navodilu za doloeene postavkb
poroeila, oznacene z nekaterirni sifrarni po sifrantih, kljub oznaeenirn kljukiearn v rnatriki, doloeen1i
vrednostui podatki ne zahtevajo. , I

Ce stem navodilorn ni doloeeno drugaee, banka za posarnezen posel (v enern zapisu) poraea sarno s
tern navodilorn zahtevane vrednostne podatke, ostalih vrednostnih podatkov pa ne poroea (prazno
polje). To porneni, da banka na primer za poslovni dogodek, pri katerern obstaja zgolj en zahtevan\
vrednostni podatek razlieen od vrednosti nie, ki se ne nanasa na obrestne mere, razen teg!.
vrednostnega podatka vse ostale zahtevane vrednostne podatke poroea z vrednosqo nic (in ne kot
prazno polje). . I
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Banka v mesecno porocilo 0 knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami vkljuCi tudi koncna
knjigovodska stanja na zadnji koledarski dan v meseeu, ki morajo biti formalno, racunsko in vsebinsko
pravilna. Banka stanja postavk poroCila predhodno uskladi s knjigovodskimi postavkami glavne
knjige, predpisanimi s Sklepom 0 poslovnih knjigah in letnih porocilih bank in hranilnie (Uradni list
RS, sl. 50/15). Pri tern uposteva vsebinsko opredelitev postavk porocila, predpisano stem navodilom.
Banka predhodno uravnotezi (zbilaneira) aktivne in pasivne postavke izkaza financnega poloZaja ter
aktivne in pasivne postavke iz poslovanja za racun strank (komisijsko poslovanje) po vrednostnih
podatkih od 80 do 87. Banka predhodno uskladi tudi sestevek postavk izkaza poslovnega izida s cistim
dobickom poslovnega leta iz izkaza financnega poloZaja (pred eventualno prerazporeditvijo v druge
rezerve iz dobicka v skladu s tretjim odstavkom 230. elena ZGD-I), sestevek drugih postavk izkaza
vseobsegajocega donosa (postavk drugega vseobsegajocega donosa) pa s povecanji/zmanjsanji
akumuliranega drugega vseobsegajocega donosa in prenesenega dobicka/izgube v poslovnem letu
oziroma v obdobju, na katerega se poroCilo nanasa.

Za namen intemega usklajevanja vkljucenih knjigovodskih stanj v porocilo 0 knjigovodskih postavkah
z obrestnimi merami s knjigovodskimi postavkami glavne knjige banka iz aktivnih in pasivnih postavk
porocila s pomocjo sifer po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk izdela tudi
rekapitulaeijo izkaza financnega poloZaja na zadnji dan v meseeu, iz postavk izkaza poslovnega izida
in drugega vseobsegajocega donosa pa rekapitulaeijo izkaza vseobsegajocega donosa za obdobje od I.
januarja do zadnjega dne v meseeu, na katerega se poroCilo nanasa, na nacin, ki je opredeljen v 5.
poglavju tega navodila, in ju za namen kontrole v okviru porocila 0 knjigovodskih postavkah z
obrestnimi merami posreduje Banki Slovenije.

Banka v okviru bilanee prevrednotenj s transakeijami mesecno poroca podatke prevrednotovalnih
prilagoditev (prevrednotenj), tj. podatke vrednostnih sprememb knjigovodskih stanj v obravnavanem
meseeu, ki niso poslediea izvrsenih transakcij, niti prerazporeditev (kot so spremembe v sektorski
razvrstitvi subjektov ipd.) niti sprememb devimih tecajev, ter podatke transakeij v obravnavanem
meseeu, po oznacenih sifrantih. in vrednostnih podatkih v matriki bilanee prevrednotenj s
transakcijami, ki je v prilogi sl. 2 tega navodila. Pri tern uposteva tudi dolocbe iz 4. poglavja tega
navodila. Banka podatke prevrednotenj in transakcij poroca za mesee, na katerega se nanasajo (banka
torej ne poroca kumulativnih podatkov).

Banka mora predhodno uravnoteziti (zbilaneirati) aktivne in pasivne postavke prevrednotenj, ki jih
poroca po vrednostnih podatkih od zap. sl. 41, 80, 82 in 83. Podatki prevrednotenj morajo imeti
protipostavko v postavkah od PI818 do PI827 Akumulirani drugi vseobsegajoCi donos, PI701 Cisti
dobicek poslovnega leta oziroma PI702 Cista izguba poslovnega leta, PI603 Prehodno nerazporejeni
Cisti dobicek/izguba prejsnjega leta in PI601 Zadriani dobicek/izguba.

Banka poroca stanja, prevrednotenja in transakcije z meski v evrih in obrestne mere v odstotkih na
leto. Zneske poroca zaokrozene brez deeimalk, vrednost delte pri opeijah poroca zaokroZene na 2
decimalki, obrestne mere pa zaokrozene na 4 deeimalke, v skladu s Priporocilom 0 nacinih obracuna
obresti za posle s prebivalstvom, ki gaje dne 15. 7. 2008 izdala Banka Slovenije.

Banka posreduje porocilo vkljucno z rekapitulacijo izkaza financnega poloZaja in rekapitulaeijo izkaza
vseobsegajocega donosa Banki Slovenije v elektronski obliki na nacin, ki je natancneje opredeljen s
tehnicnim navodilom, objavljenim na spletni strani Banke Slovenije
http://www.bsi.si/poroeanje.asp?Mapald= I097.

1.3. Roki za posredovanje poroCil

Banka posreduje Banki Slovenije redni mesecni porocili 0 knjigovodskih postavkah z obrestnirni
merami in bilanee prevrednotenj s transakeijami (sifra I po sifrantu 3 Tip poroCi/a) najkasneje do
desetega delovnega dne v naslednjem meseeu.

Banka posreduje Banki Siovenije tudi morebitne popravke ze posredovanih podatkov oziroma porocil
za obdobja tekocega in preteklega leta tako, da ponovno poslje eelotno porocilo.
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Za stanje na dan 31. december, ko banka predlaga Banki Slovenije letne raeunovodske izkaze, banJ(a
I

posreduje Banki Slovenije se posebni poroeili 0 knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami in
bilance prevrednotenj s transakcijami po opravljenih zakljuenih knjizenjih (sifra 2 po sifrantu 3 Tip
~araCi/a) in sicer najkasneje v enem mesecu po koncu poslovnega leta. I

Ce banka zaradi revidiranja letnega poroeila izvede popravke v knjigovodskih postavkah, posreduj.e
Banki SJovenije tudi posebni poroCili 0 knjigovodsleih postavkah z obrestnimi merami in bilance
prevrednotenj s transakcijami, sestavljeni na podlagi revidiranega izkaza finanenega polozaja (sifra 6
po sifrantu 3 Tip paraei/o), najkasneje do 30. aprila tekoeega' leta za preteklo poslovno leto. Banka
pred posredovanjem posebnih poroCil v Oddelek finanene statistike Banke Slovenije posreduje tudi
pisno obrazlozitev revizorjevih popravkov, ki vplivajo na postavke poroeila rekapitulacije iz 5.
poglavja in priloge 3 tega navodila, leimora vsebovati:

- oznako dopisa,
- razloge za revizOljeve popravke,
- opis poslovnih dogodkov, na katere se revizorjevi popravki nanasajo,
- podpis dveh odgovornih oseb,
- datum.

Ce so podatki po stanju 31.12. po reviziji enaki ze posredovanim podatkom po stanju 31.12. po
zakljuenih knjizenjih, lahko banka Banki Slovenije namesto posebnih poroeil iz predhodnega odstavk~
posreduje pisno izjavo 0 enakosti podatkov. Izjava, ki jo banka naslovi na Oddelek finanene statistikd,
mora vsebovati: I

- oznako dopisa,
- vsebinsko obrazlozitev oziroma navedbo, na katere podatke se izjava nanasa,
- podpis dveh odgovornih oseb,
- datum.

Banka s podruznico v tujini predlozi Banki Slovenije dye loeeni poroeili 0 knjigovodskih postavkah *
obrestnimi merami. Banka poslje redno meseeno poroeilo 0 knjigovodskih postavkah z obrestnirni
merami brez podruznice v tujini (sifra 1 po sifrantu 3 Tip paraCi/a) in redno meseeno poroeilo ?
knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami s podruznico v tujini (sifra 3 po sifrantu 3 Tip paraCi/a)
v roku, doloeenem v prvem odstavku tega poglavja. Posebni poroCili 0 knjigovodskih postavkah f
obrestnimi merami po zakljuenih knjizenjih (sifri 2 in 4 po sifrantu 3 Tip paraCi/a) in posebni poroeili
o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami, sestavljenimi na podlagi revidiranega izkazk
finanenega polofuja (sifri 6 in 7 po sifrantu 3 Tip paraei/o) oziroma pisno izjavo 0 enakosti podatko~
banka predlozi v rokih, doloeenih v tretjem in eetrtem odstavku tega poglavja. I

Banka, nad katero se uvede likvidacijski ali steeajni postopek, poslje Banki Slovenije poroeilo 0
knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami na dan pred zaeetkom postopka likvidacije ali steeajk
(sifri 5 in 9 po sifrantu 3 Tip paraCi/a) najkasneje do desetega delovnega dne po zaeetku postopka.

Ce banka zaradi zdruzitve ali delitve preneha obstajati, mora njen pravni naslednik za to banko Banki
Slovenije poslati poroeilo 0 knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami na zadnji dan meseca pred
vpisom zdruzitve oziroma delitve v sodni register (sifri 5 in 9 po sifrantu 3 Tip paraCi/a) najkasneje do
desetega delovnega dne po vpisu v register.

1.4. Hramba porocil

Banka posredovana poroeila Banki Slovenije v skladu stem navodilom brani 5 let.
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2. VSEBINSKA OPREDELITEV POSTAVK POROCILA

2.1. Splosno 0 postavkah porocila

Postavke poroeila so oznaeene s petmestno sifro. Prvi znaki sifre loeujejo postavke poroeila na
naslednje vsebinsko loeene sklope poroeila:

a) izkaz finanenega poloZaja:
Axxxx Aktivne bilanene postavke poroCila
Pxxxx Pasivne bilanene postavke poroCila
RSxxx Postavke rekapitulacije izkaza finanenega poloZaja

b) poslovanje za raeun strank (komisijsko poslovanje)

posredovanje, izvrsevanje naroeil in gospodarjenje s finanenimi instrumenti za raeun strank:
KAI xx Aktivne postavke komisijskega poslovanja
KPlxx Pasivne postavke komisijskega poslovanja

skrbnisko poslovanje za raeun strank:
KA2xx Aktivne postavke komisijskega poslovanja
KP2xx Pasivne postavke komisijskega poslovanja

poravnalno poslovanje:
KA3xx Aktivne postavke komisijskega poslovanja
KP3xx Pasivne postavke komisijskega poslovanja

drugo poslovanje za raeun strank:
KA4xx Aktivne postavke komisijskega poslovanja
KP4xx Pasivne postavke komisijskega poslovanja

c) izkaz vseobsegajoeega donosa

postavke izkaza poslovnega izida:

UPxxx Prihodki/dobieki izkaza poslovnega izida
UOxxx Odhodki/izgube izkaza poslovnega izida
VNOxx Neto (pobotani) dobieki/izgube izkaza poslovnega izida

druge postavke izkaza vseobsegajoeega donosa:

VNlxx Neto (pobotani) dobieki/izgube drugega vseobsegajoeega donosa

postavke rekapitulacije izkaza vseobsegajoeega donosa s siframi RDxxx

Postavke izkaza finanenega polozaja in posamezni podsklopi komisijskega poslovanja morajo biti v
poroeilu po vrednostnih podatkih od 80 do 87 medsebojno zbilancirani.

Banka pri vkljueevanju poslov v postavke poroeila, razelenjenih oziroma oznaeenih z ustrezmml
siframi, uposteva naeelo vsebine pred obliko po MSRP. To pomeni, da posle ne glede na pravno
formalno obliko obravnava po vsebini in ekonomski realnosti. V nekaterih primerih vsebino posla
opredeljuje vee pogodb, ki so sklenjene istoeasno. Na primer banka skladno z doloebami 0

pripoznanju in odpravi pripoznanja finanenih sredstev po MRS 39 pogodbo 0 promptni (spot) prodaji
vrednostnih papiJjev in pogodbo 0 terminskem nakupu teh vrednostnih papiJjev po vnaprej
dogovoJjeni terminski ceni, ki sta sklenjeni z istim komitentom, zaradi tveganja spremembe cene po
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vsebini obravnava kot najeti kredit na podlagi zastave vrednostnih papiIjev oziroma kot repo posel.
Enako banka postopa tudi pri terminski prodaji vrednostnih papiIjev in ponovnem terminskem nakupu
teh vrednostnih papiIjev, sklenjenih z istim komitentom, kadar je terminska cena ze dolocena v
pogodbi.

Banka v porocilo ne vkljuci intemih razmerij oziroma poslov, sklenjenih med organizacijskimi
enotami (podruznicami) banke porocevalke (pred porocanjem te posle izloci oziroma konsolidira).
Banka v porocilo 0 knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami brez podruznice v tujini vkljuCi tudi
sklenjene posle banke s to podruznico in pri vkljucevanju sklenjenih poslov s podruznico v postavke
porocila, oznacenih z ustreznimi siframi, uposteva vsa pravila, ki veljajo pri vkljucevanju sklenjenih
poslov s tretjimi osebami oziroma strankami.

Banka porocilo praviloma izdela tako, da je vsak sklenjeni posel vkljucen natanko v en zapis porocila
(z izjemami kot so odobreni krediti z vec originalnimi valutami hkrati, delno odpoklicane prejete
vloge, valutni promptni (spot) posH in izvedeni financni instrumenti), pri cemer se posli z enakimi
vrednostmi sifrantov zdruzijo in vkljucijo v en zapis porocila.

Banka v aktivne bilancne postavke poroCila financnih instrumentov vkljuci tudi prevzete in pogojne
zunajbilancne obveznosti (vrednostni podatek 90), ki se po vsebini nanasajo na posamezne financne
instrumente (na primer odobrene necrpane kredite iz zunajbilancne evidence vkljuci v postavki A040B
in A0419, izdana neunovcena jamstva (garancije) in nekrite akreditive v postavko A0416 ipd.). V
pasivne bilancne postavke porocila najetih kreditov vkljuci tudi znesek odobrenih necrpanih kreditov
iz zunajbilancne evidence, v pasivne bilancne postavke izdanih delnic, kapitalskih instrumentov in
dolfuiskih vrednostnih papirjev pa emisijo nevplacanih oziroma neprodanih izdanih vrednostnih
papiIjev iz zunajbilancne evidence.

Banka izvedene financne instrumente in valutne promptne (spot) posle vkljuci v postavke porocila
glede na predznak njihove postene vrednosti oziroma knjigovodske vrednosti v izkazu financnega
polozaja (v primeru pozitivne postene vrednosti (ali je Ie ta enaka nic) v postavkah od A2405 do
A240B, v primeru negativne postene vrednosti v postavkah od P2605 do P260B). Pri tem je vsak
valutni promptni posel in izvedeni financni instrument, z izjemo obrestne opcije, vkljucen v dye
postavki poroCila glede na predznak njegove postene vrednosti. 2a ta namen banka te financne
instrumente razstavi na nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo v obdobju trajanja oziroma ob
zapadlosti teh instrumentov in vsako od teh vrednosti z ustreznimi parametri vkljuci v svojo postavk~
porocila, njihovo posteno vrednost oziroma znesek spremembe postene vrednosti pa vkljuci Ie v eno
izmed teh postavk poroCila (na primer, ce gre za terminski nakup tuje val ute, v postavko A2405
oziroma P2605, in obratno, ce gre za terminski nakup vrednostnega papiIja, v postavko A240('j
oziroma P2606). Nacin razstavljanja in porocanja valutnih promptnih (spot) poslov je natancneje
dolocen v postavkah porocila A2407 oziroma P2607 in A240B oziroma P260B, nacin razstavljanja in
porocanja izvedenih financnih instrumentov pa v postavkah A2405 oziroma P2605 in A2406 oziroma
P2606.

Banka sklenjene promptne (spot) posle 0 nakupu oziroma prodaji financnih sredstev (z izjemo ze
omenjenih promptnih poslov za nakup oziroma prodajo tuje valute) vkljuci v postavke porocila
financnih sredstev, ki so v teh poslih predmet nakupa oziroma prodaje. Ce je banka sprejela
racunovodsko usmeritev pripoznanja financnih sredstev v izkazu financnega polozaja in odprave
pripoznanja financnih sredstev iz izkaza financnega polozaja na dan sklenitve posla 0 nakupu oziroma
prodaji financnih sredstev, zadevne promptne posle poroca na enak nacin kot sicer poroca nalozbe v
financne instrumente. Ce pa je banka sprejela racunovodsko usmeritev pripoznanja financnih sredstev
v izkazu financnega polofuja in odprave pripoznanja financnih sredstev iz izkaza financnega polozaja
na dan poravnave, v obdobju od sklenitve do poravnave promptnih poslov, te posle poroca v
postavkah porocila financnih sredstev z dogovorjeno nakupno ceno (s pozitivnim predznakom)
oziroma prodajno ceno (z negativnim predznakom) za ta financna sredstva in v primeru promptnih
poslov 0 nakupu financnih sredstev tudi z zneskom spremembe postene vrednosti teh financnih
sredstev (ki se nanasa na obdobje od dneva sklenitve promptnih poslov do zadnjega dne v mesecu, za
katerega banka izdela poroCilo).
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Banka pri poroeanju aktivnih bilanenih postavk poroeila finanenih sredstev,. za katere se zahteva
poroeanje prejetih zavarovanj (postavke A0408, A0410, A0416, A0418 in A0419, ki vkljueujejo tudi
zunajbilaneno evidenco - odobrene neerpane kredite, neunoveene garancije ipd.), navede kujigovodske
vrednosti (praviloma postene vrednosti) za posamezne vrste prejetih zavarovanj in izmed teh
predvideni vrstni red unoveljivosti (po siftantu 25) za pet vrst prejetih zavarovanj. Pray tako navede
tudi znesek nezavarovane teIjatve (pred oslabitvijo) ali znesek preseZenega zavarovanja nad
kujigovodsko vrednostjo teIjatve (pred oslabitvijo) iz izkaza finanenega polozaja (ne vkljueuje
knjigovodske vrednosti iz zunajbilanene evidence).

Banka pri poroeanju pasivnih bilanenih postavk poroCila, za katere se zahteva poroeanje prejetih
zavarovanj v obliki nepreklicnega jamstva Republike Slovenije (postavke P0321, P0401, P0512, od
P0802 do P0804), navede tudi kujigovodske vrednosti prejetih zavarovanj.

Banka izdane delnice in sestavljene finanene instrumente ter dolzniske finanene instrumente iz
zunajbilanene evidence (postavke poroCilaP0802, P0803, P0901, P1301, P1302, P3301, P3302, P3303
z izpolnjenim vrednostnim podatkom 90), katerih imetniki se niso znani, po sifrantih oznaei glede na
parametre banke poroeevalke. Pray tako oznaei tudi morebitna nepomembna stanja na prehodnih
raeunih banke zaradi reklamacij po plaeilnem prometu, neizvrsenih nakazil po poloznicah ali drugih
utemeljenih razlogov, zaradi katerih stanj ni mogoee locirati na posameznega komitenta (del postavk
poroeila P2930, A0417 in P0403 z izpolnjenim vrednostnim podatkom 80). Izdane dolzniske
vrednostne papiIje in potrdila 0 vlogah iz izkaza finanenega polozaja (z izpolnjenim vrednostnim
podatkom 80), ki glasijo na prinosnika (postavke poroCilaP0802, P0803 in P0804), banka oznaei po
siftantu 27 Sifra deponenta s sifro PRiNOSVP, po ostalih zahtevanih sifrantih pa s siframi glede na
zadnjega znanega imetnika.

Banka postavke izkaza vseobsegajoeega donosa poroea za poslovno leto oziroma obdobje od I.
januaIja do zadnjega dne v mesecu, na katerega se poroCilonanasa (v nadaljevanju poslovno leto), z
ustreznimi predznaki v odvisnosti od sifte postavke, kot je nataneneje doloeeno v opisu vrednostnega
podatka 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke 3.2. poglavja tega navodila.

2.2. Aktivne bilancne postavke porocila

AOIOI Gotovina

Postavka zajema imetja bankovcev in kovancev v domaeem in tujem denarju, ki so v obtoku in v
splosni rabi za izvrsevanje plaeil (npr. gotovina v blagajni, gotovina na poti).

A0201 Poravnalni racun pri centralni banki

Postavka zajema sredstva pri centralni banki za poravnavo transakcij v plaeilnem sistemu in sredstva
obvezne rezerve, ee je banka neposredna udeleZenka v plaeilnem sistemu TARGET 2. Banka v to
postavko ne vkljuei obveznosti za se neizvrsena plaeila v plaCilnemprometu, ki so zajeta v postavko
P2930 Obveznosti za neizvrsena izplaCila.

Banka stanja postavk A0201 Poravnalni raeun pri centralni banki in KA401 Denarna sredstva strank
iz drugih poslov za raeun strank po vrednostnem podatku 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke
pred poroeanjem uskladi z izpiskom oziroma dejanskim stanjem na poravnalnem raeonu pri centralni
banki.

Banka to postavko v celoti poroea po sifrantu 38 Obrestna obeutljivost Ie s sifro I - da, ne glede na to,
da se dejansko obrestuje samo del te postavke, ki se nanasa na sredstva, vkljucena v izpolnjevanje
obveznih rezerv.
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A 0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov

A0411 Vloge, razen potrdil 0 vlogah

A030I Obvezna rezerva pri centralni banki

Postavka zajema sredstva obvezne rezerve pri centralni banki, ee banka ni neposredna udelezenka ~
plaeilnem sistemu TARGET 2 in poravnavo transakcij v plaeilnem sistemu izvaja prek transakcijskega
raeuna, ki ga ima za ta namen odprtega pri drugi poslovni bankj. I

I

I
Postavka zajema sklenjene in izvrsene posle na podlagi kreditne pogodbe oziroma druge pogodbe ali
vee pogodb skupaj, ki po vsebini predstavljajo podlago za iZvedbo kreditnega posla za svoj raeun
oziroma raeun banke poroeevalke, ee niso zajeti ze v postavkah A0410 Odkup/jene terjatve, A0418
Terjatve iz financnega najema in A0419 Sindicirani krediti. Krediti so nataneneje specificirani Is
sifrantom 16 Vrste kreditov, ki zajema tudi povratne repo posle. Postavka zajema tudi prevzete
zunajbilanene obveznosti za predhodno navedene nalozbe (odobrene neerpane kredite (tudi za nameh
kritja akreditivov), kreditne linije in limite).

Postavka ne zajema prevzetih zunajbilanenih obveznosti banke za odobrene neerpane kredite za,
namen poplaeila obstojeCih kreditov s strani istih komitentov (razen zaeetnih stroskov ob odobritvi teh
kreditov), saj jih banka do erpanja teh kreditov v izogib poroeanju dvojne izpostavljenosti do istih
komitentov v poroeilo sploh ne vkljuei. I I

Banka to postavko poroea po sifrantu 44 Namen financnih inst~umentov in drugih postavk Ie s sifranii
I ,

od 01 do 08 (praviloma Ie s sifro 04 - krediti in terjatve). i

I
A04IO Odkupljene terjatve I

Postavka zajema odkupljene teIjatve brez regresne pravice in bdkuPljene teIjatve z regresno pravico.
Banka odkupljene teIjatve brez regresne pravice v postavko vkljuCi kot teIjatve oziroma
izpostavljenosti do osnovnega dolmika, odkupljene terjatvJ z regresno pravico pa kot teIjatve
(kredite) oziroma izpostavljenosti do odstopnika teIjatve s prej'etim zavarovanjem, tj. zavarovanjem ~
terjatvijo do osnovnega dolznika. Postavka zajema tudi ~revzete zunajbilanene obveznosti zfl
predhodno navedene nalozbe. 1 I
Banka to postavko poroea po sifrantu 44 Namen financnih inst umentov in drugih postavk Ie s siframi
od 01 do 08 (praviloma Ie s sifro 04 - krediti in terjatve).

i
Postavka zajema viozena sredstva pri centralni banki (mejni: depozit, vloge poravnalne jamstvene
sheme, izloeena sredstva po izvrsenem rubeZu iz sredstev poravnalnega rae una banke in druge vloge j,
in vlozena sredstva pri bankah in drugih finanenih institucijah v obliki podrejenih vlog ali drugih vlog
kot so transakcijski raeuni in vezane vloge. Postavka zajema tudi prevzete zunajbilanene obveznosti za
.predhodno navedene nalozbe. Banka v to postavko ne vkljuei potrdil 0 vlogah, ki so zajeta ze V
postavko A0603 Potrdila 0 vlogah. '

I

Banka to postavko poroea po sifrantu 44 Namen financnih insttumentov in drugih postavk Ie s sifram'i
od 02 do 08 (praviloma Ie s sifro 04 - krediti in terjatve).
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A0416 Terjatve za placi/a, oprav/jena na osnovi danill jamstev in akreditivov ter drugill pogojnill
obveznosti

Postavka zajema terjatve za izvrsena placila na osnovi danih jamstev iz izkaza financnega polozaja kot
so garancije, nekriti akreditivi, menicni avali, patronatske izjave in druge pogojne zunajbilancne
obveznosti ter pogodbeno dogovorjeni okvirji/limiti za te pogojne zunajbilancne obveznosti. Postavka
zajema tudi pogojne zunajbilancne obveznosti za predhodno navedene terjatve.

Postavka ne zajema pogojnih zunajbilancnih obveznosti iz akreditivov, ze kritih s sredstvi komitentov
(ker so ta sredstva komitentov ze zajeta med prejete vloge v postavko P0321) ali kritih z odobrenimi
krediti banke komitentom, izkljucno za namen kritja teh akreditivov (ker so te pogojne zunajbilancne
obveznosti ze zajete med odobrene necrpane kredite v postavki A0408).

Banka to postavko poroCila poroca po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi od 03 do 08 (praviloma Ie s sifro 04 - krediti in terjatve).

A0417 Drugajinancna sredstva

Postavka zajema druga neizvedena financna sredstva kot so teIjatve za provizije iz izdanih garancij,
oddajanja sefov v najem, hrambe vrednostnih papirjev, opravljanja plaCilnega prometa ipd. (vkljucno z
morebitnimi zamudnimi obrestmi), terjatve za prodana financna sredstva (nastale zaradi odprave
pripoznanja financnih sredstev iz izkaza financnega polofuja na dan sklenitve posla 0 prodaji), teIjatve
za dane predujme za nakup financnih instrumentov, terjatve za se neizplacane dividende od nalozb v
delnice, terjatve za dane varscine, terjatve za dano zacetno kriije borzi, terjatve za (prodano) gotovino
oziroma efektivni tuji denar, terjatve v obracunu iz poslovnih razmerij (ce izhajajo iz prehodnih
racunov, praviloma na datum porocanja ne izkazujejo stanj po vrednostnem podatku 80 Znesek
knjigovodske vrednosti postavke), in morebitne druge prevzete zunajbilancne obveznosti, ki
vkljucujejo tudi prevzete obveznosti za vplacila v sklade kot so sklad denamega trga, sklad tveganega
kapitala ipd. (ce ne gre po vsebini za spot posle ali izvedene financne instrumente). Postavka ne
zajema financnih sredstev ter pogojnih in prevzetih zunajbilancnih obveznosti, ki jih je banka vkljucila
ze v postavke porocila od A0408 do A0416, A0418, A0419, od A0603 do A1205, A2601, A2901 in
A3001 ter v postavke porocila poslovnih terjatev A2928, A2932 in A2943.

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi od 01 do 08 (praviloma Ie v postavki 04 - krediti in terjatve).

A0418 Terjatve izjinancnega najema

Postavka zajema teIjatve iz danih opredmetenih osnovnih sredstev v financni najem/zakup (leasing),
pri katerem je banka prenesla vsa pomembna tveganja in koristi, povezanih z lastnistvom, na
najemnika. Pri tern ni nujno, da lastninska pravica sredstva, danega v financni najem, ze preide na
najemnika. Postavka zajema tudi prevzete zunajbilancne obveznosti za predhodno navedene teIjatve.

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi od 02 do 08 (praviloma Ie v postavki 04 - krediti in terjatve).

A0419 Sindicirani krediti

Postavka zajema lastno udelezbo banke v sindiciranem kreditiranju iz izkaza financnega polofuja, pri
katerem vec bank skupaj v okviru sindikata kreditodajalcev zbere vecji znesek in ga dodeli
posameznemu komitentu. Postavka v visini lastne udeleZbe zajema tudi odobrene necrpane sindicirane
kredite iz zunajbilancne evidence. Ce banka prevzema tudi vlogo posrednika pri dodeljevanju in
odplacevanju na ta nacin zbranih sredstev za posameznega komitenta, udeleZbo drugih bank v
financiranju sindiciranih kreditov poroca v postavki KA402 Terjatve iz drugih poslov za racun strank.
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Postavka ne zajema prevzetih zunajbilanenih obveznosti banke za odobrene neerpane sindicirane
kredite za namen poplaeila obstojeeih sindiciranih kreditov s strani istih komitentov (razen zaeetnih
stroskov ob odobritvi teh kreditov), saj jih banka do erpanja teh kreditov v izogib poroeanju dvojne
izpostavljenosti do istih komitentov v poroeilo sploh ne vkljuei.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie's
Wi-amiod 0I do 08 (praviloma Ie v postavki 04 - krediti in terjatve). '

A 0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih vrednostnih papirjev
,

Postavka zajema dolzniske vrednostne papirje kot so obveznice, ddavne (zakladne) menice,
komercialni zapisi, blagajniski zapisi in podobni dolfuiSki vrednostni papirji, ki imetniku ne dajejo
nobene lastniske pravice nad institucijo izdajatelja, ter sklenjene promptne (spot) posle 0 nakupu
oziroma prodaji teh finanenih instrumentov.

Postavka ne zajema podrejenih dolzniskih vrednostnih paplI]ev, ki so zajeti v postavki A0604
Podrejeni doliniski vrednostni papilji, in zaeasno kupljenih dolzniskih vrednostnih papirjev, ki po
doloebah 0 pripoznanju in odpravi pripoznanja od 14. do 42. elena MRS 39 pri prenosniku ne
izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja iz izkaza financnega polozaja in posledieno pri
prevzemniku ne izpolnjujejo pogojev za pripoznanje v izkazu finanenega poloZaja. Ti posli se
obravnavajo kot posli kreditiranja pod postavko A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, 's
prejetimi zavarovanji v obliki (zaeasno kupljenih) dolzniskih vrednostnih papirjev, poroeanih po
vrednostnem podatku 60 Znesek zavarovanja z doliniskimi vrednostnimi papirji.

I

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namenfinancnih instrumentov in drugih postavk les
siframi od 01 do 08.

,

Dolzniske vrednostne papirje iz te postavke, ki nimajo doloeene zapadlosti (na primer "perpetual
bonds"), banka poroea po sifrantu 14 Originalna zapadlost in po sifrantu IS Preostala zapadlost s
sifro 99 - brez zapadlosti.

A0603 Potrdila 0 vlogah
I

Postavka zajema nalozbe v potrdila 0 vlogah, ki so praviloma izdane v poslovnih bankah kot potrdilo
za prejem denarja in so ustrezno obrestovane do zapadlosti v plaeilo, in sklenjene promptne (spot)
posle 0 nakupu oziroma prodaji teh finanenih instrumentov.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk leis
siframi od 01 do 08.

A 0604 Podrejeni doliniski vrednostni papirji

Postavka zajema podrejene dolzniske vrednostne papirje, ki imajo znaCilnostifinanenih obveznosti (in
ne kapitala) po doloebah 15. do 27. elena MRS 32 in znaeilnosti instrumentov dodatnega temeljnega
kapitala iz 51(a). elena ali instrumentov dodatnega kapitala iz 62(a). elena Uredbe (EU) sl. 575/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 0 bonitetnih zahtevah za kreditne institucije ih
investicijska podjeya ter 0 spremembi Uredbe (EU) sl. 648/2012 (Uradni list Evropske unije L 176 k,
dne 27. 6. 2013; v nadaljevanju eRR), ter sklenjene promptne (spot) posle 0 nakupu oziroma prodaji
teh finanenih instrumentov. Postavka zajema tudi podrejene dolzniSke vrednostne papirje, ki so jih
izdale tuje osebe, in sklenjene promptne posle 0 nakupu oziroma prodaji teh finanenih instrumentov.

Banka to postavko poroCilaporoea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi od 01 do 08.
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A080l Tocke/delnice skladov denarnega trga

Postavka zajema toeke/delnice, ki jih izda sklad denarnega trga (SOT), ter sklenjene promptne (spot)
posle 0 nakupu oziroma prodaji teh finanenih instrumentov. SOT so odprti ali zaprti vzajemni
skladilinvesticijske druzbe, ki investirajo predvsem v banene vloge, instrumente denarnega trga, v
toeke/delnice SOT ali v druge prenosne vrednostne papitje s preostalo zapadlostjo do vkljueno enega
leta, ki dosegajo stopnjo donosa, priblizno enako obrestnim meram instrumentov denarnega trga.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi OJ, 02, OS, 07 in 08.

A090l Delnice investicijskih skladov vkljucno s tockami vzajemnill skladov, razen delnic skladov
denarnega trga

Postavka zajema de1nice investicijskih druzb in enote (toeke) vzajemnih skladov ter sklenjene
promptne (spot) posle 0 nakupu oziroma prodaji teh finanenih instrumentov.

Pri investicijskih skladih gre za premozenje, loeeno od premozenja druzbe za upravljanje oziroma
upravljavca sklada, ki je v lasti imetnikov investicijskih kuponov investicijskega sklada. Vlagatelji v
sklad svoja denarna sredstva investirajo v skupen portfe1j z ostalimi investitOlji, ki imajo podobne
nalozbene cilje. Upravljavec sklada sredstva investitorjev nalozbi v delnice, obveznice in instrumente
denarnega trga, od katerih prieakuje najboljse donose glede na trzne razmere.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 01, 02, OS, 07 in 08.

All03 Delnice neodvisnih druzb

Postavka zajema nalozbe v delnice neodvisnih druzb in sklenjene promptne (spot) posle 0 nakupu
oziroma prodaji teh finanenih nalozb, ee ima banka neposredno ali posredno prek odvisnih druzb
praviloma manj kot 20 odstotkov glasovalnih pravic v druzbah, v katerih nalozbi, in ee na podlagi
sodil po doloebah 5. do 9. elena MRS 28 oceni, da banka v teh druzbah nima pomembnega vpliva.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 01, 02, OS, 07 in 08.

All04 Delnice odvisnih druzb

Postavka zajema nalozbe v delnice odvisnih druzb in sklenjene promptne (spot) posle 0 nakupu
oziroma prodaji teh finanenih nalozb, ee je banka neposredno ali posredno prek drugih odvisnih druzb
v razmerju do teh druzb v nadrejenem polozaju s praviloma vee kot 50 odstotkov glasovalnih pravic in
ee so izpolnjena ustrema druga sodila glede obvladovanja teh druzb po doloebah iz 5. do 18. elena
MSRP 10.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 02, OS, 07, 08 in 16.

All05 Delnice pridruzenih druzb

Postavka zajema nalozbe v delnice pridruzenih druzb in sklenjene promptne (spot) posle 0 nakupu
oziroma prodaji teh finanenih nalozb, ee ima banka neposredno ali posredno prek odvisnih druzb
praviloma 20 odstotkov ali vee glasovalnih pravic v druzbah, v katerih nalozbi, in ee izpolnjuje druga
sodila glede pomembnega vpliva teh druzb po doloebah 5. do 9. elena MRS 28. Postavka zajema tudi
dobro ime po doloebah 32. elena MRS 28, ee matieni banki po MSRP 10 ni treba izdelovati
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All06 Delnice skupaj obvladovanih druZb

konsolidiranih raeunovodskih izkazov in posledieno za metodo konsolidiranja pridruzenih druzb
uporabi kapitalsko metodo v raeunovodskih izkazih na posamieni osnovi.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namenfinancnih inslrumenlov in drugih poslavk Ie s
sirrami 02, OS,07, 08 in 16.

i
Postavka zajema nalozbe v delnice skupaj obvladovanih diuzb (skupnih podvigov) in sklenjeJe
promptne (spot) posle 0 nakupu oziroma prodaji teh finanenih nalozb, ee banka skupaj z drugi~i
podvizniki na podlagi pogodbenega sporazuma obvladuje gospodarsko delovanje posameznih,

delniskih druzb in ee so izpolnjena ustrezna sodila glede skupnega obvladovanja teh druzb, upostevaje
doloebe 5. do 9. elena MRS 28. Postavka zajema tudi dobro ime, ee matieni banki po MSRP 10 rli
treba izdelovati konsolidiranih raeunovodskih izkazovin posledieno za metodo konsolidiranja skupJj
obvladovanih druzb uporabi kapitalsko metodo v raeunovodskih izkazih na posamieni osnovi. i

I

Banka to postavko poroCila poroea po sifrantu 44 Namenfinancnih instrumenlov in drugih poslavk Ie Is
sirrami 02, OS,07, 08 in 16.

Al202 Laslnifki deleii v neodvisne druibe

Postavka zajema nalozbe v lastniske deleze neodvisnih druzb, ee ima banka neposredno ali posrednp
prek odvisnih druzb praviloma manj kot 20 odstotkov glasovalnih pravic v druzbah, v katerih nalozbi,
in ee na podlagi sodil po doloebah 5. do 9. elena MRS 28 oceni, da banka v teh druzbah nim~
pomembnega vpliva. i

I
Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namenfinancnih inslrumenlov in drugih poslavk Ie s
sirrami 02, OS,07 in 08.

Al203 Laslnifki deleii v odvisne druibe

Postavka zajema nalozbe v lastniske delete odvisnih druzb, ee je banka neposredno ali posredno pre~
drugih odvisnih druzb v razmerju do teh druzb v nadrejen~m poloZaju s praviloma vee kot 5r
odstotkov glasovalnih pravic in so izpolnjena ustrezna druga sodila glede obvladovanja teh druzb po
doloebah iz 5. do 18. elena MSRP 10. i I

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namenfinancnih instrumenlov in drugih poslavk Ie s
siframi 02, OS,07, 08 in 16. '

Al204 Laslnifki deleii v pridruiene druibe
I

Postavka zajema nalozbe v lastniske deleze pridruzenih druzb, ee ima banka neposredno ali posredna
prek odvisnih druzb praviloma 20 odstotkov ali vee glasovalnih pravic v druzbah, v katerih nalozbi, ih,
ee izpolnjuje druga sodila glede pomembnega vpliva teh druzb po doloebah 5. do 9. elena MRS 2~.
Postavka zajema tudi dobro ime po doloebah 32. elena MRS 28, ee matieni banki po MSRP 10 ni
treba izdelovati konsolidiranih raeunovodskih izkazov in posledieno za metodo konsolidiranjh
pridruzenih druzb uporabi kapitalsko metodo v raeunovodskih izkazih na posamieni osnovi.

Banka to postavko poroeila poroea po sirrantu 44 Namenfinancnih instrumenlov in drugih poslavk Ie s
sirrami 02, OS,07, 08 in 16.
Al205 Lastnifki deleii v skupaj obvladovane druibe

Postavka zajema nalozbe v lastniske deleze skupaj obvladovanih druzb (skupnih podvigov), ee banka
skupaj z drugimi podvizniki na podlagi pogodbenega sporazuma obvladuje gospodarsko delovanj~
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posameznih druzb in ee so izpolnjena ustrezna sodila glede skupnega obvladovanja teh druzb,
upostevaje doloebe 5. do 9. elena MRS 28. Postavka zajema tudi dobro ime, ee matieni banki po
MSRP 10 ni treba izdelovati konsolidiranih raeunovodskih izkazov in posledieno za metodo
konsolidiranja skupaj obvladovanih druzb uporabi kapitalsko metodo v raeunovodskih izkazih na
posamieni osnovi.

Banka to postavko poroCila poroea po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 02, 05, 07, 08 in 16.

A1401 Zemljisea

Postavka zajema zemljisea v lasti banke, ki se (v sklopu nepremienin) uporabljajo pri ustvaIjanju
proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisamiske naInene in ki se bodo po
prieakovanjih uporabljala v vee kot enem obraeunskem obdobju oziroma so namenjene prodaji po
MSRP 5. Med zemljisea, ki so namenjene prodaji po MSRP 5, banka praviloma vkljuei tudi zemljisea,
pridobljena za poplaeilo kreditov.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 07, 08 in 16.

A1402 Zgradbe

Postavka zajema zgradbe v lasti banke, ki se uporabljajo pri ustvaIjanju proizvodov ali opravljanju
storitev oziroma dajanju v najem ali za pisamiske namene in ki se bodo po prieakovanjih uporabljale v
vee kot enem obraeunskem obdobju oziroma so namenjene prodaji po MSRP 5. Med zgradbe, ki so
namenjene prodaji po MSRP 5, banka praviloma vkljuei tudi zgradbe, pridobljene za poplaeilo
kreditov.

Postavka zajema tudi zgradbe, ki se se gradijo in zato se niso v uporabi. Postavka ne zajema zgradb,
pridobljenih v finaneni najem, k:i so zajete v postavk:i AI403 Nepremicnine, pridobljene v jinancni
najem, in ne zajema zgradb, danih v finaneni najem, ki so kot posebna vrsta finanena sredstev zajeta v
postavko A0418 Terjatve izjinancnega najema.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 07, 08 in 16.

Banka v vrednostni podatek te postavke poroCila 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke vkljuei
tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe
vrednosti zaradi vrednotenja po posteni vrednosti.

A1403 Nepremienine, pridobljene v jinaneni najem

Postavka zajema nepremienine (zemljisea in/ali (del) zgradb), pridobljenih v finaneni najem, ki se
uporabljajo pri ustvaIjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za
pisamiSke namene in ki se bodo po prieakovanjih uporabljala v vee kot enem obraeunskem obdobju
oziroma so v okviru skupine za odtujitev naInenjene prodaji po MSRP 5.

Banka to postavko poroCila poroea po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 07, 08 in 16.

Banka v vrednostni podatek te postavke poroeila 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke vkljuei
tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe
vrednosti zaradi vrednotenja po posteni vrednosti.
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AJ405 Drobni inventar

Postavka zajema drobni inventar kot so prirocno orodje in naprave, predmeti za okrasevanje poslovnih,
prostorov in drugi predmeti opreme, ki imajo dobo koristnosti daljso od enega leta in katerih
posamicna vrednost praviloma ne presega 500 evrov. I

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namenfinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 07, 08 in 16.

Banka v vrednostni podatek te postavke poroCila 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke vklju~i
tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe
vrednosti zaradi vrednotenja po posteni vrednosti.; I

• I '

I I
I

A1406 Oprema, pridobljena vjinancni najem I
I,

Postavka zajema opremo, pridobljeno v financni najem (racunalnisko opremo, pisamisko opremo
ipd.), ki se uporablja pri ustvaIjanju proizvodov ali opravljanju Istoritev oziroma dajanju v najem ali Zll
pisarniske namene in ki se po pricakovanjih uporablja v vec koti enem obracunskem obdobju.

I
Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 07, 08 in 16. ! .

,
Banka v vrednostni podatek te postavke porocila 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke vkljuci
tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe
vrednosti zaradi vrednotenja po posteni vrednosti. i

I
A1407 Rai'unalniska oprema I

P k. v I' vk I . k' bl" .. . d I'ostav a za]ema racuna ms 0 opremo v ash, 1 se upoqa ]a pn ustvaIJan]u prOlZVOov a ,1

opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniSke namene in ki se po pricakovanjih
uporablja v vec kot enem obracunskem obdobju. I

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 07, 08 in 16. 1
Banka v vrednostni podatek te postavke porocila 80 Znesek Ijigovodske vrednosti postavke vkljuci
tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembb
vrednosti zaradi vrednotenja po posteni vrednosti. :

I

A1408 Druga oprema

Postavka zajema drugo opremo v lasti, ki se uporablja pri ustvaIjanju proizvodov ali opravljanj\'
storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniske namene in ki se po pricakovanjih uporablja v vec
kot enem obracunskem obdobju. I

Postavka ne zajema racunalniske opreme, ki je ze zajeta v postavkah AI406 Oprema, pridobljena t
financni najem in AI407 Racunalniska oprema. I

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namenfinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 07, 08 in 16. I
Banka v vrednostni podatek te postavke porocHa 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke vkljuci
tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe
vrednosti zaradi vrednotenja po posteni vrednosti.

13



Al502 Premozenjske pravice

Postavka zajema premozenjske pravice kot so koncesije, patenti, licence (na primer za raeunalniske
programe), blagovne znamke in podobne pravice, ki izpolnjujejo sodila glede njihove razpoznavnosti
in obvladovanja po MRS 38.

Postavka ne zajema raeunalniSkih programov, ee brez njih raeunalniska strojna oprema ne more
delovati, saj se v tern primeru le-ti obravnavajo kot sestavni del raeunalniske strojne opreme in jih zato
banka poroea v postavki A 1407 Racunalniska oprema.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 07, 08 in 16.

Banka v vrednostni podatek te postavke poroeila 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke vkljuei
tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe
vrednosti zaradi vrednotenja po posteni vrednosti.

Al503 Odlozeni stroSki lastnega razvijanja

Postavka zajema odlozene stroske lastnega razvijanja, ee lahko banka dokaze strokovno izvedljivost
ter svoj namen dokoneati in uporabiti ali prodati neopredmeteno sredstvo in ee izpolnjuje druga sodila
oziroma doloeila 57. do 64. elena MRS 38.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 07, 08 in 16 (praviloma Ie s sifro 16 - drugo).

Banka v vrednostni podatek te postavke poroCiia 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke vkljuei
tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe
vrednosti zaradi vrednotenja po posteni vrednosti.

Al505 Druga neopredmetena sredstva

Postavka zajema druga neopredmetena sredstva, ki izpolnjujejo sodila glede njihove razpoznavnosti in
obvladovanja po MRS 38, ee ze niso zajeta ze v postavkah A1502, AI503 in A1506.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 07, 08 in 16 (praviloma Ie s sifro 16 - drugo).

Banka v vrednostni podatek te postavke poroeila 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke vkljuei
tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembe
vrednosti zaradi vrednotenja po posteni vrednosti.

Al506 Dobra ime

Postavka zajema dobro ime, tj. presezek nabavne vrednosti prevzete druzbe ali njenega dela nad
doloeljivo posteno vrednosqo pridobljenih sredstev, zmanjsano za njene dolgove in prevzete oziroma
pogojne obveznosti. Postavka zajema tudi neopredmetena sredstva prevzete druzbe, ki so po doloebah
10. elena MRS 38 sestavni del dobrega imena.

Postavka ne zajema dobrega imena, ki izhaja iz nakupa delnic ali lastniskega deleZa v pridruzeni
druzbi ali skupaj obvladovani druzbi, ee matieni banki po MSRP 10 ni treba izdelovati konsolidiranih
raeunovodskih izkazov in ee banka kot metodo konsolidiranja za te druzbe uporabi kapitalsko metodo
v raeunovodskih izkazih na posamieni osnovi, saj se le-ta v tern primeru pripozna kot sestavni del
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A2207 Odlozeni odhodki iz vnaprej plaeanih zavarovalnih premij
I

I I

nalozbe v pridruzeno oziroma skupaj obvladovano druzbo v pbstavkah poroeila All 05 in All 06 t1
A1204 in A1205. : I

I

Banka v vrednostni podatek te postavke poroeila 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke vkljuei
tudi popravke vrednosti zaradi oslabitev.

I

A2206 Vnaprej plaeani in odlouni stroiki oziroma odhodki, razen vnaprej plaeanih zavarovalni/l
I

premij

Postavka zajema vnaprej plaeane in odlozene stroske oziroma odhodke za storitve, ki jih izvajalec
storitev se ni opravil in ki se zato ne nanasajo na poslovni izid obdobja, za katero banka poroea, kot so
stroski letne najemnine, stroski enoletne naroenine za strokovne revije, odhodki za provizije od
prejetih garancij in drugih storitev, ki se ne nanasajo na finanene obveznosti, zajete ze v pasivnih
bilanenih postavkah. , I

I,
I

Postavka zajema odlozene odhodke iz vnaprej plaeanih premij za zavarovanje premtcnega ih
nepremienega premozenje banke, ki se ne nanasajo na poslovni izid obdobja, za katero banka poroea. i

A2405 Izvedenijinaneni instrumenti s terminskim nakupom sredstev

Postavka zajema izvedene finanene instrumente z vsemi znaeilnostmi po doloebah 9. elena MRS 39,
pri katerih je postena vrednost pozitivna (kumulativno je postena vrednost od datuma sklenitve
pogodbe do datuma poroeanja neto porasla) ali enaka nie.

Postavka zajema tudi plaeane premije pri sklenjenih opcijskih pogodbah in izvedene finanene
instrumente, ki so vgrajeni v osnovno (gostiteljsko) pogodbo (opveznico, kredit, vlogo) in k:ise morajo
po doloebah 11. elena MRS 39 loeiti od osnovne pogodbe in obraeunati kot izvedeni finanen,i
instrumenti. . l'

Izvedene finanene instrumente, ki so vgrajeni v osnovno (gostitelJsko) pogodbo in ki se knjigovodsk
evidentirajo loeeno od osnovne gostiteljske pogodbe, banka ,poroea po sifrantu 116 Strukturiran1i

I

jinancni instrumenti Ie s siframa 0I - da s 100 odstotnim in vec pdstotnim zajamcenim izplacilom in 02
- da z manj kot 100 odstotnim zajamcenim izplaCilom. Druge izvedene finanene instrumente (ki nis6
vgrajeni v osnovno pogodbo) banka po tem sifrantu poroe~ s sifro 03 - jinancni instrument n'i
slrukturiran.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 0I - za trgovanje, 15 - izvedeni jinancni instrumenti za ekanomsko varovanje postavk bancn~
knjige in od 10 do 14 - izvedeni jinancni instrumenti za varovanje, pri katerih se uporabljajo posebn~
pravila obraeunavanja varovanja pred tveganji, opredeljena v doloebah od 71. do 102. elena MRS 39.1

I

Z izjemo obrestne opcije banka za namen poroeanja vsak izvedeni finaneni instrument razstavi n~
nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo v obdobju trajanja oziroma ob zapadlosti te"

I

instrumentov in vsako od teh vrednosti vkljuei v svojo postavko poroeila v vrednostni podatek 90
Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilancnih obveznosti (zunlljbilaneno potencialno terjatev za en6
vrsto sredstva, tj. »terminski nakup sredstva oziroma navidezni terminski nakup sredstva« v postavk6
poroeila A2405, zunajbilaneno potencialno obveznost za drugo vrsto sredstva, y. »terminsko prodaj6
sredstva ali navidezno terminsko prodajo sredstva« pa v postavko poroCilaA2406), posteno vrednost
izvedenega finanenega instrumenta pa vkljuei Ie v eno izmed teh postavk poroeila v vrednostn\
podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke (in 52 Znesek po trini vrednosti za statistikb
jinancnih racunov), na naein v odvisnosti posamezne vrste izvedenega financnega instrumenta.
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Porocanje valutnih izvedenih financnih instrumentov

Za namen porocanja banka valutne izvedene financne instrumente s pozltlvno posteno vrednostjo
razstavi na nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo v obdobju trajanja oziroma ob zapadlosti teh
instrumentov.

Valutne terminske posle (po sifrantu 114 Vrste izvedenihfinancnih instrumentov oznacene s sifro 2-
terminski posel (forward) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 3 - valutno tveganje), pri katerih gre
za terminski nakup dolocene tuje valute, razstavi na pogodbeno dogovorjeni znesek terminskega
nakupa tuje valute in na mesek oziroma nakupno ceno v domaci oziroma tuji valuti za terminsko
kupljeno tujo valuto. Nato v postavko porocila A2405 v vrednostni podatek 90 vkljuCi dogovorjeni
nazivni znesek terminsko kupljene tuje valute, oznacenega po sifrantu 13 Valuta in preracunanega v
domaco valuto po referencnem tecaju ECB, in v vrednostni podatek 80 celotno pozitivno posteno
vrednost teh valutnih terminskih poslov. V postavko poroCila A2406 v vrednostni podatek 90 pa
vkljuci pogodbeno dogovorjeni znesek nakupne cene v domaci oziroma tuji valuti za terminsko
kupIjeno tujo valuto, oznacenega po sifrantu 13 Valuta, in ce gre za znesek v tuji valuti, preracunanega
v domaco valuto po referencnem tecaju ECB (brez postene vrednosti).

Obralno banka postopa pri valutnih terminskih poslih, pri katerih gre za terminsko prodajo dolocene
tuje valute. Te terminske posle razstavi na pogodbeno dogovOljeni znesek terminske prodaje tuje
valute in na znesek oziroma prodajno ceno v domaci oziroma tuji valuti za terminsko prodano tujo
valuto. Nato v postavko porocila A2406 v vrednostni podatek 90 vkljuci dogovorjeni nazivni znesek
terminsko prodane tuje valute, oznacenega po sifrantu 13 Valuta in preracunanega v domaco valuto po
referencnem tecaju ECB, in v vrednostni podatek 80 celotno pozitivno posteno vrednost teh valutnih
terminskih poslov. V postavko porocila A2405 v vrednostni podatek 90 pa vkljuCi pogodbeno
dogovorjeni znesek prodajne cene v domaci oziroma tuji valuti za terminsko prodano tujo valuto,
oznacenega po sifrantu 13 Valuta, in ce gre za znesek v tuji valuti, preracunanega v domaco valuto po
referencnem tecaju ECB (brez postene vrednosti).

Enako banka postopa tudi pri porocanju valulnih lerminskih pogodb (po sifrantu I 14 Vrste izvedenih
financnih instrumentov oznacene s sifro I - terminska pogodba (futures) in po sifrantu 46 Vrste
tveganja s sifro 3 - valutno tveganje), valulnih opcij (po sifrantu 114 Vrste izvedenih financnih
instrumentov oznacene s sifro 3 - nakupna opcija (call option) ali 4 - prodajna opcija (put option) in
po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 3 - valutno tveganje) in valulnih zamenjav (po sifrantu 114 Vrste
izvedenih financnih instrumentov oznacene s sifro 5 - zamenjava (swap) in po sifrantu 46 Vrste
tveganja s sifro 3 - valutno tveganje), Ie da valutne zamenjave predhodno razslavi na promptni (spot)
posel in terminski pose!. Nato v postavki porocila A2405 in A2406 vkljuci samo terminski del valutne
zamenjave s pozitivno posteno vrednos~o (ali je ta vrednost dejansko enaka 0), medlem ko promplni
del valutne zamenjave vkljuci v postavki A2407 in A2408 (ce je postena vrednost promptnega dela
valutne zamenjave pozitivna ali enaka nic) oziroma v postavki P2607 in P2608 (ce je postena vrednost
promptnega dela valutne zamenjave negativna).

Banka pri valutnih opcijah v vrednostni podatek 80 poleg postene vrednosti vkljuci tudi placano
premijo.

Podobno kot pri valutnih zamenjavah banka postopa tudi pri porocanju medvalutnih zamenjav (cross
currency swaps), Ie da promplni del oznaCi tudi po sifrantih in navede vrednostne podatke, ki se
nanasajo na obrestno obcutljive postavke, smiselno na nacin, ki je opredeIjen v nadaljevanju pri
klasicni zamenjavi obrestnih mer.
Porocanje obrestnih izvedenih financnih instrumentov

Z izjemo obrestne opcije banka za namen porocanja obrestne izvedene financne instrumente s
pozitivno posteno vrednos~o, ki se poravnavajo na podlagi dveh razlicnih obrestnih mer, razslavi na
nazivni vrednosti z razlicnimi parametri obrestne mere, ki sta osnova za poravnavo obresli v obdobju
trajanja oziroma ob zapadlosti teh inslrumentov.

Dogovor 0 lerminski obrestni meri (po sifrantu 114 Vrste izvedenih financnih instrumentov oznacen s
sifro 2 - terminski pose! (forward) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro I - tveganje spremembe
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obrestne mere) razstavi na nazivno vrednost - navidezno glavnico s parametri za spremenljivo
obrestno mero in nazivno vrednost - navidezno glavnico s parametri dogovOljene obrestne mere
(praviloma fiksne obrestne mere), ki sta osnova za izracun obresti ob poravnavi tega instrumenta.
Kadar je banka v vlogi kupca tega instrumenta, v postavko porocila A2405 vkljuci nazivno vrednost-
navidezno glavnico (vrednostni podatek 90) s parametri dogovOljene obrestne mere (praviloma fiksne
obrestne mere) in z originalno zapadlostjo glede na obdobje od sklenitve do poravnave instrumenta ter
posteno vrednost (vrednostni podatek 80), v postavko A2406 pa nazivno vrednost - navidezno
glavnico (vrednostni podatek 90) s parametri za spremenljivo obrestno mero in z originalno
zapadlostjo glede na obdobje od sklenitve do zapadlosti instrumenta, brez po stene vrednosti (vrednosti
podatek 80 ni izpolnjen). Obratno banka postopa, kadar je v vlogi prodajalca tega instrumenta.

Enako banka postopa tudi pri porocanju opcije na obrestno zamenjavo (po sifrantu 114 Vrste izvedenih
financnih instrumentov oznaceno s sifro 7 - opcija na zamenjavo (swaption) do realizacije in po
sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 1- tveganje spremembe obrestne mere), stem da po morebitni
realizaciji te opcijske pogodbe, na podlagi katere banka s komitentom ze sklene tudi pogodbo 0

obrestni zamenjavi po vnaprej dogovorjenih pogojih s to opcijsko pogodbo, ta posel po sifrantu 114
prestevilci iz sifre 7 - opcija na zamenjavo (swaption) do realizacije na sifro 5 - zamenjava (swap)
(glejte tudi opis sifre 7 navedenega sifranta) in ga poroca na nacin, ki se sicer zahteva za porocanje
obrestnih zamenjav.

Klasicna zamenjava spremenljive obrestne mere v nespremenljivo obrestno mero (po sifrantu 114
Vrste izvedenih financnih instrumentov oznacene s sifro 5 - zamenjava (swap) in po sifrantu 46 Vrste
tveganja s sifro 1 - tveganje spremembe obrestne mere), pri katerih gre v pogodbeno dolocenem
obdobju za zamenjavo obresti po spremenljivi obrestni meri za obresti po nespremenljivi obrestni
meri, razstavi na nazivno vrednost ("navidezno" glavnico) s parametri za nespremenljivo obrestno
mero in na nazivno vrednost s parametri za spremenljivo obrestno mero. Nato v postavko porocila
A2405 v vrednostni podatek 90 vkljuci dogovorjeno nazivno vrednost (osnovo za izracun obresti po
nespremenljivi obrestni meri), oznaceno po sifrantu 13 Va/uta in ce gre za vrednost v tuji valut;,
preracunano v domaco valuto po referencnem tecaju ECB, oznaceno po sifrantih z ustreznimi
parametri za nespremenljivo obrestno mero ter v vrednostni podatek 34 anualizirano obrestno mero in
v vrednostni podatek 80 posteno vrednost. V postavko porocila A2406 v vrednostni podatek 90 pa
vkljuci nazivno vrednost (osnovo za izracun obresti po spremenljivi obrestni meri), oznaceno po
sifrantu 13 Va/uta, in ce gre za vrednost v tuji valuti, preracunano v domaco valuto po referencnem
tecaju ECB, oznaceno po sifrantih z ustreznimi parametri za spremenljivo obrestno mero, in v
vrednostni podatek 34 anualizirano obrestno mero (brez postene vrednosti). Enako banka postopa pri
klasicni zamenjavi spremenljive obrestne mere v drugo spremenljivo obrestno mero, Ie da v postavko
porocHa A2405, kjer v vrednostni podatek 80 vnese posteno vrednost, namesto parametrov za
nespremenljivo obrestno mero vnese parametre za spremenljivo obrestno mero.

Obratno banka postopa pri klasicni zamenjavi nespremenljive obrestne mere v spremenljivo obrestno
mero (prav tako po sifrantu 114 Vrste izvedenih financnih instrumentov oznacene s sifro 5 ~
zamenjava (swap) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro I - tveganje spremembe obrestne mere), pri
katerih gre v pogodbeno dolocenem obdobju za zamenjavo obresli po nespremenljivi obrestni meri za
obresti po spremenljivi obrestni meri. Banka tudi te izvedene financne instrumente razstavi na nazivno
vrednost s parametri za spremenljivo obrestno mero in na nazivno vrednost s paramelri za
nespremenljivo obrestno mero. Nato v postavko porocila A2406 v vrednostni podatek 90 vkljuci
dogovorjeno nazivno vrednost (osnovo za izracun obresti po nespremenljivi obrestni meri), oznaceno
po sifrantu 13 Va/uta, in ce gre za vrednost v tuji val uti, preracunano v domaco valuto po referencnem
tecaju ECB, oznaceno po sifranlih z ustreznimi paramelri za nespremenljivo obrestno mero, ler v
vrednostni podatek 34 anualizirano obrestno mero in v vrednostni podatek 80 posteno vrednost. V
postavko porocila A2405 v vrednostni podatek 90 pa na enak nacin vkljuci nazivno vrednost (osnov<)
za izracun obresti po spremenljivi obrestni meri), oznaceno po sifrantih z ustreznimi parametri za
spremenljivo obreslno mero, in v vrednoslni podatek 34 anualizirano obrestno mero (brez posten~
vrednosli). i

,
Banka za namen porocanja obrestno ovratnico razstavi na dye opciji, obreslno kapico in obreslno dno.:
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Obrestno kapico (po sifrantu 114 Vrste izvedenihjinancnih instrumentov oznacene s sifro 3 - nakupna
opcija (call option)) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro I - tveganje spremembe obrestne mere)
poroca po nazivni vrednosti glede na navidezno glavnico s parametri za obrestno mero, ki so osnova
za izracun obresti ob morebitni poravnavi tega instrumenta in posteno vrednost tega instrumenta (za
razliko od ostalih izvedenih financnih instrumentov banka tega ins!rumenta in obrestnega dna ne
razstavi). Za ta namen banka pri izracunu anualizirane obrestne mere (vrednostni podatek 34) uposteva
tudi dogovOljeno fiksno obrestno mero, nad katero mora biti trznalspremenljiva obrestna mera na dan
porocanja, da se opcija izvrsi.

Kadar je banka v vlogi kupca obrestne kapice, vkljuci nazivno vrednost - navidezno glavnico
(vrednostni podatek 90) s parametri dogovOljene obrestne mere in posteno vrednost (vrednostni
podatek 80) v postavko porocila A2405. Kadar pa je banka v vlogi prodajalca tega instrurnenta,
navedene informacije v zvezi stem instrumentom vnese v postavko porocila A2406. Pri tern v obeh
primerih pri izracunu anualizirane obrestne mere (vrednostni podatek 34) kot skupno obrestno mero
uposteva razliko med spremenljivo obrestno mero in dogovorjeno fiksno obrestno mero (ce je le-ta
pozitivna,je opcija v obmocju izvrsevanjalporavnave).

Obrestno dno (po sifrantu 114 Vrste izvedenih jinancnih instrumentov oznacene s sifro 4 - prodajna
opcija (put option)) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro I - tveganje spremembe obrestne mere)
poroca po nazivni vrednosti glede na navidezno glavnico s parametri za obrestno mero, ki so osnova
za izracun obresti ob morebitni poravnavi tega instrumenta in posteno vrednost tega instrumenta (za
razliko od ostalih izvedenih financnih instrumentov banka tega instrumenta in obrestne kapice ne
razstavi). Za ta namen banka pri izracunu anualizirane obrestne mere (vrednostni podatek 34) uposteva
tudi dogovOljeno fiksno obrestno mero, pod katero mora biti trznalspremenljiva obrestna mera na dan
porocanja, da se opcija izvrsi.

Kadar je banka v vlogi prodajalca obrestnega dna, vkljuci nazivno vrednost - navidezno glavnico
(vrednostni podatek 90) s parametri dogovOljene obrestne mere in posteno vrednost (vrednostni
podatek 80) v postavko porocila A2406. Kadar je banka v vlogi kupca tega instrumenta, navedene
informacije v zvezi stem instrumentom vnese v postavko poroCila A2405. Pri tern v obeh primerih pri
izracunu anualizirane obrestne mere (vrednostni podatek 34) kot skupno obrestno mero uposteva
razliko med dogovorjeno fiksno obrestno mero in spremenljivo obrestno mero (ce je le-ta pozitivna, je
opcija v obmocju izvrsevanjalporavnave).

Banka pri obrestnih opcijah v vrednostni podatek 80 poleg postene vrednosti vkljuci tudi placano
premijo.

Porocanje izvedenih financnih instrumentov, ki se nanasajo na dolzniske financne instrumente

Za namen porocanja banka izvedene financne instrumente s pozitivno posteno vrednostjo, ki se
nanasajo na dolzniske vrednostne papiIje oziroma druge dolzniske financne instrumente, razstavi na
nazivno vrednost (praviloma postena vrednost) s parametri obrestne mere in drugimi parametri
dolzniSkega financnega instrumenta in na nazivno vrednost (pogodbeno dogovoIjena terminska cena
dolzniskega financnega instrumental s parametri izvedenega financnega instrumenta.

Terminski posel, pri katerem gre za terminski nakup dolocenega dolzniskega financnega instrumenta,
razstavi na nazivno vrednost - zunajbilancno potencialno terjatev za dolzniski financni instrument in
nazivno vrednost - zunajbilancno potencialno obveznost za denama sredstva, ki jih bo banka ob
poravnavi izvedenega financnega instrumenta izrocila nasprotni stranki v zameno za dolzniski
financni instrument. Nato v postavko porocila A2405 (po sifrantu 114 Vrste izvedenih jinancnih
instrumentov oznaceno s sifro 2 - terminski posel (forward), sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 1 -
tveganje spremembe obrestne mere in sifrantu 38 Obrestna obcutljivost s sifro 2 - ne) v vrednostni
podatek 90 vkljuci posteno vrednost terminsko kupljenega financnega instrumenta (po stanju na dan,
za katerega banka izdela porocilo) z ustreznimi parametri po zahtevanih sifrantih za porocanje
bilancne postavke tovrstnih financnih instrumentov (na primer postavke porocila A0602 Doliniski
vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih vrednostnih papirjev, ce se izvedeni financni
instrument nanasa na nepodrejene obveznice ali druge nepodrejene dolzniske vrednostne papiIje), ki
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se sicer zahtevajo tudi pri porocanju postavk izvedenih financnih instrumentov, z izjemo parametra
obrestne obcutljivosti (ki se nanasa na izvedeni financni instrument in ki ga oznaci s sifro 2), brez
postene vrednosti izvedenega financnega instrumenta (vrednostni podatek 80 ni izpolnjen). V
postavko poroCila A2406 v vrednostni podatek 90 pa vkljuci pogodbeno dogovorjeni znesek nakupne
cene v domaci oziroma tuji valuti za terminsko kupljeni dolzniski financni instrument, oznacenega po
sifrantu 13 Valuta (in ce gre za znesek v tuji valuti, preracunanega v domaco valuto po referencnem
tecaju ECB) z vsemi parametri po sifrantih, ki se zahtevajo pri porocanju izvedenih financnih
instrumentov te vrste, vkljucno s posteno vrednosijo izvedenega financnega instrumenta v
vrednostnem podatku 80. Glede na to velja, da banka v navedenem primeru v obeh postavkah porocila
poroca enake parametre po sifrantih 114, 46 in 38, tj. glede na vrsto izvedenega financnega
instrumenta.

Obratno banka postopa pri terminskem poslu, pri katerih gre za terminsko prodajo dolocenega
dolzniSkega financnega instrumenta. Le - tega razstavi na nazivno vrednost - zunajbilancno
potencialno obveznost za izrocitev dolzniSkega financnega instrumenta in nazivno vrednost -
zunajbilancno potencialno terjatev za denama sredstva, ki jih bo banka prejela ob poravnavi
izvedenega financnega instrumenta v zameno za dolzniski financni instrument. Nato v postavko
porocila A2406 (po sifrantu 114 Vrste izvedenihjinancnih instrumentov oznaceno s sifro 2 - terminski
posel (forward), sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro I - tveganje spremembe obrestne mere in sifrantu
38 Obrestna obcutijivost s sifro 2 - ne) v vrednostni podatek 90 vkljuci posteno vrednost terminsko
prodanega financnega instrumenta (po stanju na dan, za katerega banka izdela porocilo) z ustreznimi
parametri po zahtevanih sifrantih za porocanje bilancne postavke tovrstnih financnih instrumentov, ki
se sicer zahtevajo tudi pri porocanju postavk izvedenih financnih instrumentov, z izjemo parametra
obrestne obcutljivosti (ki se nanasa na izvedeni financni instrument in ki ga oznaci s sifro 2), brez
postene vrednosti izvedenega financnega instrumenta (vrednostni podatek 80 ni izpolnjen). V
postavko poroCila A2405 v vrednostni podatek 90 pa vkljuci pogodbeno dogovorjeni znesek prodajne
cene v domaci oziroma tuji valuti za terminsko prodani dolzniski financni instrument, oznacenega po
sifrantu 13 Valuta (in ce gre za znesek v tuji valuti, preracunanega v domaco valuto po referencnem
tecaju ECB) z vsemi parametri po sifrantih, ki se zahtevajo pri porocanju izvedenih financnih
instrumentov te vrste, vkljucno s posteno vrednostjo izvedenega financnega instrumenta v
vrednostnem podatku 80. Glede na to velja, da banka v navedenem primeru v obeh postavkah porocila
poroca enake parametre po sifrantih 114, 46 in 38, tj. glede na vrsto izvedenega financnega
instrumenta.

,

Enako banka postopa tudi pri porocanju terminskih pogodb (po sifrantu 114 Vrste izvedenihjinancnih
instrumentov oznacene s sifro 1 - terminska pogodba (futures) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro
1 - tveganje spremembe obrestne mere) in opcij (po sifrantu 114 Vrste izvedenih jinancnih
instrumentov oznacene s sifro 3 - nakupna opcija (call option) ali 4 - prodajna opcija (put option) in
po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro I - tveganje spremembe obrestne mere), ki se nanasajo na
dolzniske financne instrumente, Ie da pri opcijah v vrednostni podatek 80 poleg postene vrednosti
vkljuci tudi placano premijo. Ce banka ne razpolaga s podatki 0 osnovnem financnem instrumentu, na
katerega se terminska pogodba nanasa, lahko v postavki porocila s parametri osnovnega financnega
instrumenta ponovi parametre, ki jih sicer navede ze v postavki porocila s parametri za terminskb
pogodbo, za posteno vrednost osnovnega financnega instrumenta pa navede trzno vrednost, ki j\"
osnova za izracun gibljivega kritja glede na pogodbeno vrednost terminske pogodbe. I

i

Porocanje izvedenih financnih instrumentov, ki se nanasajo na lastniske instrumente ali blago

Za namen porocanja banka izvedene financne instrumente s pozitivno posteno vrednosijo, ki se
nanasajo na lastniske instrumente ali blago, razstavi na nazivno vrednost (praviloma postena vrednost)
s parametri lastniskega financnega instrumenta ali blaga in na nazivno vrednost (pogodbeno
dogovorjena terminska cena lastniskega instrumenta) s parametri izvedenega financnega instrumenta.

Terminski posel, pri katerem gre za terminski nakup dolocenega lastniskega instrumenta ali blaga,
razstavi na nazivno vrednost - zunajbilancno potencialno terjatev za lastniski instrument ali blago in,
nazivno vrednost - zunajbilancno potencialno obveznost za denarna sredstva, ki jih bo banka ob
poravnavi izvedenega financnega instrumenta izrocila nasprotni stranki v zameno za lastniSlJi
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instrument ali blago. Nato v postavko porocila A2405 (po sifrantu 114 Vrste izvedenih jinancnih
instrumentov oznaceno s sifro 2 - terminski posel (forward), sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 2 -
tvegGlye spremembe cene delnic in deleiev ali 5 - tveganje spremembe cene blaga in sifrantu 38
Obrestna obcutljivost s sifro 2 - ne) v vrednostni podatek 90 vkljuci posteno vrednost terminsko
kupljenega financnega instrumenta ali blaga (po stanju na dan, za katerega banka izdela porocHo) z
ustreznimi parametri po zahtevanih sifrantih za porocanje bilancne postavke tovrstnih financnih
instrumentov oziroma blaga (na primer postavke porocila AII03 Delnice neodvisnih druib, ce se
izvedeni financni instrument nanasa na delnice neodvisnih druzb), ki se sicer zahtevajo tudi pri
porocanju postavk izvedenih financnih instrumentov, brez postene vrednosti izvedenega financnega
instrumenta (vrednostni podatek 80 ni izpolnjen). V postavko porocila A2406 v vrednostni podatek 90
pa vkljuci pogodbeno dogovorjeni mesek nakupne cene v domaci oziroma tuji valuti za terminsko
kupljeni lastniski instrument ali blago, oznacenega po sifrantu 13 Valuta (in ce gre za mesek v tuji
valuti, preracunanega v domaco valuto po referencnem tecaju ECB) z vsemi parametri po sifrantih, ki
se zahtevajo pri porocanju izvedenih financnih instrumentov te vrste, vkljucno s posteno vrednosqo
izvedenega financnega instrumenta v vrednostnem podatku 80. Glede na to velja, da banka v
navedenem primeru v obeh postavkah porocila poroca enake parametre po sifrantih 114,46 in 38, q.
glede na vrsto izvedenega financnega instrumenta.

Obratno banka postopa pri terminskem poslu, pri katerih gre za terminsko prodajo dolocenega
lastniskega instrumenta ali blaga. Le - tega razstavi na nazivno vrednost - zunajbilancno potencialno
obveznost za izrocitev lastniskega instrumenta ali blaga in nazivno vrednost - zunajbilancno
potencialno terjatev za denama sredstva, ki jih bo banka prejela ob poravnavi izvedenega financnega
instrumenta v zameno za lastniski instrument ali blago. Nato v postavko porocila A2406 (po sifrantu
114 Vrste izvedenih jinancnih instrumentov oznaceno s sifro 2 - terminski posel (forward), sifrantu 46
Vrste tveganja s sifro 2 - tveganje spremembe cene delnic in deleiev ali 5 - tveganje spremembe cene
blaga in sifrantu 38 Obrestna obcutljivost s sifro 2 - ne) v vrednostni podatek 90 vkljuCi posteno
vrednost terminsko prodanega lastniSkega instrumenta ali blaga (po stanju na dan, za katerega banka
izdela porocilo) z ustremimi parametri po zahtevanih sifrantih za porocanje bilancne postavke
tovrstnih financnih instrumentov ali blaga, ki se sicer zahtevajo tudi pri porocanju postavk izvedenih
financnih instrumentov, brez postene vrednosti izvedenega financnega instrumenta (vrednostni
podatek 80 ni izpolnjen). V postavko porocila A2405 v vrednostni podatek 90 pa vkljuci pogodbeno
dogovorjeni znesek prodajne cene v domaci oziroma tuji valuti za terminsko prodani lastniski
instrument, omacenega po sifrantu 13 Valuta (in ce gre za mesek v tuji valuti, preracunanega v
domaco valuto po referencnem tecaju ECB) z vsemi parametri po sifrantih, ki se zahtevajo pri
porocanju izvedenih financnih instrumentov te vrste, vkljucno s posteno vrednosqo izvedenega
financnega instrumenta v vrednostnem podatku 80. Glede na to velja, da banka v navedenem primeru
v obeh postavkah porocila poroca enake parametre po sifrantih 114, 46 in 38, q. glede na vrsto
izvedenega financnega instrumenta.

Enako banka postopa tudi pri porocanju terminskih pogodb (po sifrantu 114 Vrste izvedenihjinancnih
instrumentov oznacene s sifro I - terminska pogodba (futures) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro
2 - tveganje spremembe cene delnic in deleiev ali 5 - tveganje spremembe cene blaga) in opcij (po
sifrantu 114 Vrste izvedenih jinancnih instrumentov oznacene s sifro 3 - nakupna opcija (call option)
ali 4 - prodajna opcija (put option) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 2 - tveganje spremembe
cene delnic in deleiev ali 5 - tveganje spremembe cene blaga), ki se nanasajo na lastniske instrumente
ali blago, Ie da pri opcijah v vrednostni podatek 80 poleg postene vrednosti vkljuci tudi placano
premijo. Ce banka ne razpolaga s podatki 0 osnovnem financnem instrumentu ali blagu, na katerega se
terminska pogodba nanasa, lahko v postavki poroCila s parametri osnovnega financnega instrumenta
oziroma blaga ponovi parametre, ki jih sicer navede ze v postavki porocila s parametri za terminsko
pogodbo, za posteno vrednost osnovnega financnega instrumenta oziroma blaga pa navede trzno
vrednost, ki je osnova za izracun gibljivega kritja glede na pogodbeno vrednost terminske pogodbe.

Porocanje vrednosti delte pri opcijah

Banka pri opcijah, sklenjenih za namen varovanja pozicij bancne knjige, pri katerih nastopa v vlogi
kupca, poleg predhodno ze navedenih vrednostnih podatkov poroca tudi vrednost delte (vrednostni

20



podatek 94). Vrednost delte poroea v zapisu, kjer se poroea tudi postena vrednost opcije, y. v zapisu,
ki je po sifrantu 97 VkljuCitev postene vrednosti oznaeen s sifro 1 - da.

Poroeanje postene vrednosti izvedenih finanenih instrumentov

Banka del izvedenih finanenih instrumentov z enakimi vrednostmi sifrantov pod to postavko poroeila,
ki v izogib podvajanju ne vsebujejo postene vrednosti v vrednostnem podatku 80 Znesek knjigovodske
vrednosti postavke (in 52 Znesek po trini vrednosti za statistiko jinanenih raeunov), oznaCi po sifrantiJ
97 VkljuCitev postene vrednosti (IFI) s sifro 2 - ne, del teh izvedenih finanenih instrumentov s
pozitivno posteno vrednostjo, ki v zapisu tega vrednostnega podatka vsebujejo posteno vrednost (ali je
ta vrednost dejansko enaka nie), pa po tem sifrantu oznaei s sifro 1 - da.

A2406 Izvedeni jinancni instrumenti s terminsko prodajo sredstev

Postavka zajema izvedene finanene instrumente z vsemi znaCilnostmi po doloebah 9. elena MRS 39,
pri katerih je postena vrednost pozitivna (kumulativno je postena vrednost od datuma sklenitve
pogodbe do datuma poroeanja neto porasla) ali enaka nie.

Postavka zajema tudi plaeane premije pri sklenjenih opcijskih pogodbah in izvedene finanene
instrumente, ki so vgrajeni v osnovno (gostiteljsko) pogodbo (obveznico, kredit, vlogo) in ki se morajo
po doloebah II. elena MRS 39 loeiti od osnovne pogodbe in obraeunati kot izvedeni finaneni
instrumenti.

Izvedene finanene instrumente, ki so vgrajeni v osnovno (gostiteljsko) pogodbo in ki se knjigovodsko
evidentirajo loeeno od osnovne gostiteljske pogodbe, banka poroea po sifrantu 116 Strukturirani
jinaneni instrumenti Ie s siframa 01 - da s 100 odstotnim in vee odstotnim zajameenim izplaei/om in 02
- da z manj kot 100 odstotnim zajameenim izplaCilom. Druge izvedene finanene instrumente (ki nisO
vgrajeni v osnovno pogodbo) banka po tem sifrantu poroea s sifro 03 - jinaneni instrument ni
strukturiran.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen jinanenih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 01 - trgovanje, 15 - izvedeni jinaneni instrumenti za ekonomsko varovanje postavk banene
knjige in od 10 do 14 - izvedeni jinaneni instrumenti za varovanje, pri katerih se uporabljajo posebna
pravila obraeunavanja varovanja pred tveganji, opredeljena v doloebah od 71. do 102. elena MRS 39 ..

Z izjemo obrestne opcije banka za namen poroeanja vsak izvedeni finaneni instrument razstavi nil
nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo v obdobju trajanja oziroma ob zapadlosti teh
instrumentov in vsako od teh vrednosti vkljuei v svojo postavko poroeila v vrednostni podatek 90
Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilanenih obveznosti (zunajbilaneno potencialno terjatev za eno
vrsto sredstva, tj. »terminski nakup sredstva oziroma navidezni terminski nakup sredstva« v postavko
poroeila A2405, zunajbilaneno potencialno obveznost za drugo vrsto sredstva, tj. »terminsko prodajo
sredstva ali navidezno terminsko prodajo sredstva« pa v postavko poroeila A2406), posteno vrednost
izvedenega finanenega instrumenta pa vkljuei Ie v enD izmed teh postavk poroeila v vrednostni
podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke (in 52 Znesek po trini vrednosti za statistiko
jinanenih raeunov), na naein v odvisnosti posamezne vrste izvedenega finanenega instrumenta, ki je
ze naveden v opisu postavke A2405 Izvedeni jinaneni instrumenti s terminskim nakupom sredstev.

Poroeanje postene vrednosti izvedenih finanenih instrumentov

Banka del izvedenih finanenih instrumentov z enakimi vrednostmi sifrantov pod to postavko poroeila,
ki v izogib podvajanju ne vsebujejo postene vrednosti v vrednostnem podatku 80 Znesek knjigovodske
vrednosti postavke (in 52 Znesek po trini vrednosti za statistiko jinanenih raeunov), oznaei po sifrantu
97 VkljuCitev postene vrednosti (IFf) s sifro 2 - ne, del teh izvedenih finanenih instrumentov s
pozitivno posteno vrednosyo, ki v zapisu tega vrednostnega podatka vsebujejo posteno vrednost (ali je
ta vrednost dejansko enaka nie), pa po tem sifrantu oznaei s sifro 1 - da.
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A2407 Promptni posli z nakupom tujih valut

Postavka zajema promptne (spot) posle z obveznostjo za nakup tuje valute v kratkem roku (I do 2
dni), pri katerih je postena vrednost pozitivna (kumulativno je postena vrednost od datuma sklenitve
pogodbe do datuma poroeanja neto porasla) ali je enaka nie in ki so po doloebah pojasnila v toeki
AGI2 k elenom 8 in 9 MRS 39 blizu definiciji izvedenih finanenih instrumentov (valutnih terminskih
poslov), vendar se zaradi kratkega trajanja obveze ne pripoznajo kot izvedeni finaneni instrumenti
(glejte tudi doloebe 14. in 39. elena MRS 39 ter toeko B.32 navodila za izvajanje doloeb MRS 39). Pri
tern je vsak taksen promptni posel vkljueen tudi v postavko A2408, vendar z razlienim nazivnim
zneskom glede na valuto (vrednostnim podatkom 90 Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilancnih
obveznosti) brez postene vrednosti (vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke ni
izpolnjen).

Postavka zajema tudi promptne (spot) posle z obveznostjo za prodajo tuje valute v kratkem roku (I do
2 dni) s pozitivno posteno vrednos~o (ali je ta vrednost enaka nie), ki so sicer vkljueeni tudi v
postavko A2408. Te promptne posle banka vkljuei v postavko A2407 Ie z nazivnim zneskom glede na
valuto (razlienim od nazivnega zneska v vrednostnem podatku 90 Znesek prevzetih in pogojnih
zunajbilancnih obveznosti postavke A2408) brez postene vrednosti (vrednostni podatek 80 Znesek
knjigovodske vrednosti postavke ni izpolnjen).

Za namen poroeanja banka valutne promptne posle s pozitivno posteno vrednos~o (ali je ta vrednost
enaka nie) razstavi na nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo ob zapadlosti teh instrumentov.
Valutne promptne posle, pri katerih gre za nakup doloeene tuje valute v kratkem roku, razstavi na
pogodbeno dogovOljeni znesek promptnega nakupa tuje valute in na znesek oziroma nakupno ceno v
domaei oziroma tuji valuti za promptno kupljeno tujo valuto. Nato v postavko poroeila A2407 v
vrednostni podatek 90 vkljuei dogovorjeni nazivni znesek promptno kupljene tuje valute, oznaeenega
po sifrantu 13 Valuta in preraeunanega v domaeo valuto po referenenem teeaju ECB, in v vrednostni
podatek 80 celotno pozitivno posteno vrednost teh valutnih promptnih poslov (s sifro I - da po
sifrantu 97 VkljuCitev postene vrednosti (IFf)). V postavko poroeila A2408 v vrednostni podatek 90 pa
vkljuei pogodbeno dogovorjeni znesek nakupne cene v domaei oziroma tuji valuti za promptno
kupljeno tujo valuto, oznaeenega po sifrantu 13 Valuta, in ee gre za znesek v tuji valuti, preraeunanega
v domaeo valuto po referenenem teeaju ECB (brez postene vrednosti in s sifro 2 - ne po sifrantu 97
VkljuCitev postene vrednosti (IFI)).

Obratno banka postopa pri valutnih promptnih poslih, pri katerih gre za prodajo doloeene tuje valute v
kratkem roku. Te promptne posle razstavi na pogodbeno dogovOljeni znesek promptne prodaje tuje
valute in na znesek oziroma prodajno ceno v domaei oziroma tuji valuti za promptno prodano tujo
valuto. Nato v postavko poroeila A2408 v vrednostni podatek 90 vkljuei dogovorjeni nazivni znesek
promptno prodane tuje valute, oznaeenega po sifrantu 13 Valuta in preraeunanega v domaeo valuto po
referenenem teeaju ECB, in v vrednostni podatek 80 celotno pozitivno posteno vrednost teh valutnih
promptnih poslov (s sifro I - da po sifrantu 97 VkljuCitev postene vrednosti (IFI)). V postavko
poroeila A2407 v vrednostni podatek 90 pa vkljuei pogodbeno dogovorjeni znesek prodajne cene v
domaei oziroma tuji valuti za promptno prodano tujo valuto, oznaeenega po sifrantu 13 Valuta, in ee
gre za znesek v tuji valuti, preraeunanega v domaeo valuto po referenenem teeaju ECB (brez postene
vrednosti in s sifro 2 - ne po sifrantu 97 VkljuCitev postene vrednosti (IFI)).

Ce banka na dan poroeanja v izkazu finanenega polofuja izkazuje stanja iz valutnih promptnih poslov,
terjatve iz teh poslov vkljuei v postavko A2407, obveznosti pa v postavko P2608 (v vrednostni
podatek 80 in s sifro I - da po sifrantu 97 VkljuCitev postene vrednosti (IFI)).

A2408 Promptni posli s prodajo tujih valut

Postavka zajema promptne (spot) posle z obveznostjo za prodajo tuje valute v kratkem roku (I do 2
dni), pri katerih je postena vrednost pozitivna (kumulativno je postena vrednost od datuma sklenitve
pogodbe do datuma poroeanja neto porasla) ali je enaka nie in ki so po doloebah pojasnila v toeki
AG12k elenom 8 in 9 MRS 39 blizu definiciji izvedenih finanenih instrumentov (valutnih terminskih
poslov), vendar se zaradi kratkega trajanja obveze ne pripoznajo kot izvedeni finaneni instrumenti
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I
I

(glejte tudi dolocbe 14. in 39. elena MRS 39 tertocko B.32 navodila za izvajanje dolocb MRS 39). Pri
tem je vsak taksen promptni posel vkljucen tudi v postavko A2407, vendar z razlicnim nazivnim
zneskom glede na valuto (vrednostnim podatkom 90 Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilanenih
obveznosti) brez postene vrednosti (vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke Iii
izpolnjen). . j

Postavka zajema tudi promptne posle z obveznostjo za nakup tuje valute v kratkem roku (I do 2 dni) ~
pozitivno posteno vrednostjo (ali je ta vrednost enaka nic), ki so sicer vkljuceni tudi v postavk6
A2407. Te promptne posle banka vkljuci v postavko A2408 Ie z nazivnim zneskom glede na valut~
(razlicnim od nazivnega zneska v vrednostnem podatku 90 Znesek prevzetih in pogojnih
zunajbilanenih obveznosti postavke A2407) brez postene vrednosti (vrednostni podatek 80 Znesek
knjigovodske vrednosti postavke ni izpolnjen). i
Za namen porocanja banka valutne promptne posle s pozitivno posteno vrednostjo (ali je ta vrednoJt
enaka nic) razstavi na nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo ob zapadlosti teh instrumentov, i&
jih poroca na nacin, kije dolocen v postavki A2407. i

A2601 Ceki, poslani na unovi'enje I
I

Postavka zajema terjatve do izdajateljev cekov, ze poslanih na unovcenje, vkljucno s terjatvami, ki jib
ima banka do izdajateljev cekov za ze izvrsena izplacila strankam iz nasI ova predlozenih cekov v
unovcenje.

Postavka ne zajema cekov komitentov, poslanih izdajatelju cekov na inkaso (unovcenje) za racu&
strank, kjer je banka v vlogi posrednika med izdajateljem cekov in komitenti in kjer 80 vsa tveganja
morebitnega neplacila izdajatelja cekov na komitentih. Le-ti so zajeti v postavkah KA402 Terjatve i;
drugih poslov za raeun strunk in K.P401 Obveznosti iz drugih poslov za raeun strank. I
Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen finanenih ins/rumentov in drugih postavk Ie s
siframi 04, 07 in 08 (praviloma Ie s sifro 04 - krediti in terjatve).

A2702 Nalozbene nepremicnine - zemljisca in zgradbe

Postavka zajema nepremicnine (zemljisca in/ali (del) zgradb) v lasti ali financnem najemu z namenom,
da bi prinasala najemnino (v poslovnem najemu) ali povecala vrednost dolgorocne nalozbe ali pa
oboje. I
Postavka ne zajema nepremicnin, ki se uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev
ali za pisarniSke namene, zajetih v postavko AI401 in postavko A1402, in nepremicnin, ki s6
namenjene prodaji v rednem poslovanju ali so v gradnji za taksno prodajo, zajetih pod postavk6,
A2939 Druge zaloge. Postavka ne zajema nepremicnin, danih v financni najem, ki so zajete pod
postavko A0418. I

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen finanenih ins/rumentov in drugih postovk Ie 8

siframi 07, 08 in 16 (praviloma Ie s sifro 16 - drugo). I
Banka v vrednostni podatek te postavke porocila 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke vkljucj
tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja in popravke vrednosti zaradi oslabitev ali spremembb
vrednosti zaradi vrednotenja po posteni vrednosti. !

I

!
A2901 Ceki i

,
Postavka zajema terjatve do izdajateljev cekov, ki se niso bili poslani na unovcenje, vkljucno 8
terjatvami, ki jih ima banka do izdajateljev cekov za ze izvrsena izplacila komitentom iz naslovil
predlozenih cekov v unovcenje.
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Postavka ne zajema cekov komitentov, poslanih izdajatelju cekov na inkaso, kjer je banka v vlogi
posrednika med izdajateljem cekov in komitenti in kjer so vsa tveganja morebitnega neplaCila
izdajatelja cekov na komitentih. Le-ti so zajeti v postavkah KA402 Terjatve iz drugih poslov za racun
strank in KP40 I Obveznosti iz drugih poslov za racun strank.

Banka to postavko poroCila poroca po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 04, 07 in 08 (praviloma Ie s sifro 04 - krediti in terjatve).

A2913 Predujmi za neopredmetena sredstva

Postavka zajema predplacila dobaviteljem za narocena neopredmetena sredstva, ki vsebinsko ustrezajo
postavkam A1502 Premaienjske praviee in A1505 Druga neapredmetena sredstva in ki jih dobavite1ji
banki se niso dostavili.

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 07, 08 in 16 (praviloma Ie s sifro 16 -drugo).

A2917 Terjatve za placane davke od dohodkov pravnih oseb

Postavka zajema teIjatve do davcne uprave za med letom placane akontacije od dohodka pravnih oseb,
med 1etom zmanjsane za obveznosti do iste davcne uprave za ocenjeni odmeIjeni davek od dohodka
pravnih oseb oziroma ob koncu poslovnega leta za dejansko obracunani davek na podlagi davcnega
obracuna od dohodka pravnih oseb (neto terjatev za med letom preplacani davek).

A2919 Terjatve za placane davke,prispevke in druge dajatve

Postavka zajema terjatve za vracilo razlike med vstopnim in obracunanim davkom na dodano vrednost
in druge terjatve za placane davke, prispevke in dajatve, ki izvirajo predvsem iz zahtevkov za vracilo
ze placanih dajatev. Poslavka ne zajema terjatev za placani davek od dohodka pravnih oseb, ki so ze
zajete v postavko A2917 Terjatve za placane davke ad dahadkav pravnih aseb.

A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definieijifinancnega instrumenta

Postavka zajema teIjatve do delavcev za ugotovljene blagajniske primanjkljaje in druge odskodninske
obremenitve, teIjatve do drugih oseb (razen do zavarovalnic) za odskodninske obremenitve, teIjatve
do zavarovalnice ali drugih institucij za povracilo izplacanega osebnega dohodka zaposlenim zaradi
bolniSke odsotnosti ali odsotnosti iz drugih razlogov in druge poslovne teIjatve, ki ustrezajo definiciji
financnega instrumenta po MRS 32, ce niso zajete ze v postavkah A2932 in A2943.

A2932 Terjatve do kupcev

Postavka zajema terjatve do kupcev, ki se nanasajO predvsem na prod ana opre<lmetena osnovna
sredstva in najemnine, vkljucno s terjatvami do kupcev z odlozenim plaCilom ali plaCilom na obroke.

A2937 Odlozene terjatve za davke

Postavka zajema odlozene terjatve za davek iz dohodka pravnih oseb, ki bodo poracunane v davcnih
obracunih prihodnjih obdobij, zmanjsane za odlozene obveznosti za davek iz dohodka pravnih oseb, ki
jih bo treba poravnati v prihodnjih obdobjih (neto odlozene terjatve). Odlozene teIjatve za davek iz
dohodka pravnih oseb se nanasajo na vse odbitne zacasne razlike, neizrabljene davcne izgube in
neizrabljene davcne olajsave, kot izhaja iz MRS 12 in zakona, ki ureja obdavcitev dohodkov pravnih
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oseb, izmeri pa se jih po davcnih stopnjah, za katere se pricakuje, da se bodo uporabljale, ko bodo
odlozene terjatve do davcne uprave poracunane v davcnem obracunu.

A2938 Zaloge materiala in drobnega inventarja

Postavka zajema zaloge materiala in drobnega inventarja kot so prirocno orodje in naprave, predmeti
za okrasevanje poslovrrih prostorov in drugi predmeti opreme, ki imajo dobo koristnosti krajso od
enega leta in katerih posamicna vrednost praviloma ne presega 500 evrov.

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 07, 08 in 16 (praviloma Ie s sifro 16 - drugo).

A2939 Druge zaloge
, I

Postavka zajema zaloge plemenitih kovin, razen zlata, zaloge kovancev za prodajo, numizmaticne
zbirke, premicnine, prejete za poplacilo kreditov, in druge zaloge, ce niso zajete v postavkah A2938
Zaloge materiala in drobnega inventarja in A2940 Ziato. Postavka zajema tudi nepremicnine, prejete
za poplaCilo terjatev, ce jih banka zaradi utemeljenih razlogov ni vkljucila ze v postavke porocila
AI40l Zemljisca, AI402 Zgradbe ali A2702 Naloibene nepremicnine - zemljisca in zgradbe ~
odvisnosti od namena ob zacetnem pripoznanju v izkazu financnega poloiaja, ki ga ima banka s terrii
nepremicninami (za opravljanje poslovne dejavnosti, za oddajo v poslovni najem ali za prodajo). I

I

Banka to postavko poroCila poroca po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie ~
siframi 01, 07, 08 in 16 (praviloma Ie s sifro 16 - drugo).

A2940 Zlato

Postavka zajema zalogo zlata.

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie ~
siframi 01,07,08 in 16 (praviloma Ie s sifro 16 - drugo).
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A294l Predujmi za opredmetena osnovna sredstva

Postavka zajema predplacila dobaviteljem za narocena opredmetena osnovna sredstva, ki vsebinsko
ustrezajo postavkam A1401, A1402, A1405, Al407 in Al408 in ki jih dobavitelji banki se niso
dostavili.

A2942 Predujmi za druge namene

Postavka zajema predplacila dobaviteljem za naroceni material in drobni inventar, ki vsebinsko
ustrezajo postavkam A2938, A2939 in A2940 in ki ga dobavitelji banki se niso dostavili, ter teJjatve
do delavcev za izplacane akontacije za sluzbeno pot.

A2943 Terjatve do zavarovalnic iz naslova skodnih zahtevkov

Postavka zajema terjatve do zavarovalnice iz skodnih dogodkov, ki jih banka uveljavlja na podlagi
zavarovalne police iz premozenjskega zavarovanja.

A300l Spremembe postene vrednosti sku pine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem

Postavka zajema teJjatve iz naslova spremembe postene vrednosti varovane skupine financnih
instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere, ki jih po dolocbah 0 varovanju pred
tveganjem v 71. do 102. clenu MRS 39 ni mogoce pripisati posameznim varovanim financnim
instrumentom.

2.3. Pasivne bilani'ne postavke poroi'i1a

P020l Odpoklicane vloge

Postavka zajema neprenosne vloge brez dogovoJjene zapadlosti, katerih dvig so komitenti ze najavili
na podlagi pogodbeno dogovoJjene opcije oziroma klavzule z moznostjo odpoklica. Te vloge lahko
komitenti dvignejo brez predhodne najave Ie proti placilu pogodbene kazni. Postavka zajema tudi
vezane vloge z dogovoJjeno zapadlostjo z vgrajeno opcijo oziroma klavzulo 0 moznem predcasnem
odpoklicu, katerih dvig so komitenti ze najavili. Postavka ne zajema vlog z vgrajeno opcijo oziroma
klavzulo z moznostjo odpoklica, pri katerih komitenti dviga se niso najavili, ker so te vloge ze zajete v
postavko P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja.

V primeru, ko je moznost predcasnega odpoklica prejetih vlog izvrsena Ie deloma (komitent ne
odpoklice celotnega zneska, temvec Ie njegov del), banka prejeto vlogo poroca v dveh delih, tj. v
postavki P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja in postavki P0201 Odpoklicane vloge.

Banka pri vlogah, ki so bile dejansko ze odpoklicane, uposteva kot originalno zapadlost (po sifrantu
14 Originalna zapadlost) dogovorjeno obdobje moznega odpoklica v pogodbi, ne glede na to, da je
lahko v pogodbi s komitentom dogovoJjen tudi rok zapadlosti osnovnega posla. Kot preostalo
zapadlost (po sifrantu 15Preostala zapadlost) pri teh vlogah uposteva obdobje od datuma, za katerega
banka izdela porocilo, do datuma, ko vloga dejansko zapade v placilo.

Banka to postavko poroCilaporoca po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 0I, 02 in od 07 do 09 (praviloma Ie s sifro 09 - financne obveznosti, merjene po odplacni
vrednosti).
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P0320 Vloge za stanovanjsko varcevanje

P0316 Varstveni depoziti podruznice tuje banke

Postavka zajema vlozena denama sredstva bank tretjih drZav v ustanovljene podrumice na obmoeju,
Republike Slovenije kot jamstvo za poravnavo obveznosti iz poslov, sklenjenih v Republiki Sloveniji,,
na podlagi doloebe eetrtega odstavka 121. elena Zakona 0 baneniStvu (Uradni list RS, st. 25/15;
nadaljevanju ZBan-2).

I

Postavka zajema prejete vloge fizienih oseb za stanovanjsko vareevanje, kot so na primer vloge p6
Nacionalni stanovanjski vareevalni shemi. I

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie k
siframi 02 in od 07 do 09 (praviloma Ie s sifro 09 - financne obveznosti, merjene po odplacn1i
vrednosti). I

P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja

Postavka zajema prejete vloge komitentov kot so na primer sredstva na transakcijskih raeunih"
hranilne vloge, sredstva za kritje akreditivov, garancij, kreditov in eekov, sodne/carinske vloge;
vezane vloge, vezane vloge za zavarovanje banenih poslov in druge vloge, ki niso vkljueene ze v
postavke poroeila P020 I Odpoklicane vloge, P0316 Varstveni depoziti podruinice tuje banke, P032Q
Vloge za stanovanjsko varcevanje in P060 I Podrejene obveznosti - vloge.

Postavka zajema tudi vloge z vgrajeno opcijo oziroma klavzulo z moznostjo odpoklica, pri katerih
komitenti dviga se niso najavili oziroma opcije se niso izkoristili. Banka pri teh vlogah kot originalno
zapadlost (po sifrantu 14) uposteva pogodbeno dogovorjeno trajanje vloge in kot preostalo zapadlost
(po sifrantu 15) uposteva obdobje od datuma, za katerega banka izdela poroeilo, do prvega moznega
datuma po pogodbi, s katerim lahko komitent (vlagatelj) vlogo dvigne. Postavka ne zajema vlog,
katerih dvig so komitenti ze najavili, saj se te vloge zajete ze v postavko P0201 Odpoklicane vloge.

I

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie S
siframi 0 I, 02 in od 07 do 09.

P0322 Prejete vloge - elektronski denar

Postavka zajema elektronski denar, ki je opredeljen v 8. toeki 4. elena Zakona 0 plaeilnih storitvah in,
sistemih (Uradni list RS, st. 58/09, 34/1 0, 9/11 in 32/12; v nadaljevanju ZPlaSS) kot plaeilni
instrument, ki predstavlja denamo teIjatev imetnika do izdajatelja elektronskega denaIja, izdanega ~
obliki elektronskega nosilca podatkov ali na naein, ki imetniku omogoea z enostranskim pravnin)
poslom vzpostaviti denamo teIjatev do izdajatelja v obliki elektronskega nosilca podatkov proti
prejemu plaeila doloeenega denamega zneska najmanj v visini izdanega elektronskega denarja, nJ
katerem so shranjene vrednostne enote ter je stem omogoeeno, da imetnik elektronskega denarja s ten!
denaIjem opravlja plaCila pri osebah, ki niso izdajatelji elektronskega denarja.

Banka to postavko poroea, kadar je v vlogi izdajateljice elektronskega denarja.

P0401 Najet! krediti

Postavka zajema obveznosti banke za prejete kredite iz izkaza finanenega polozaja in se neerpane
odobrene najete kredite, kreditne Iinije in limite iz zunajbilanene evidence, ki niso zajeti v postavkall
poroeila P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov, P0602 Podrejene obveznosti - kreditil
P3701 Krediti na podlagi zacasne prodajefinancnih sredstev (repo) in P3702 Financne obveznosti it
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listinjenja. Postavka zajema tudi obveznosti iz najetih kreditov pri Banki Slovenije kot so mejno
posojilo in obveznosti iz prejetih sredstev drugih bank za morebitno izplacilo zajamcenih vlog.

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 02 in od 07 do 09 (praviloma Ie s sifro 09 - jinancne obveznosti, merjene po odplacni
vrednosti).

P0402 Obveznosti iz karticnega poslovanja

Postavka zajema obveznosti banke iz nasI ova karticnega poslovanja kot so obveznosti do izdajateljev
placilnih kartie, prodajnih mest ali poravnalnih sistemov iz naslova porabe sredstev komitentov po
placilnih kartieah.

P0403 Druge jinancne obveznosti

Postavka zajema druge neizvedene financne obveznosti kot so obveznosti do prodaja1cev oziroma
borze ali poravnalnih sistemov za kupljena financna sredstva (nastale zaradi pripoznanja financnih
sredstev v izkazu financnega polozaja na dan sklenitve posla 0 nakupu), obveznosti iz danih placilnih
instrumentov (cekov, kreditnih pisem, menic in drugih placilnih instrumentov), obveznosti za prejete
varscine in predujmi za nakup financnih sredstev, obveznosti za gibljivo kriije pri sinteticnih poslih
(futures), obveznosti za odkupljeno gotovino oziroma efektivni tuji denar, sredstva komitentov za
nakup tuje valute, obveznosti iz zavarovalnih premij v zvezi s financnimi sredstvi, obveznosti v
obracunu iz poslovnih razmerij (ce izhajajo iz prehodnih racunov, praviloma na datum porocanja ne
izkazujejo stanj po vrednostnem podatku 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke), obveznosti do
komitentov iz ugotovljenih blagajniSkih viSkov, obveznosti za provizije (opravnine) iz placilnega
prometa in druge provizije, ki se po vsebini ne nanasajo na financne obveznosti, izkazane ze v drugih
postavkah tega porocila.

Postavka ne zajema financnih obveznosti, ki jih je banka vkljucila ze v postavke porocila od P020l do
P0402, od P0512 do P0901, P2930, P2933, P300l, P31Ol, P3102, P3701 in P3702 ter v postavke
porocila poslovnih obveznosti P25ll, P29l2, P2925, P293l in P2932, pray tako ne zajema obveznosti
iz provizij, ki se nanasajo na predhodno nastete postavke financnih obveznosti.

Banka to postavko poroCila poroca po sifrantu 44 Namenjinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 0 1 in od 07 do 09 (praviloma Ie s sifro 09 - jinancne obveznosti, merjene po odplacni
vrednosti).

P0512 Obveznosti iz nas/ova sindiciranih kreditov

Postavka zajema obveznosti iz naslova prejetih sindieiranih kreditov iz izkaza financnega polofaja, tj.
kreditov, ki jih banka prejme prek agenta na podlagi skupne pogodbe 0 kreditiranju od vec
kreditodajalcev hkrati, organiziranih v okviru sindikata (glejte tudi pojasnilo v postavki A0419
Sindicirani krediti). Postavka zajema tudi necrpane odobrene prejete sindicirane kredite iz
zunajbilancne evidence.

Banka to postavko poroCila poroca po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 02 in od 07 do 09 (praviloma Ie s sifro 09 - jinancne obveznosti, merjene po odp/acni
vrednosti).
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P0601 Podrejene obveznosti - vloge

I
I

I
I

Postavka zajema podrejene obveznosti iz prejetih vlog, ki imajo znaeilnosti finanenih obveznosti po
doloebah 15. do 27. elena MRS 32 in znaeilnosti instrumentov Clodatnega temeljnega kapitala iz 51(a).
elena ali instrumentov dodatnega kapitala iz 62(a). elena CRR. I

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen jinan6nih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 02 in 09. i

P0602 Podrejene obveznosti - krediti I
Postavka zajema podrejene obveznosti iz najetih kreditov iz izkaza finanenega polofuja, ki imaji
znaeilnosti finanenih obveznosti po doloebah 15. do 27. elena MRS 32 in znaeilnosti instrumentot
dodatnega temeljnega kapitala iz 51(a). elena ali instrumentov Qodatnega kapitala iz 62(a). elena CRR.
Postavka zajema tudi neerpane odobrene najete podrejene kredite iz zunajbilanene evidence.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen jinan4nih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframa 02 in 09.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namenjinan6nih instrumentov in drugih postavk Ie!;
siframi 0 I, 02 in od 07 do 09. ,

I
I

P0803 Obveznosti za izdane obveznice I

Postavka zajema obveznosti za izdane obveznice in emi~ijo neprodanih izdanih obveznic J
zunajbilanene evidence. Postavka ne zajema izdanih obvezrlic, ki imajo znaCilnosti instrumento~
dodatnega temeljnega kapitala iz 51(a). elena ali instrumentov dodatnega kapitala iz 62(a). elena CRR,
ker so te zajete ze v postavko P0901 Podrejene obveznosti - doiiniski vrednostni papirji. 1

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen jinan6nih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 0 I, 02 in od 07 do 09.

P0804 Obveznosti za izdana potrdila 0 vlogah

Postavka zajema obveznosti za izdana potrdila 0 vlogah kot vrsto prenosljivih instrumentov trgjl
denmja, ki jih izda banka komitentom kot potrdilo 0 prejemu denaJ:ja. Postavka ne zajema izdanih,

potrdil 0 vlogah, ki imajo znaCilnosti instrumentov dodatnega temeljnega kapitala iz 51(a). elena al,i
instrumentov dodatnega kapitala iz 62(a). elena CRR, ker so ta, zajete ze v postavko P0901 Podrejene
obveznosti - doliniski vrednostni papirji. I
Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen jinan6nih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 0 I, 02 in od 07 do 09.
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P0901 Podrejene obveznosti - doltniski vrednostni papirji

Postavka zajema izdane podrejene dolzniiike vrednostne pap,rJe, ki imajo znaeilnosti finanenih
obveznosti po doloebah 15. do 27. elena MRS 32 in znaeilnosti instrumentov dodatnega temeljnega
kapitala iz 51(a). elena ali instrumentov dodatnega kapitala iz 62(a). elena eRR. Postavka zajema tudi
emisijo neprodanih izdanih podrejenih dolzniiikih vrednostnih papirjev iz zunajbilanene evidence.

Banka to postavko poroeila poroea po iiifrantu 44 Namen finanenih instrumentov in drugih postavk Ie s
iiiframi 02 in 09.

PIOOI Rezervacije za zunajbilancne obveznosti

Postavka zajema rezervacije, ki jih je banka oblikovala za zunajbilanene obveznosti kot so izdane
finanene garancije, avali, nekriti akreditivi in podobni posJi, izpostavljeni kreditnemu tveganju.

Banka to postavko poroeila poroea po iiifrantu 44 Namen finanenih instrumentov in drugih postavk Ie s
iiiframa 08 in 16 ter izjemoma tudi s iiiframi 03, 04, 05 in 07, ee to postavko oznaeuje v odvisnosti od
uporabljene iiifre po tern iiifrantu na postavkah, na katere se po vsebini te rezervacije nanaiiajo.

P1201 Rezervacije za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za dolocene zasluike

Postavka zajema rezervacije, ki jih je banka obJikovala za pokojnine in druge pozaposJitvene
obveznosti za doloeene zasluzke v skladu z doloebami MSRP. Postavka zajema obveznosti iz
zasluzkov zaposlencev po pokojninskih naertih v skladu z doloebo toeke (d) 78. elena MRS I in
doloebo 63. elena MRS 19.

Banka to postavko poroeila poroea po iiifrantu 44 Namen finanenih instrumentov in drugih postavk Ie s
iiiframi 08 in 16.

Pl202 Druge rezervacije

Postavka zajema rezervacije za koeljive pogodbe in druge rezervacije, ki jih je banka oblikovala v
skladu z doloebami MRS 37, ki niso zajete ze v postavke PIOOI Rezervacije za zunajbilanene
obveznosti, PI201 Rezervacije za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za doloeene zasluike,
PI203 Rezervacije za reorganizacijo, PI204 Rezervacije za davene toibe in druge pravno nereIene
toibe in PI205 Drugi dolgoroeni zasluiki zaposlencev.

Banka to postavko poroeila poroea po iiifrantu 44 Namen finanenih instrumentov in drugih postavk Ie s
iiiframi 08 in 16.

P1203 Rezervacije za reorganizacijo

Postavka zajema rezervacije, ki jih je banka obJikovala za reorganizacijo banke v skladu z doloebami
od 70. do 83. elena in toeko a) 84. elena MRS 37.

Banka to postavko poroeila poroea po iiifrantu 44 Namenfinanenih instrumentov in drugih postavk Ie s
iiiframi 08 in 16.

P1204 Rezervacije za davcne toibe in druge pravno neresene toibe

Postavka zajema rezervacije, ki jih je banka obJikovala za davene tozbe in druge pravno nereiiene
tozbe v skladu z doloebami MRS 37.
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Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namenfinanenih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 08 in 16. I '

I '
P1205 Drugi dolgoroeni zasluzki zaposlencev I

i
Postavka zajema rezervacije, ki jih je banka oblikovala za dr4ge dolgorocne zasluzke zaposlencev v
skladu z dolocbo tocke (d) 78. elena MRS I in dolocbo 153. elena MRS 19 (kot so plaCila za dopust za
dolgo sluzbovanje ali studijski dopust in druge dolgotrajne ods~tnosti, jubilejne nagrade ali nagrade za
dolgo sluzbovanje, nadomestila za cas dolgotrajne delovnelnezmoznosti' udelezba v dobicku in,
premije ter odlozeni prejemki). :

i
Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namenfinananih instrumentov in drugih postavk le,s
siframi 08 in 16.

P1301 Navadne delnice I
Postavka zajema izdane navadne delnice banke, ki morajo biti predhodno v celoti vplacane in kot, ,

osnovni kapital vpisane v sodni register. Postavka zajema tudi! emisijo nevplacanih izdanih navadnih
delnic iz zunajbilancne evidence. I I

Banka v vrednostni podatek te postavke porocila 80 Znesek Jd,jigovodske vrednasti pastavke vkljuci
nominalno vrednost navadnih delnic. i I,

Pl302 Prednostne delnice

Postavka zajema izdane prednostne delnice banke, ki morajo biti predhodno v celoti vplacane in k'1t
osnovni kapital vpisane v sodni register ter morajo imeti znacilnosti kapitala po dolocbah 15. do 2l
elena MRS 32. Postavka zajema tudi emisijo nevplacanih izdanih prednostnih delnic iz zunajbilancne

'd I~~e. [
I

Banka v vrednostni podatek te postavke porocila 80 Znesek knjigavadske vrednasti postavke vkljuci
nominalno vrednost prednostnih delnic.

Pl401 Vplacila, ki presegajo nominalne zneske vplacanih delnic (vplacani presef.ek kapitala)

Postavka zajema vplacani presezek kapitala banke po dolocbi I. tocke prvega odstavka 64. elena
ZGD-I, ki je razlika med vplacanimi vlozki delnicarjev vosnovni kapital banke in nominaln6

I
vrednostjo delnic, pridobljenih z vplacilom vlozkov, in/ali razlika med prodajno ceno lastnih delnic iil
njihovo nabavno vrednostjo.

P1402 Vplacila nad nominalnim zneskom, pridobljena pri iz1aji zamenljivih obveznic ali obveznic
z delnisko nakupno opcijo I I

Postavka zajema kapitalske rezerve banke po dolocbi 2. tocke prvega odstavka 64. elena ZGD-I, ki so
razlika med vplacili imetnikov za zamenljive obveznice oziroma obveznice z delnisko nakupno opcij~
in nominalno vrednostjo (glavnico) obveznic. Poleg tega posta'vka zajema tudi oblikovane kapitalske
rezerve v visini celotnega zneska, ki ga je imetnik opcije placal iza pridobitev delniske nakupne opcij.i,
kadar banka izda delniske nakupne opcije kot samostojne pravi~e oziroma vrednostne papiIje. ;
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P1403 Zneski izpoenostavljenega zmanjSanja osnovnega kapitala z umikom delnic

Postavka zajema kapitalske rezerve banke po doloebi 5. toeke prvega odstavka 64. elena ZGD-I, ki jih
je banka oblikovala v visini nominalnega zneska zmanjsanega osnovnega kapitala oziroma zneska, ki
je enak sestevku nominalnih zneskov umaknjenih delnic.

P1404 Kapitalske rezerve nastale iz splosnega prevrednotovalnega popravka kapitala

Postavka zajema kapitalske rezerve banke po doloebi 6. toeke prvega odstavka 64. elena ZGD-I,
oblikovane ob odpravi splosnega prevrednotovalnega popravka kapitala, nastalega z revalorizacijo
osnovnega kapitala v letih od 1994 do 2001.

P1501 Zakonske rezerve

Postavka zajema zakonske rezerve banke po doloebi tretjega odstavka 64. elena ZGD-I, katerih
oblikovanje je obvezno, ee banka ne dosega ustrezno raven zakonskih in kapitalskih rezerv.

P1502 Rezerve za lastne delnice

Postavka zajema rezerve za lastne delnice banke po doloebi petega odstavka 64. elena ZGD-I,
oblikovane v visini nabavne vrednosti odplaeno pridobljenih lastnih delnic.

Po stanju na zadnji dan poslovnega leta mora biti stanje te postavke predhodno usklajeno s stanjem
odkupljenih lastnih delnic v postavkah P3201 Odkupljene lastne delnice - prednostne in P3202
Odkupljene lastne delnice - navadne.

P1503 Statutarne rezerve

Postavka zajema statutarne rezerve banke po doloebi sedmega odstavka 64. elena ZGD-I, oblikovane
v absolulnem znesku oziroma relativni viSini v skladu s statutom banke.

P1504 Druge rezerve iz dobieka

Postavka zajema druge rezerve banke iz dobieka, oblikovane v skladu z doloebo 230. elena ZGD-I, ki
niso vkljueene ze v postavke PI501 Rezerve za lastne delnice, PI502 Rezerve za lastne delnice in
PI503 Statutarne rezerve.

P1601 Zadrzani dobieek/ izguba

Postavka zajema neto zaddani dobieek ali zaddano izgubo.

ZadrZani dobieek vkljueuje del eistega dobieka prejsnjega poslovnega leta oziroma prejsnjih poslovnih
let, 0 uporabi katerega bo skupseina ponovno odloeala v naslednjem poslovnem letu, del prenesenega
dobieka oziroma izgube, nastalegalnastale zaradi spremenjenih raeunovodskih usmeritev ali
ugotovljenih raeunovodskih napak iz prejsnjih poslovnih let in del prenesenega dobieka zaradi
amortizacije akumuliranega drugega vseobsegajoeega donosa v zvezi z opredmetenimi osnovnimi
sredstvi in neopredmetenimi sredstvi.

ZadrZana izguba vkljueuje eisto izgubo prejsnjega poslovnega leta oziroma prejsnjih poslovnih let, ki
ni bila pokrita v breme eistega oziroma prenesenega dobieka oziroma v breme drugih rezerv, ki jih je
dovoljeno uporabiti za ta namen, del prenesenega dobieka oziroma izgube, nastalegalnastale zaradi
spremenjenih raeunovodskih usmeritev ali ugotovljenih raeunovodskih napak iz prejsnjih poslovnih let
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in del prenesenega dobicka zaradi amortizacije akumuliranega drugega vseobsegajocega donosa v
zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi.

Postavka vkljucuje tudi dobicke in izgube iz pripadajocega deleZav zadrZanem dobicku/izgubi (ne pa
tudi v cistern poslovnem izidu in akumuliranem drugem vseobsegajocem donosu po obdavcitvi)
pridruzenih in skupaj obvladovanih druzb, ki se nanasajo na nalozbe v kapital, obracunane po
kapitalski metodi (ce banki ni treba izdelovati konsolidiranih racunovodskih izkazov) in zajete v
postavkah porocila Al 105 Delnice pridruienih druib, AII06 Delnice skupaj obvladovanih druib,
AI204 Laslniski deleii vpridruiene druibe in AI205 Laslniski deleii v skupaj obvladovane druibe.

Postavka je zmanjsana/povecana za morebitni odlozeni davek v skladu z dolocbami tocke a) 61A.
elena MRS 12.

Banka vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosli poslavke neto zaddanega dobicka poroca
s pozitivnim predznakom, neto zadrZane izgube pa z negativnim predznakom.

P1603 Prehodno neraljJorejeni eisti dobieeklizguba prejsnjega lela
,

Postavka zajema cisti dobicek ali izgubo prejsnjega poslovnega leta, 0 uporabi katerega/katere uprav~
banke in nadzorni svet oziroma upravni odbor ter skupscina se niso odlocali. '

Banka vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti paslavke prehodno nerazporejenega,

cistega dobicka poroca s pozitivnim predznakom, prehodno nerazporejene ciste izgube pa z
negativnim predznakom. . I

Banka postavko poroca v prvih mesecih poslovnega leta do sprejetja sklepa 0 uporabi cistega oziroma
bilancnega dobicka ali ciste izgube oziroma bilancne izgube prejsnjega poslovnega leta, oziroma db
seje skupscine banke, na kateri se odloca 0 uporabi bilancnega dobicka oziroma bilancne izgubb
prejsnjega poslovnega leta.

P1701 Cisti dobieek poslovnega leta

Postavka zajema cisti dobicek poslovnega leta oziroma obdobja, za katerega banka poroca. Banka y
rednem mesecnem porocilu 0 knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami (sifri I in 3 po sifrantu 3
Tip paraei/a) oziroma med letom poroca presezek prihodkov nad odhodki po ocenjeni obdavcitvi, ~,
posebnem poroCilu po opravljenih zakljucnih knjizenjih (sifri 2 in 4 po sifrantu 3 Tip paroCilai
oziroma po stanju na zadnji dan poslovnega leta pa cisti dobicek poslovnega leta (po obdavcitvij,
ugotovljenega ob izdelavi letnih racunovodskih izkazov oziroma letnega porocila.

P1702 Cista izguba poslovnega leta

Postavka zajema cisto izgubo poslovnega leta oziroma obdobja, za katerega banka poroca. Banka v
rednem mesecnem porocilu 0 knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami (sifri I in 3 po sifrantu :3
Tip paraei/a) oziroma med letom poroca presezek odhodkov nad prihodki po ocenjeni obdavcitvi, ~
posebnem porocilu po opravljenih zakljucnih knjizenjih (sifri 2 in 4 po sifrantu 3 Tip paraCila)
oziroma po stanju na zadnji dan poslovnega leta pa cisto izgubo poslovnega leta (po obdavcitvi);
ugotovljeno ob izdelavi letnih racunovodskih izkazov oziroma letnega porocila. 1
Banka vrednostni podatek te postavke porocila 80 Znesek knjigavadske vrednasli paslavke poroca
negativnim predznakom. I
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P1818 Akumulirani drugi vseobsegajoCi donos v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi
(postavka, ki ne boprerazvrscena vposlovni izid)

Postavka zajema akumulirani drugi vseobsegajoei donos v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi
po doloebah 39. in 40. elena MRS 16, ee je banka za meIjenje teh sredstev izbrala model
prevrednotenja. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajoeega donosa je zmanjsana za morebitni
odlozeni davek v skladu z doloebami toeke a) 61A. elena MRS 12.

PI8I9 Akumulirani drugi vseobsegajoCidonos v zvezi z neopredmetenimi sredstvi (postavka, ki ne
boprerazvrscena vposlovni izid)

Postavka zajema akumulirani drugi vseobsegajoei donos v zvezi z neopredmetenimi sredstvi po
doloebah 85. in 86. elena MRS 38, ee je banka za meIjenje teh sredstev izbrala model prevrednotenja.
Postavka akumuliranega drugega vseobsegajoeega donosa je zmanjsana za morebitni odlozeni davek v
skladu z doloebami toeke a) 61A. elena MRS 12.

PI82I Akumulirani drugi vseobsegajoci donos v zvezi z varovanjem denarnih tokov - uspesni del
varovanja (postavka, ki bo lahko prerazvrscena vposlovni izid)

Postavka zajema akumulirani drugi vseobsegajoei donos v zvezi z varovanjem denamih tokov, ki bo
lahko prerazvrseen v poslovni izid, in sicer v delu, ki se v skladu z doloebami toeke (a) 95. elena MRS
39 nanasa na uspesni del varovanja. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajoeega donosa je
zmanjsanalpoveeana za morebitni odlozeni davek v skladu z doloebami toeke a) 61A. elena MRS 12.

Banka vrednostni podatek te postavke 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke poroea s pozitivnim
predmakom, ee gre za pozitivne ueinke iz prevrednotenja, oziroma z negativnim predznakom, ee gre
za negativne ueinke iz prevrednotenja.

PI822 Akumulirani drugi vseobsegajoci donos v zvezi z nekratkorocnimi sredstvi, v posesti za
prodajo (postavka, ki bo lahko prerazvrscena v poslovni izid)

Postavka zajema akumulirani drugi vseobsegajoei donos v zvezi z nekratkoroenimi sredstvi (ali
skupinami za odtujitev), v posesti za prodajo, pripoznanega v skladu z doloebami 18., 19. in 38. elena
MSRP 5, ki bo lahko prerazvrseen v poslovni izid. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajoeega
donosa je zmanjsanalpoveeana za morebitni odlozeni davek v skladu z doloebami toeke a) 61A. elena
MRS 12.

Banka vrednostni podatek te postavke 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke poroea s pozitivnim
predznakom, ee gre za pozitivne ueinke iz prevrednotenja, oziroma z negativnim predznakom, ee gre
za negativne ueinke iz prevrednotenja.

PI823 Akumulirani drugi vseobsegajoci donos v zvezi sfinancnimi sredstvi -RZP (postavka, ki bo
lahko prerazvrscena vposlovni izid)

Postavka zajema akumulirani drugi vseobsegajoei donos v zvezi s finanenimi sredstvi, razpolozljivimi
za prodajo, pripoznanega v skladu z doloebami toeke (b) 55. elena MRS 39, ki bo lahko prerazvrseen
v poslovni izid, vkljueno v zvezi z delnicami oziroma nalozbami v kapital druzb v skupini in vkljueno
s finanenimi instrumenti, ki so bili eventualno prerazporejeni v skupino finanenih sredstev v posesti do
zapadlosti. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajoeega donosa je zmanjsanalpoveeana za
morebitni odlozeni davek v skladu z doloebami toeke a) 61A. elena MRS 12.

Ce banka finanena sredstva prerazporedi iz skupine finanenih sredstev, razpolozljivih za prodajo v
skupino finanenih sredstev do zapadlosti, postane na datum prerazporeditve postena vrednost teh
finanenih sredstev nova odplaena vrednost. Nerealizirani dobieki oziroma izgube, ki so bili ze
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pripoznani v postavki PI823 Akumulirani drugi vseobsegajoCi donos v zvezi s jinancnimi sredstvi r
RZP pa se z uporabo efektivne obrestne mere skozi zivljenjsko dobo financnega instrumenta
poracunajo v poslovnem izidu med obrestnimi prihodki.

Banka vrednostni podatek te postavke 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke poroca s pozitivnim
predznakom, ce gre za pozitivne ucinke iz prevrednotenja, oziroma z negativnim predznakom, ce gie
za negativne ucinke iz prevrednotenja. I

P1824 Akumu/irani drugi vseobsegajoCi donos v zvezi s pripadajocimi dobicki/izgubami iz na/oib l,
kapita/ pridruienih druib in skupaj obv/adovanih druib, obracunanih po kapita/ski metodi
(postavka, ki ne bo prerazvrscena v pos/ovni izid) I

Postavka zajema kumulativne dobicke in izgube iz pripadajocega deleza v akumuliranem drugem
vseobsegajocem donosu pridruzenih in skupaj obvladovanih druzb po obdavcitvi, ki ne bb
prerazvrscen v poslovni izid (ne pa tudi pripadajocega deleza v cistern poslovnem izidu in zadrzane~
dobickulizgubi), in se nanasajo na nalozbe v kapital, obracunane po kapitalski metodi v skladu z 10.
in 11. clenom MRS 28 (ce banki ni treba izdelovati konsolidiranih racunovodskih izkazov), zajete ~
postavkah porocila AliOS De/nice pridruienih druib, Al 106 De/nice skupaj obv/adovanih druiiJ,
AI204 Lastniski de/eii v pridruiene druibe in AI20S Lastniski de/eii v skupaj obv/adovane druibl
Postavka akumuliranega drugega vseobsegajocega donosa je zmanjsana/povecana za morebitni
odlozeni davek v skladu z dolocbami tocke a) 61A. clena MRS 12. I

Banka vrednostni podatek te postavke 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke poroca s pozitivnim
predznakom, ce gre za pozitivne ucinke iz prevrednotenja, oziroma z negativnim predznakom, ce gr~
za negativne uCinke iz prevrednotenja.

P1825 Akumulirani drugi vseobsegajoci donos v zvezi z aktuarskimi dobicki/izgubami iz nas/ova
pokojninskih nacrtov Z d%cenimi zas/utki (postavka, ki ne bo prerazvrscena vpos/ovni izid)

Postavka zajema akumulirani drugi vseobsegajoCi donos v zvezi z aktuarskimi dobicki/izgubami iz
naslova pokojninskih nacrlov z dolocenimi zasluzki v skladu z MRS 19, ki ne bo prerazvrscen ~
poslovni izid. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajocega donosa je zmanjsana/povecana zit
morebitni odlozeni davek v skladu z dolocbami tocke a) 61A. clena MRS 12. j
Banka vrednostni podatek te postavke 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke poroca s pozitivnim
predznakom, ce gre za pozitivne ucinke iz prevrednotenja, oziroma z negativnim predznakom, ce gr~
za negativne ucinke iz prevrednotenja.

P1826 Akumulirani drugi vseobsegajoCi donos v zvezi z nekratk. sredstvi v posesti za prodajiJ
(postavka, ki ne bo prerazvrscena v pos/ovni izid) : . I
Postavka zajema akumulirani drugi vseobsegajoci donos v zvezi z nekratkorocnimi sredstvi (ali
skupinami za odtujitev), v posesti za prodajo, pripoznanega v skladu z dolocbami 18., 19. in 38. clen~
MSRP 5, ki ne bo prerazvrscen v poslovni izid. Postavka akumuliranega drugega vseobsegajoceg~
donosa je zmanjsana/povecana za morebitni odlozeni davek v skladu z dolocbami tocke a) 61A. clen~

:a::a

l

:ednostni podatek te postavke 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke poroca s POZitivnJ
predznakom, ce gre za pozitivne ucinke iz prevrednotenja, oziroma z negativnim predznakom, ce grb
za negativne ucinke iz prevrednotenja.
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P1827 Akumulirani drugi vseobsegajoCi donos v zvezi s pripadajoeimi dobieki/izgubami iz naloib v
kapital pridruienih druib in skupaj obvladovanih druib, obraeunanih po kapitalski metodi
(postavka, ki bo lahko prerazvrseena vposlovni izid)

Postavka zajema kumulativne dobieke in izgube iz pripadajoeega deleZa v akumuliranem drugem
vseobsegajoeem donosu pridruzenih in skupaj obvladovanih druzb po obdaveitvi, ki bo lahko
prerazvrseen v poslovni izid (ne pa tudi pripadajoeega deleZa v eistem poslovnem izidu in zaddanem
dobieku/izgubi), in se nanasajo na nalozbe v kapital, obraeunane po kapitalski metodi v skladu z 10.
in II. elenom MRS 28 (ee banki ni treba izdelovati konsolidiranih raeunovodskih izkazov), zajete v
postavkah poroeila AII05 Delnice pridruzenih druib, Al 106 Delnice skupaj obvladovanih druzb,
AI204 Lastniski deleii vpridruzene druzbe in AI205 Lastniski deleii v skupaj obvladovane druibe.
Postavka akumuliranega drugega vseobsegajoeega donosa je zmanjsanalpoveeana za morebitni
odlozeni davek v skladu z doloebami toeke a) 61A. elena MRS 12.

Banka vrednostni podatek te postavke 80 Zncsek knjigovodske vrednosti postavke poroca s pozitivnim
predznakom, ee gre za pozitivne ueinke iz prevrednotenja, oziroma z negativnim predznakom, ee gre
za negativne ucinke iz prevrednotenja.

P2511 Vnaprej vraeunani odhodki

Postavka zajema vnaprej vraeunane odhodke oziroma stroske, ki se nanasajo na poslovni izid obdobja,
za katerega banka poroea, in ki dejansko se niso bili obraeunani (banka zanje se ni prejela fakture), kot
so stroski elektrike, stroski telefona ipd. Postavka ne zajema razmejenih odhodkov iz obresti in
provizij, ki se nanasajo na financne obveznosti, zajete ze v pasivnih bilanenih postavkah.

P2512 Vnaprej plaeani in odloieni prihodki

Postavka zajema vnaprej plaeane in odlozene prihodke za storitve, ki j ih banka se ni opravila in ki se
zato ne nanasajo na poslovni izid obdobja, za katerega banka poroea (npr. prejete provizije za izdane
garancije ali od drugih storitev, ki se ne nanasajo na finanena sredstva, zajeta ze v aktivnih bilanenih
postavkah).

Postavka ne zajema morebitnih vnaprej plaeanih subvencioniranih obresti kreditojemalcem s strani
trgovskih podjetij ali drZave, saj se Ie te poroeajo v postavki A0408 Krediti v okviru vrednostnega
podatka 84 Znesek stroskov ob zaeetnem pripoznanjujinanenih instrumentov.

P2605 lzvedeni jinaneni instrumenti s terminskim nakupom sredstev

Postavka zajema izvedene finanene instrumente z vsemi znaCilnostmi po doloebah 9. elena MRS 39,
pri katerih je postena vrednost negativna (kumulativno je postena vrednost od datuma sklenitve
pogodbe do datuma poroeanja neto padla).

Postavka zajema tudi prejete premije pri sklenjenih opcijskih pogodbah in izvedene finanene
instrumente, ki so vgrajeni v osnovno (gostiteljsko) pogodbo (obveznico, kredit, vlogo) in ki se morajo
po doloebah II. elena MRS 39 loeiti od osnovne pogodbe in obraeunati kot izvedeni finaneni
instrumenti.

Izvedene finanene instrumente, ki so vgrajeni v osnovno (gostiteljsko) pogodbo in ki se knjigovodsko
evidentirajo loeeno od osnovne gostiteljske pogodbe, banka poroea po sifrantu 116 Strukturirani
jinaneni instrumenti Ie s siframa 01 - da s 100 odstotnim in vee odstotnim zajameenim izplaeilom in 02
- da z man} kot 100 odstotnim zajameenim izplaCilom. Druge izvedene finanene instrumente (ki niso
vgrajeni v osnovno pogodbo) banka po tern sifrantu poroea s sifro 03 - jinaneni instrument ni
strukturiran.
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Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 01 - za trgovanje, 15 - izvedeni financni instrumenti za ekonomsko varovmije postavk bancne
knjige in od 10 do 14 - izvedenifinancni instrumenti za varovanje, pri katerih se uporabljajo posebna
pravila obraeunavanja varovanja pred tveganji, opredeljena v doloebah od 71. do 102. elena MRS 39.

Z izjemo obrestne opcije banka za namen poroeanja vsak izvedeni finaneni instrument razstavi na
nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo v obdobju trajanja oziroma ob zapadlosti teh
instrumentov in vsako od teh vrednosti vkljuei v svojo postavko poroeila v vrednostni podatek 90
Znesek prevzetih in pogojnih zunajbi/ancnih obveznosti (zunajbilaneno potencialno terjatev za eno
vrsto sredstva, tj. »terminski nakup sredstva oziroma navidezni terminski nakup sredstva« v postavko
poroeila P2605, zunajbilaneno potencialno obveznost za drugo vrsto sredstva, U. »terminsko prodajo
sredstva ali navidezno terminsko prodajo sredstva« pa v postavko poroCilaP2606), negativno posteno
vrednost izvedenega finanenega instrumenta pa vkljuCi Ie v enD izmed teh postavk poroeila v
vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke (in 52 Znesek po trini vrednosti za
statistiko financnih racunov), na naein v odvisnosti posamezne vrste izvedenega finanenega
instrumenta.

Poroeanje valutnih izvedenih finanenih instrumentov

Za namen poroeanja banka valutne izvedene finanene instrumente z negativno posteno vrednosuo
razstavi na nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo v obdobju trajanja oziroma ob zapadlosti teh
instrumentov.

Valutne terminske posle (po sifrantu 114 Vrste izvedenih financnih instrumentov oznaeene s sifro 2 -
terminski pose! (forward) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 3 - va/utno tveganje), pri katerih gre
za terminski nakup doloeene tuje valute, razstavi na pogodbeno dogovorjeni znesek terminskega
nakupa tuje valute in na znesek oziroma nakupno ceno v domaei oziroma tuji valuti za terminsko
kupljeno tujo valuto. Nato v postavko poroeila P2605 v vrednostni podatek 90 vkljuei dogovorjeni
nazivni znesek terminsko kupljene tuje valute, oznaeenega po sifrantu 13 Va/uta in preraeunanega v
domaeo valuto po referenenem teeaju ECB, in v vrednostni podatek 80 celotno negativno posteno
vrednost teh valutnih terminskih poslov. V postavko poroCila P2606 v vrednostni podatek 90 p~
vkljuCi pogodbeno dogovorjeni znesek nakupne cene v domaei oziroma tuji valuti za terminsko
kupljeno tujo valuto, oznaeenega po sifrantu 13 Va/uta, in ee gre za znesek v tuji valuti, preraeunanega
v domaeo valuto po referenenem teeaju ECB (brez postene vrednosti).

Obratno banka postopa pri valutnih terminskih poslih, pri katerih gre za terminsko prodajo doloeene
tuje valute. Te terminske posle razstavi na pogodbeno dogovOIjeni znesek terminske prodaje tuje
valute in na znesek oziroma prodajno ceno v domaei oziroma tuji valuti za terminsko prodano tujo
valuto. Nato v postavko poroCila P2606 v vrednostni podatek 90 vkljuCi dogovorjeni nazivni znesek
terminsko prodane tuje valute, oznaeenega po sifrantu 13 Va/uta in preraeunanega v domaeo valuto Po
referenenem teeaju ECB, in v vrednostni podatek 80 celotno negativno posteno vrednost teh valutnih
terminskih poslov. V postavko poroCila P2605 v vrednostni podatek 90 pa vkljuei pogodbeno
dogovorjeni znesek prodajne cene v domaei oziroma tuji valuti za terminsko prodano tujo valuto~
oznaeenega po sifrantu 13 Va/uta, in ee gre za znesek v tuji valuti, preraeunanega v domaeo valuto po
referenenem teeaju ECB (brez postene vrednosti). :

Enako banka postopa tudi pri poroeanju valutnih terminskih pogodb (po sifrantu 114 Vrste izvedenih
financnih instrumentov oznaeene s sifro I - terminska pogodba (futures) in po sifrantu 46 Vrste
tveganja s sifro 3 - va/utno tveganje), valutnih opcij (po sifrantu 114 Vrste izvedenih financnih
instrumentov oznaeene s sifro 3 - nakupna opcija (call option) ali 4 - prodajna opcija (put option) in
po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 3 - va/utno tveganje) in valutnih zamenjav (po sifrantu 114 Vrst~
izvedenih financnih instrumentov oznaeene s sifro 5 - zamenjava (swap) in po sifrantu 46 Vrstti!
tveganja s sifro 3 - va/utno tveganje), Ie da valutne zamenjave predhodno razstavi na promptni (spot)
posel in terminski pose!. Nato v postavki poroeila P2605 in P2606 vkljuei sarno terminski del valutn4
zamenjave s pozitivno posteno vrednostjo (ali je ta vrednost dejansko enaka 0), medtem ko promptni
del valutne zamenjave vkljuei v postavki A2407 in A2408 (ee je postena vrednost promptnega delA

37



valutne zamenjave pozitivna ali enaka nic) oziroma v postavki P2607 in P2608 (ce je postena vrednost
promptnega dela valutne zamenjave negativna).

Banka pri valutnih opcijah v vrednostni podatek 80 poleg postene vrednosti vkljuci tudi placano
premijo.

Podobno kot pri valutnih zamenjavah banka postopa tudi pri porocanju medvalutnih zamenjav (cross
currency swaps), Ie da promptni del oznaCi tudi po sifrantih in navede vrednostne podatke, ki se
nanasajo na obrestno obcutljive postavke, smiselno na nacin, ki je opredeljen v nadaljevanju pri
klasicni zamenjavi obrestnih mer.

Porocanje obrestnih izvedenih financnih instrumentov

Z izjemo obrestne opcije banka za namen porocanja obrestne izvedene financne instrumente z
negativno posteno vrednos\io, ki se poravnavajo na podlagi dveh razlicnih obrestnih mer, razstavi na
nazivni vrednosti z razlicnimi parametri obrestne mere, ki sta osnova za poravnavo obresti v obdobju
trajanja oziroma ob zapadlosti teh instrumentov.

Dogovor 0 terminski obrestni meri (po sifrantu 114 Vrsle izvedenih jinancnih instrumenlov oznacen s
sifro 2 - terminski posel (forward) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 1 - tveganje spremembe
obrestne mere) se razstavi na nazivno vrednost - navidezno glavnico s parametri za spremenljivo
obrestno mero in nazivno vrednost - navidezno glavnico s parametri dogovOljene obrestne mere
(praviloma fiksne obrestne mere), ki sta osnova za izracun obresti ob poravnavi tega instrumenta.
Kadar je banka v vlogi kupca tega instrumenta, v postavko porocila P2605 vkljuCinazivno vrednost-
navidezno glavnico (vrednostni podatek 90) s parametri dogovOljeneobrestne mere (praviloma fiksne
obrestne mere) in z originalno zapadlostjo glede na obdobje od sklenitve do poravnave instrumenta ter
posteno vrednost (vrednostni podatek 80), v postavko P2606 pa nazivno vrednost - navidezno
glavnico (vrednostni podatek 90) s parametri za spremenljivo obrestno mero in z originalno
zapadlostjo glede na obdobje od sklenitve do zapadlosti instrumenta, brez postene vrednosti (vrednosti
podatek 80 ni izpolnjen). Obratno banka postopa, kadar je v vlogi prodajalca tega instrumenta.

Enako banka postopa tudi pri porocanju opcije na obrestno zamenjavo (po sifrantu 114 Vrste izvedenih
jinancnih instrumentov oznaceno s sifro 7 - opcija na zamenjavo (swaption) do realizacije in po
sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 1 - tveganje spremembe obrestne mere), stem da po morebitni
realizaciji te opcijske pogodbe, na podlagi katere banka s komitentom ze sklene tudi pogodbo 0

obrestni zamenjavi po vnaprej dogovorjenih pogojih s to opcijsko pogodbo, ta posel po sifrantu 114
prestevilci iz sifre 7 - opcija na zamenjavo (swaption) do realizacije na sifro 5 - zamenjava (swap)
(glejte tudi opis sifre 7 navedenega sifranta) in ga poroca na nacin, ki se sicer zahteva za porocanje
obrestnih zamenjav.

Klasicna zamenjava spremenljive obrestne mere v nespremenljivo obrestno mero (po sifrantu 114
Vrste izvedenih jinancnih instrumentov oznacene s sifro 5 - zamenjava (swap) in po sifrantu 46 Vrste
tveganja s sifro 1 - tveganje spremembe obrestne mere), pri katerih gre v pogodbeno dolocenem
obdobju za zamenjavo obresti po spremenljivi obrestni meri za obresti po nespremenljivi obrestni
meri, razstavi na nazivno vrednost ("navidezno" glavnico) s parametri za nespremenljivo obrestno
mero in na nazivno vrednost s parametri za spremenljivo obrestno mero. Nato v postavko porocila
P2605 v vrednostni podatek 90 vkljuci dogovorjeno nazivno vrednost (osnovo za izracun obresti po
nespremenljivi obrestni meri), oznaceno po sifrantu 13 Valuta in ce gre za vrednost v tuji valuti,
preracunano v domaco valuto po referencnem tecaju ECB, oznaceno po sifrantih z ustreznimi
parametri za nespremenljivo obrestno mero ter v vrednostni podatek 34 anualizirano obrestno mero in
v vrednostni podatek 80 posteno vrednost. V postavko porocila P2606 v vrednostni podatek 90 pa
vkljuCi nazivno vrednost (osnovo za izracun obresti po spremenljivi obrestni meri), oznaceno po
sifrantu 13 Valuta, in ce gre za vrednost v tuji valuti, preracunano v domaco valuto po referencnem
tecaju ECB, oznaceno po sifrantih z ustreznimi parametri za spremenljivo obrestno mero, in v
vrednostni podatek 34 anualizirano obrestno mero (brez postene vrednosti). Enako banka postopa pri
klasicni zamenjavi spremenljive obrestne mere v drugo spremenljivo obrestno mero, Ie da v postavko
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porocila P2605, kjer v vrednostni podatek 80 vnese posteno vrednost, namesto parametrov za
nespremenljivo obrestno mero vnese parametre za spremenljivo obrestno mero.

Obratno banka postopa pri klasicni zamenjavi nespremenljive obrestne mere v spremenljivo obrestno
mero (prav tako po sifrantu 114 Vrsle izvedenih jinancnih inslrumenlov oznacene s sifro 5 -
zamenjava (swap) in po sifrantu 46 Vrsle tveganja s sifro 1 - tveganje spremembe obreslne mere), pri
katerih gre v pogodbeno dolocenem obdobju za zamenjavo obresti po nespremenljivi obrestni meri za
obresti po spremenljivi obrestni meri. Banka tudi te izvedene financne instrumente razstavi na nazivno
vrednost s parametri za spremenljivo obrestno mero in na nazivno vrednost s parametri za
nespremenljivo obrestno mero. Nato v postavko poroCila P2606 v vrednostni podatek 90 vkljuci
dogovorjeno nazivno vrednost (osnovo za izracun obresti po nespremenljivi obrestni meri), oznaceno
po sifrantu 13 Va/ula, in ce gre za vrednost v tuji valuti, preracunano v domaco valuto po referencnem
tecaju ECB, oznaceno po sifrantih z ustreznimi parametri za nespremenljivo obrestno mero, ter v
vrednostni podatek 34 anualizirano obrestno mero in v vrednostni podatek 80 posteno vrednost. V
postavko poroCila P2605 v vrednostni podatek 90 pa na enak nacin vkljuci nazivno vrednost (osnovo
za izracun obresti po spremenljivi obrestni meri), oznaceno po sifrantih z ustreznimi parametri za
spremenljivo obrestno mero, in v vrednostni podatek 34 anualizirano obrestno mero (brez postene
vrednosti).

Banka za namen porocanja obrestno ovratnico razstavi na dye opciji, obrestno kapico in obrestno dno.

Obrestno kapico (po sifrantu 114 Vrsle izvedenihjinancnih instrumenlov oznacene s sifro 3 - nakupna
opcija (call oplion)) in po sifrantu 46 Vrsle tveganja s sifro 1 - tveganje spremembe obreslne mere)
poroca po nazivni vrednosti glede na navidezno glavnico s parametri za obrestno mero, ki so osnova
za izracun obresti ob morebitni poravnavi tega instrumenta in posteno vrednost tega instrumenta (za
razliko od ostalih izvedenih financnih instrumentov banka tega instrumenta in obrestnega dna ne
razstavi). Za ta namen banka pri izracunu anualizirane obrestne mere (vrednostni podatek 34) uposteva
tudi dogovorjeno fiksno obrestno mero, nad katero mora biti trznaJspremenljiva obrestna mera na dan
porocanja, da se opcija izvrsi.

Kadar je banka v vlogi kupca obrestne kapice, vkljuci nazivno vrednost - navidezno glavnico
(vrednostni podatek 90) s parametri dogovOIjene obrestne mere in posteno vrednost (vrednostni
podatek 80), v postavko poroCila P2605. Kadar pa je banka v vlogi prodajalca tega instrumenta,
navedene informacije v zvezi stem instrumentom vnese v postavko poroCila P2606. Pri tern v obeh
primerih pri izracunu anualizirane obrestne mere (vrednostni podatek 34) kot skupno obrestno mero
uposteva razliko med spremenljivo obrestno mero in dogovorjeno fiksno obrestno mero (ce je le-ta
pozitivna, je opcija v obmocju izvrsevanjaJporavnave).

Obrestno dno (po sifrantu 114 Vrsle izvedenih jinancnih inslrumenlov oznacene s sifro 4 - prodajna
opcija (pul oplion)) in po sifrantu 46 Vrsle tveganja s sifro 1 - tveganje spremembe obreslne mere)
poroca po nazivni vrednosti glede na navidezno glavnico s parametri za obrestno mero, ki so osnova
za izracun obresti ob morebitni poravnavi tega instrumenta in posteno vrednost tega instrumenta (za
razliko od ostalih izvedenih financnih instrumentov banka tega instrumenta in obrestne kapice ne
razstavi). Za ta namen banka pri izracunu anualizirane obrestne mere (vrednostni podatek 34) uposteva
tudi dogovorjeno fiksno obrestno mero, pod katero mora biti trznaJspremenljiva obrestna mera na dan
porocanja, da se opcija izvrsi.

Kadar je banka v vlogi prodajalca obrestnega dna, vkljuci nazivno vrednost - navidezno glavnico
(vrednostni podatek 90) s parametri dogovorjene obrestne mere in posteno vrednost (vrednostni
podatek 80) v postavko porocila P2606. Kadar je banka v vlogi kupca tega instrumenta, navedene
informacije v zvezi stem instrumentom vnese v postavko poroCila P2605. Pri tern v obeh primerih pri
izracunu anualizirane obrestne mere (vrednostni podatek 34) kot skupno obrestno mero uposteva
razliko med dogovorjeno fiksno obrestno mero in spremenljivo obrestno mero (ce je le-ta pozitivna, je
opcija v obmocju izvrsevanjaJporavnave).

Banka pri obrestnih opcijah v vrednostni podatek 80 vkljuci tudi placano premijo.
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Porocanje izvedenih financnih instrumentov, ki se nanasajo na dolzniske financne instrumente

Za namen porocanja banka izvedene financne instrumente z negativno posteno vrednostjo, ki se
nanasajo na dolmiske vrednostne papiIje oziroma druge dolzniske fmancne instrumente, razstavi na
nazivno vrednost (praviloma postena vrednost) s parametri obrestne mere in drugimi parametri
dolzniskega financnega instrumenta in na nazivno vrednost (pogodbeno dogovorjena terminska cena
dolzniskega financnega instrumenta) s parametri izvedenega financnega instrumenta.

Terminski posel, pri katerem gre za terminski nakup dolocenega dolzniskega financnega instrumenta,
razstavi na nazivno vrednost - zunajbilancno potencialno terjatev za dolzniski financni instrument in
nazivno vrednost - zunajbilancno potencialno obveznost za denama sredstva, ki jih bo banka ob
poravnavi izvedenega financnega instrumenta izrocila nasprotni stranki v zameno za dolzniski
financni instrument. Nato v postavko porocila P2605 (po sifrantu 114 Vrste izvedenih financnih
instrumentov oznaceno s sifro 2 - terminski posel (forward), sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 1 -
tveganje spremembe obrestne mere in sifrantu 38 Obrestna obcutljivost s sifro 2 - ne) v vrednostni
podatek 90 vkljuci posteno vrednost terminsko kupljenega financnega instrumenta (po stanju na dan,
za katerega banka izdela porocilo) z ustreznimi parametri po zahtevanih sifrantih za porocanje
bilancne postavke tovrstnih financnih instrumentov (na primer postavke poroCila A0602 DoliniSki
vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih vrednostnih papirjev, ce se izvedeni financni
instrument nanasa na nepodrejene obveznice ali druge nepodrejene dolzniske vrednostne papirje), k:i
se sicer zahtevajo pri porocanju postavk izvedenih financnih instrumentov, z izjemo parametra
obrestne obcutljivosti (ki se nanasa na izvedeni financni instrument in ki ga oznaCi s sifro 2), brez
postene vrednosti izvedenega financnega instrumenta (vrednostni podatek 80 ni izpolnjen). V
postavko poroCila P2606 v vrednostni podatek 90 pa vkljuci pogodbeno dogovorjeni znesek nakupne
cene v domaci oziroma tuji valuti za terminsko kupljeni dolzniski financni instrument, oznacenega po
sifrantu 13 Valuta (in ce gre za znesek v tuji valuti, preracunanega v domaco valuto po referencnem
tecaju ECB) z vsemi parametri po sifrantih, ki se zahtevajo pri porocanju izvedenih financnih
instrumentov te vrste, vkljucno s posteno vrednostjo izvedenega financnega instrumenta v
vrednostnem podatku 80. Glede na to velja, da banka v navedenem primeru v obeh postavkah porocila
poroca enake parametre po sifrantih 114, 46 in 38, tj. glede na vrsto izvedenega financnega
instrumenta.

Obratno banka postopa pri terminskem poslu, pri katerih gre za terminsko prodajo dolocenega
dolzniskega financnega instrumenta. Le - tega razstavi na nazivno vrednost - zunajbilancno
potencialno obveznost za izrocitev dolzniskega financnega instrumenta in nazivno vrednost -
zunajbilancno potencialno terjatev za denarna sredstva, ki jih bo banka prejela ob poravnavi
izvedenega financnega instrumenta v zameno za dolzniSki financni instrument. Nato v postavko
poroCila P2606 (po sifrantu 114 Vrste izvedenih financnih instrumentov oznaceno s sifro 2 - terminski
posel (forward), po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 1 - tveganje spremembe obrestne mere in po
sifrantu 38 Obrestna obcutljivost s sifro 2 - ne) v vrednostni podatek 90 vkljuci posteno vrednost
terminsko prodanega financnega instrumenta (po stanju na dan, za katerega banka izdela porocilo) z
ustreznimi parametri po zahtevanih sifrantih za porocanje bilancne postavke tovrstnih financnih
instrumentov, ki se sicer zahtevajo tudi pri porocanju postavk izvedenih financnih instrumentov, z
izjemo parametra obrestne obcutljivosti (ki se nanasa na izvedeni financni instrument in ki ga oznaCi s
sifro 2), brez postene vrednosti izvedenega financnega instrumenta (vrednostni podatek 80 ni
izpolnjen). V postavko porocila P2605 v vrednostni podatek 90 pa vkljuci pogodbeno dogovorjeni
znesek prodajne cene v domaci oziroma tuji val uti za terminsko prodani dolzniski financni instrument,
oznacenega po sifrantu 13 Valuta (in ce gre za znesek v tuji valuti, preracunanega v domaco valuto po
referencnem tecaju ECB) z vsemi parametri po sifrantih, ki se zahtevajo pri porocanju izvedenih
financnih instrumentov te vrste, vkljucno s posteno vrednostjo izvedenega financnega instrumenta v
vrednostnem podatku 80. Glede na to velja, da banka v navedenem primeru v obeh postavkah porocila
poroca enake parametre po sifrantih 114, 46 in 38, tj. glede na vrsto izvedenega financnega
instrumenta.

Enako banka postopa tudi pri porocanju terminskih pogodb (po sifrantu 114 Vrste izvedenih financnih
instrumentov oznacene s sifro 1 - terminska pogodba (futures) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro
1 - tveganje spremembe obrestne mere) in opcij (po sifrantu 114 Vrste izvedenih financnih
instrumentov oznacene s sifro 3 - nakupna opcija (call option) ali 4 - prodajna opcija (put option) in
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po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro I - tveganje spremembe obrestne mere), ki se nanasaJo na
dolzniSke financne instrumente, Ie da pri opcijah v vrednostni podatek 80 poleg postene vrednosti
vkljuci tudi placano premijo. Ce banka ne razpolaga s podatki 0 osnovnem financnem instrumentu, na
katerega se terminska pogodba nanasa, lahko v postavki porocila s parametri osnovnega financnega
instrumenta ponovi parametre, ki jih sicer navede ze v postavki porocila s parametri za terminsko
pogodbo, za posteno vrednost osnovnega financnega instrumenta pa navede trmo vrednost, ki je
osnova za izracun gibljivega kritja glede na pogodbeno vrednost terminske pogodbe.

Porocanje izvedenih financnih instrumentov, ki se nanasajo na lastniSkeinstrumente ali blago

Za namen porocanja banka izvedene financne instrumente z negativno posteno vrednostjo, ki se
nanasajo na lastniske instrurnente ali blago, razstavi na nazivno vrednost (praviloma postena vrednost)
s parametri lastniskega instrumenta ali blaga in na nazivno vrednost (pogodbeno dogovorjena
terminska cena lastniskega instrumental s parametri izvedenega financnega instrumenta.

Terminski posel, pri katerem gre za terminski nakup dolocenega lastniskega instrumenta ali blaga,
razstavi na nazivno vrednost - zunajbilancno potencialno terjatev za lastniski instrument ali blago in
nazivno vrednost - zunajbilancno potencialno obveznost za denama sredstva, ki jih bo banka ob
poravnavi izvedenega financnega instrumenta izrocila nasprotni stranki v zameno za lastniski
instrument ali blago. Nato v postavko porocila P2605 (po sifrantu 114 Vrste izvedenih financnih
instrumentov oznaceno s sifro 2 - terminski pose! (forward), sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 2 -
tveganje spremembe cene de/nic in de/eiev ali 5 - tveganje spremembe cene b/aga in sifrantu 38
Obrestna obcutljivost s sifro 2 - ne) v vrednostni podatek 90 vkljuci posteno vrednost terminsko
kupljenega financnega instrumenta ali blaga (po stanju na dan, za katerega banka izdela porocilo) z
ustreznimi parametri po zahtevanih sifrantih za porocanje bilancne postavke tovrstnih financnih
instrumentov oziroma bJaga (na primer postavke porocila AII 03 De/nice neodvisnih druib, ce se
izvedeni financni instrument nanasa na delnice neodvisnih druzb), ki se sicer zahtevajo tudi pri
porocanju postavk izvedenih financnih instrumentov, brez postene vrednosti izvedenega financnega
instrumenta (vrednostni podatek 80 ni izpolnjen). V postavko porocila P2606 v vrednostni podatek 90
pa vkljuci pogodbeno dogovorjeni znesek nakupne cene v domaci oziroma tuji valuti za terminsko
kupljeni lastniski instrument ali blago, oznacenega po sifrantu 13 Va/uta (in ce gre za znesek v tuji
valuti, preracunanega v domaco valuto po referencnem tecaju ECB) z vsemi parametri po sifrantih, ki
se zahtevajo pri porocanju izvedenih financnih instrumentov te vrste, vkljucno s posteno vrednostjo
izvedenega financnega instrumenta v vrednostnem podatku 80. Glede na to velja, da banka v
navedenem primeru v obeh postavkah poroCilaporoca enake parametre po sifrantih 114, 46 in 38, tj.
glede na vrsto izvedenega financnega instrumenta.

Obratno banka postopa pri terminskem poslu, pri katerih gre za terminsko prodajo dolocenega
lastniskega instrumenta ali blaga. Le - tega razstavi na nazivno vrednost - zunajbilancno potencialno
obveznost za izrocitev lastniskega instrumenta ali blaga in nazivno vrednost - zunajbilancno
potencialno terjatev za denama sredstva, ki jih bo banka prejela ob poravnavi izvedenega financnega
instrumenta v zameno za lastniSki instrument ali blago. Nato v postavko porocila P2606 (po sifrantu
114 Vrste izvedenih financnih instrumentov oznaceno s sifro 2 - terminski pose/ (forward), sifrantu 46
Vrste tveganja s sifro 2 - tveganje spremembe cene de/nic in de/eiev ali 5 - tveganje spremembe cene
b/aga in sifrantu 38 Obrestna obcutljivost s sifro 2 - ne) v vrednostni podatek 90 vkljuci posteno
vrednost terminsko prodanega lastniskega instrumenta ali blaga (po stanju na dan, za katerega banka
izdela poroCilo) z ustreznimi parametri po zahtevanih sifrantih za porocanje bilancne postavke
tovrstnih financnih instrumentov ali blaga, ki se sicer zahtevajo tudi pri porocanju postavk izvedenih
financnih instrumentov, brez postene vrednosti izvedenega financnega instrumenta (vrednostni
podatek 80 ni izpolnjen). V postavko porocila P2605 v vrednostni podatek 90 pa vkljuci pogodbeno
dogovorjeni mesek prodajne cene v domaci oziroma tuji valuti za terminsko prodani lastniski
instrument, oznacenega po sifrantu 13 Va/uta (in ce gre za znesek v tuji valuti, preracunanega v
domaco valuto po referencnem tecaju ECB) z vsemi parametri po sifrantih, ki se zahtevajo pr,i
porocanju izvedenih financnih instrumentov te vrste, vkljucno s posteno vrednostjo izvedenega
financnega instrumenta v vrednostnem podatku 80. Glede na to velja, da banka v navedenem primeru
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v obeh postavkah poroeila poroea enake pararnetre po sifrantih 114, 46 in 38, tj. glede na vrsto
izvedenega finanenega instrurnenta.

Enako banka postopa tudi pri poroeanju terminskih pogodb (po sifrantu 114 Vrste izvedenih jinancnih
instrumentov oznaeene s sifro 1 - terminska pogodba (futures) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro
2 - tveganje spremembe cene delnic in deleiev ali 5 - tveganje spremembe cene blaga) in opcij (po
sifrantu 114 Vrste izvedenih jinancnih instrumentov oznaeene s sifro 3 - nakupna opcija (call option)
ali 4 - prodajna opcija (put option) in po sifrantu 46 Vrste tveganja s sifro 2 - tveganje spremembe
cene delnic in deleiev ali 5 - tveganje spremembe cene blaga), ki se nanasajo na lastniske instrurnente
ali blago, Ie da pri opcijah v vrednostni podatek 80 poleg postene vrednosti vkljuei tudi plaeano
prernijo. Ce banka ne razpolaga s podatki 0 osnovnern finanenern instrurnentu ali blagu, na katerega se
terminska pogodba nanasa, lahko v postavki poroeila s pararnetri osnovnega finanenega instrurnenta
ozirorna blaga ponovi pararnetre, ki j ih sicer navede ze v postavki poroeila s pararnetri za terminsko
pogodbo, za posteno vrednost osnovnega finanenega instrurnenta pa navede trmo vrednost, ki je
osnova za izraeun gibljivega kritja glede na pogodbeno vrednost terminske pogodbe.

Poroeanje postene vrednosti izvedenih finanenih instrurnentov

Banka del izvedenih finanenih instrurnentov z enakirni vrednostrni sifrantov pod to postavko poroeila,
ki v izogib podvajanju ne vsebujejo postene vrednosti v vrednostnern podatku 80 Znesek knjigovodske
vrednosti postavke (in 52 Znesek po trini vrednosti za statistiko jinanenih raeunov), oznaei po sifrantu
97 VkljuCitev postene vrednosti (IFf) s sifro 2 - ne, del teh izvedenih finanenih instrurnentov z
negativno posteno vrednostjo, ki v zapisu tega vrednostnega podatka vsebujejo posteno vrednost, pa
po tern sifrantu oznaei s sifro I - da.

P2606 Izvedeni jinancni instrumenti s terminsko prodajo sredstev

Postavka zajerna izvedene finanene instrurnente z vserni znaeilnostrni po doloebah 9. elena MRS 39,
pri katerih je postena vrednost negativna (kurnulativno je postena vrednost od daturna sklenitve
pogodbe do daturna poroeanja neto padla).

Postavka zajerna tudi prejete prernije pri sklenjenih opcijskih pogodbah in izvedene finanene
instrurnente, ki so vgrajeni v osnovno (gostiteljsko) pogodbo (obveznico, kredit, vlogo) in ki se rnorajo
po doloebah II. elena MRS 39 loeiti od osnovne pogodbe in obraeunati kot izvedeni finaneni
instrurnenti.

Izvedene finanene instrurnente, ki so vgrajeni v osnovno (gostiteljsko) pogodbo in ki se knjigovodsko
evidentirajo loeeno od osnovne gostiteljske pogodbe, banka poroea po sifrantu 116 Strukturirani
jinancni instrumenti Ie s sifrarna 01 - da s 100 odstotnim in vee odstotnim zajamcenim izplaeilom in 02
- da z manj kot 100 odstotnim zajamcenim izplaCilom. Druge izvedene finanene instrurnente (ki niso
vgrajeni v osnovno pogodbo) banka po tern sifrantu poroea s sifro 03 - jinancni instrument ni
strukturiran.

Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namen jinanenih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi OJ - za trgovanje, 15 - izvedeni jinaneni instrumenti za ekonomsko varovanje postavk bancne
knjige in od 10 do 14 - izvedenijinancni instrumenti za varovanje, pri katerih se uporabljajo posebna
pravila obraeunavanja varovanja pred tveganji, opredeljena v doloebah od 71. do 102. elena MRS 39.

Z izjerno obrestne opcije banka za narnen poroeanja vsak izvedeni finaneni instrument razstavi na
nazivni vrednosti, ki sta osnova za poravnavo v obdobju trajanja ozirorna ob zapadlosti teh
instrurnentov in vsako od teh vrednosti vkljuei v svojo postavko poroCila v vrednostni podatek 90
Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilanenih obveznosti (zunajbilaneno potencialno terjatev za eno
vrsto sredstva, tj. »terminski nakup sredstva ozirorna navidezni terminski nakup sredstva« v postavko
poroeila P2605, zunajbilaneno potencialno obveznost za drugo vrsto sredstva, ij. »terminsko prodajo
sredstva ali navidezno terminsko prodajo sredstva« pa v postavko poroeila P2606), negativno posteno
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vrednost izvedenega financnega instrumenta pa vkljuci Ie v eno izmed teh postavk porocila v
vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke (in 52 Znesek po trini vrednosti za
statistiko jinancnih racunov), na nacin v odvisnosti posamezne vrste izvedenega financnega
instrumenta, ki je ze naveden v opisu postavke P2605 Izvedeni jinancni instrumenti s terminskim
nakupom sredstev.

Porocanje postene vrednosti izvedenih financnih instrumentov

Banka del izvedenih financnih instrumentov z enakimi vrednostmi sifrantov pod to postavko porocila,
ki v izogib podvajanju ne vsebujejo postene vrednosti v vrednostnem podatku 80 Znesek knjigovodske
vrednosti postavke (in 52 Znesek po trini vrednosti za statistiko jinancnih racunov), oznaci po sifrantu
97 Vkljucitev postene vrednosti (IFI) s sifro 2 - ne, del teh izvedenih financnih instrumentov z
negativno posteno vrednostjo, ki v zapisu tega vrednostnega podatka vsebujejo posteno vrednost, pa
po tern sifrantu oznaci s sifro I - da.

P2607 Promptni posli z nakupom tujih valut

Postavka zajema promptne (spot) posle z obveznostjo za nakup tuje valute v kratkem roku (1 do 2
dni), pri katerih je postena vrednost negativna (kumulativno je postena vrednost od datuma sklenitve
pogodbe do datuma porocanja neto padla) in ki so po dolocbah pojasnila v tocki AG 12 k clenom 8 in 9
MRS 39 blizu definiciji izvedenih financnih instrumentov (valutnih terminskih poslov), vendar se
zaradi kratkega trajanja obveze ne pripoznajo kot izvedeni financni instrumenti (glejte tudi dolocbe 14.
in 39. elena MRS 39 ter tocko B.32 navodila za izvajanje dolocb MRS 39). Pri tern je vsak taksen
promptni posel vkljucen tudi v postavko P2608, vendar z razlicnim nazivnim zneskom glede na valuto
(vrednostnim podatkom 90 Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilancnih obveznosti) brez postene
vrednosti (vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke ni izpolnjen).

Postavka zajema tudi promptne posle z obveznostjo za prodajo tuje valute v kratkem roku (1 do 2 dni)
z negativno posteno vrednostjo, ki so sicer vkljuceni tudi v postavko P2608. Te promptne posle banka
vkljuci v postavko P2607 Ie z nazivnim zneskom glede na valuto (razlicnim od nazivnega zneska v
vrednostnem podatku 90 Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilancnih obveznosti postavke P2608)
brez postene vrednosti (vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke ni izpolnjen).

Za namen porocanja banka valutne promptne posle z negativno posteno vrednostjo razstavi na nazivni
vrednosti, k:i sta osnova za poravnavo ob zapadlosti teh instrumentov. Valutne promptne posle, pri
katerih gre za nakup dolocene tuje valute v kratkem roku, razstavi na pogodbeno dogovOljeni znesek
promptnega nakupa tuje valute in na znesek oziroma nakupno ceno v domaci oziroma tuji valuti za
promptno kupljeno tujo valuto. Nato v postavko porocila P2607 v vrednostni podatek 90 vkljuCi
dogovOljeni nazivni znesek promptno kupljene tuje valute, oznaeenega po sifrantu 13 Va/uta in
preraeunanega v domaco valuto po referenenem tecaju ECB, in v vrednostni podatek 80 celotno
negativno posteno vrednost teh valutnih promptnih poslov (s 'sifro 1 - da po sifrantu 97 VkljuCitev
postene vrednosti (IFI)). V postavko porocila P2608 v vrednostni podatek 90 pa vkljuci pogodbeno
dogovorjeni znesek nakupne cene v domaci oziroma tuji valuti za promptno kupljeno tujo valuto,
oznacenega po sifrantu 13 Va/uta, in ce gre za znesek v tuji valuti, preracunanega v domaco valuto po
referenenem tecaju ECB (brez postene vrednosti in s sifro 2 - ne po sifrantu 97 VkljuCitev postene
vrednosti (IFf)).

Obratno banka postopa pri valutnih promptnih poslih, pri katerih gre za prodajo dolocene tuje valute v
kratkem roku. Te promptne posle razstavi na pogodbeno dogovOljeni znesek promptne prodaje tuje
valute in na znesek oziroma prodajno ceno v domaei oziroma tuji valuti za promptno prodano tujo
valuto. Nato v postavko poroCila P2608 v vrednostni podatek 90 vkljuci dogovorjeni nazivni znesek
promptno prodane tuje valute, oznacenega po sifrantu 13 Va/uta in preracunanega v domaeo valuto po
referencnem teeaju ECB, in v vrednostni podatek 80 celotno n~gativno posteno vrednost teh valutnih
promptnih poslov (s sifro 1 - da po sifrantu 97 VkljuCitev postene vrednosti (IFf)). V postavko
porocila P2607 v vrednostni podatek 90 pa vkljuci pogodbeno dogovorjeni znesek prodajne cene v
domaei oziroma tuji valuti za promptno prodano tujo valuto, oznaeenega po sifrantu 13 Va/uta, in e~
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gre za znesek v tuji valuti, preracunanega v domaco valuto po referencnem tecaju ECB (brez postene
vrednosti in s sifro 2 - ne po sifrantu 97 VkljuCitev postene vrednosti (IFI).

P2608 Promptni posli sprodajo tujih valut

Postavka zajema promptne (spot) posle z obveznostjo za prodajo tuje valute v kratkem roku (1 do 2
dni), pri katerih je postena vrednost negativna (kumulativno je postena vrednost od datuma sklenitve
pogodbe do datuma porocanja neto padla) in ki so po doloebah pojasnila v toeki AGl2 k elenom 8 in 9
MRS 39 blizu definiciji izvedenih financnih instrumentov (valutnih terminskih poslov), vendar se
zaradi kratkega trajanja obveze ne pripoznajo kot izvedeni finaneni instrumenti (glejte tudi dolocbe 14.
in 39. elena MRS 39 ter toeko B.32 navodila za izvajanje doloeb MRS 39). Pri tern je vsak taksen
promptni posel vkljueen tudi v postavko P2607, vendar z razlicnim nazivnim zneskom glede na valuto
(vrednostnim podatkom 90 Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilancnih obveznosti) brez postene
vrednosti (vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke ni izpolnjen).

Postavka zajema tudi promptne posle z obveznostjo za nakup tuje valute v kratkem roku (1 do 2 dni) z
negativno posteno vrednostjo, ki so sicer vkljueeni tudi v postavko P2607. Te promptne posle banka
vkljuei v postavko P2608 Ie z nazivnim zneskom glede na valuto (razlicnim od nazivnega zneska v
vrednostnem podatku 90 Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilancnih obveznosti postavke P2607)
brez postene vrednosti (vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke ni izpolnjen).

Za namen porocanja banka valutne promptne posle z negativno posteno vrednostjo razstavi na nazivni
vrednosti, ki sta osnova za poravnavo ob zapadlosti teh instrumentov, in jih poroea na naein, ki je
dolocen v postavki P2607.

Ce banka na dan poroeanja v izkazu financnega polozaja izkazuje stanja iz valutnih promptnih poslov,
obveznosti iz teh poslov vkljuci v postavko P2608, terjatve pa v postavko A2407 (v vrednostni
podatek 80 in s sifro 1 - da po sifrantu 97 VkljuCitev postene vrednosti (IFf)).

P2902 Prejeti predujmi

Postavka zajema prejete predujme v zvezi z nefinancnimi instrumenti kot so prejete varseine in
predujmi ob prodaji opredmetenih osnovnih sredstev banke, prejeta denama vplaCila do vpisa
ustanovitve oziroma povecanja osnovnega kapitala banke v sodni register ipd.

P2912 Obveznosti do dobaviteljev

Postavka zajema obveznosti do dobaviteljev, ki izhajajo iz nabav opredmetenih osnovnih sredstev,
obratnih sredstev (materiala) in oprav1jenih storitev.

P2916 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

Postavka zajema obveznosti do davene uprave za med letom ocenjeni davek od dohodka pravnih oseb
oziroma konec poslovnega leta na podlagi davenega obraeuna odmerjeni davek od dohodka pravnih
oseb, zmanjsane za med letom placane akontacije od dohodka pravnih oseb isti davcni upravi. V
postavko pa se vkljueijo tudi morebitne obveznosti za odmerjeni davek iz preteklih let, v kolikor se
niso bile poravnane (npr. obdavcitev zadrzanega dobieka ob prehodu na MSRP).
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P2930 Obveznosti za neizvrsena izplacila

P2925 Druge poslovne obveznosti, ki ustrezajo dejinieiji jinancnega instrumenta

Postavka zajema obveznosti za neizvrsena izplacila v placilnem prometu
neporavnane obveznosti do komitentov iz predlozenih cekov v unovcenje ipd.

!

I

",I

I
P2917 Obveznosti za obracunane davke, prispevke in druge dajatve

Postavka zajema obveznosti iz naslova obracunanih davkov, prispevkov in drugih dajatev kot so
obveznosti za doplacilo razlike med obracunanim in vstopnim davkom na dodano vrednost ir
obveznosti za davek na bilancno vsoto, davek na promet nepremicnin, davek na motoma vozihi,
carine, takse in druge dajatve, ki niso zajete v postavke P2916, P2925, P2929, P2931 in P2932 . I

i,
I
I
I

Postavka zajema druge poslovne obveznosti, ki ustrezajo definiciji financnega instrumenta po MR~
32, ce niso zajete v pasivnih postavkah poroCila P2511, P2912, P2931 in P2932, kot so npr. obveznosli
za potne stroske, pogodbe 0 delu in avtorske pogodbe ter za nadomestila nadzomemu svetu (skupaj ~
dajatvami), ki ne izhajajo iz delovnega razmeIja. ~

I
P2929 Odlozene obveznosti za davke iz dohodka pravnih oseb i

. i
Postavka zajema odlozene obveznosti za davek iz dohodka pravnih oseb, ki jih bo treba poravnati ~
prihodnjih obdobjih glede na obdavcljive zacasne razlike, zmanjsane za odlozene terjatve za davek o~
dohodka pravnih oseb, ki bodo poracunane v davcnih obracunih prihodnjih obdobij (neto odlozen~
obveznosti). Odlozena obveznost za davek iz dohodka pravnih oseb se pripozna za vse obdavcljive
zacasne razlike, kot izhaja iz MRS 12 in zakona, ki ureja obdavcitev dohodkov pravnih oseb, izmeh
pa se jih po davcnih stopnjah, za katere se pricakuje, da se bodo uporabljale, ko bo obvezno~t
poravnana. i

I
.. Iv ddavi in v tUJlm,

!
I

P2931 Obveznosti za place, nadomestila plac ter prispevke in davke iz plac

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 9 Sektor s siframi glede na sektorizacijo delnicarjev.
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P300I Spremembe postene vrednosti sku pine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem

Postavka zajema obveznosti iz naslova spremembe postene vrednosti varovane skupine financnih
instrumentov pred tveganjem spremembe obrestne mere, ki jih po dolocbah 0 varovanju pred
tveganjem v 71. do 102. clenu MRS 39 ni mogoce pripisati posameznim varovanim financnim
instrumentom.

P3IOI Obveznosti za izrocitev izposojenih lastniskihjinancnih instrumentov

Postavka zajema obveznosti za izrocitev izposojenih lastniskih financnih instrumentov (delnic), ki jih
je banka v skladu z dolocbami 9. elena MRS 39 in pojasnilom k tem clenu v tocki AGI5 (b)
pripoznala v izkazu financnega polofuja v obdobju od dneva prodaje izposojenih dolzniskih financnih
instrumentov do dneva ponovnega nakupa teh instrumentov, ki jih banka poroca po posteni vrednosti
na zadnji dan v mesecu, za katerega banka izdela porocilo. Postavka zajema tudi zun,ybilancne
obveznosti za izrocitev (vraCilo) izposojenih lastniskih financnih instrumentov.

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen financnih inslrumenlov in drugih poslavk Ie s
siframi 0 I in od 07 do 08.

P3I02 Obveznosli za izrocilev izposojenih dolZniskihjinancnih inslrumentov

Postavka zajema obveznosti za izrocitev izposojenih dolzniSkih financnih instrumentov, ki jih banka
pripozna v izkazu financnega polofuja v skladu z dolocbami 9. clena MRS 39 in pojasnilom k tem
clenu v tocki AG 15 (b) v obdobju od dneva prodaje izposojenih dolzniskih financnih instrumentov do
dneva ponovnega nakupa teh instrumentov, ki jih banka poroca po posteni vrednosti na zadnji dan v
mesecu, za katerega banka izdela porocilo. Postavka zajema tudi zunajbilancne obveznosti za izrocitev
(vracilo) izposojenih dolzniskih financnih instrumentov.

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen financnih inslrumenlov in drugih poslavk Ie s
siframi 01 in od 07 do 08.

P320I Odkupljene /aslne de/nice - prednostne

Postavka zajema nalozbo v odkupljene lastne prednostne delnice, ki predstavljajo odbitno postavko od
kapitala.

Banka v vrednostni podatek te postavke porocila 80 Znesek knjigovodske vrednosli poslavke z
negativnim predznakom vkljuci nabavno vrednost oziroma nakupno ceno, ki jo je banka placala za
pridobitev teh delnic.

P3202 Odkupljene laslne de/nice - navadne

Postavka zajema nalozbo v odkupljene lastne navadne delnice, ki predstavljajo odbitno postavko od
kapitala.

Banka v vrednostni podatek te postavke porocila 80 Znesek knjigovodske vrednosli poslavke z
negativnim predznakom vkljuci nabavno vrednost oziroma nakupno ceno, ki jo je banka placala za
pridobitev teh delnic.
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P3301 Kapital v zvezi s sestavljenimijinancnimi instrumenti

I

I

I

I
Postavka zajema kapital v zvezi s sestavljenimi finanenimi instrumenti, ki ustreza definiciji iz II., 28.
in 29. elena MRS 32, tj. vsaka pogodba, ki dokazuje preostali delez v sredstvih druzbe, po odstetju
vseh obveznosti. To pomeni, da banka ob zaeetnem pripoznanju najprej izmeri, koliksni del
instrumenta predstavlja finaneno obveznost in ga posledieno vkljuei v eno izmed postavk, ki se
nanasajo na finanene obveznosti (na primer pri zamenljivih obveznicah to finaneno obvezno~t
pripozna v postavk:iP0803 Obveznosti za izdane obveznice), preostalo vrednost pa pripozna kot kapit~1
v zvezi s sestavljenimi finanenimi instrumenti. Postavka zajema tudi emisijo nevplaeanih predhodnb
navedenih izdanih kapitalskih instrumentov iz zunajbilanene evidence v visini, ki se kasneje pripozna
v kapitalu.

P3302 Drugi izdani kapitalski instrumenti

Postavka zajema druge izdane kapitalske instrumente, ki niso delnice ali kapital v zvezi s sestavljenimi
finanenimi instrumenti in ki ustrezajo definiciji kapitalskega instrumenta iz II. elena MRS 32.

P3303 Osnovni kapital, ki se nanasa na delnice zaposlencev (poMSRP 2)
Postavka zajema izdane delnice banke, pogojno dodeljene zaposlencem v skladu z 10. elenom MSRP
2. !

I

Banka v vrednostni podatek te postavke poroCila 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke vkljue.i
nominalno vrednost navadnih delnic.

P3304 Vplacanipresezek kapitala, ki se nanasa na delnice zaposlencev (poMSRP 2)

Postavka zajema vplaeani presezek kapitala, ki se nanasa na izdane delnice banke, pogojno dodeljene
zaposlencem v skladu z 10. elenom MSRP 2.

i
I

P3401 Med letom izplacane dividende, I

Postavka zajema vmesno dividende, ki jih banka izplaea med letom glede na predvideni bilanen~
dobieek v skladu z doloebo 232. elena ZGD-I. I

Banka vrednostni podatek te postavke poroeila 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke poroea 1
negativnim predznakom.

P3701 Krediti na podlagi zacasne prodaje jinancnih sredstev (repo)

Postavka zajema finanene obveznosti, vezane na finanena sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev q
odpravo pripoznanja po doloebah 15. do 37. elena MRS 39 kot so ti. repo posli, ki se po vsebini
obravnavajo kot najeti krediti na podlagi zastave ("zaeasno prodanih") vrednostnih papitjev (glejtJ
tudi pojasnilo sifre 12 -povratni repopose! (reverse repo) v sifrantu 16 Vrste kreditov). I
Banka to postavko poroeila poroea po sifrantu 44 Namenjinancnih instrumentov in drugih postavk Ie b
siframi 01, 02 in od 07 do 09.

P3702 Financne obveznosti iz listinjenja

Postavka zajema finanene obveznosti, vezane na finanena sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev z~
odpravo pripoznanja po doloebah 15. do 37. elena MRS 39 v povezavi z listinjenjem, tj. poslov, pri
katerih se kreditno tveganje, povezano s posamezno izposta~ljenostjo ali skupino izpostavljenostil
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razdeli na vsaj dva segmenta kreditnega tveganja in ki imajo znaCilnosti, opredeljene v 61. tocki
prvega odstavka 4. elena eRR. Postavka vkljucuje tudi zunajbilancno evidenco financnih sredstev, ki
jihje banka pri lradicionalnem listinjenju odpravila iz izkaza financnega polofuja.

Banka to postavko porocila poroca po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk Ie s
siframi 0 I, 02 in od 07 do 09.

RSxxx Postavke rekapitulacije izkaza jinancnega polozaja

Sifre postavk rekapitulacije izkaza financnega polofuja so natancneje dolocene v prilogi st. 1 tega
navodila (Knjigovodske postavke Z obrestnimi merami). Posamezna postavka te rekapitulacije zajema
sestevek ustreznih vrednostnih podatkov postavk izkaza financnega polofuja ali zunajbilancne
evidence (s siframi Axxxx ali Pxxxx), opredeljenega z metodologijo v prilogi st. 3 tega navodila.
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2.4. Postavke porocila iz posJovanja za racun strank

2.4.1. Postavke porocila iz sprejemanja inposredovanja, izvrsevanja naroCiiin gospodarjenja s
jinancnimi instrumenti za racun strank

2.4.1.0. Denama sredstva strank in obveznosti iz denamih sredstev do strank za namen sprejemanja in
posredovanja ter izvrsevanja narocil s financnimi instrumenti

KAIOODenarna sredstva strank na posebnem poravnalnem racunu Banke Slovenije iz
posredovanja in izvrsevanja narocil pri postih sjinancnimi instrumenti

Postavka zajema prosto razpolozljiva denama sredstva strank na posebnem poravnalnem racunu pti
Banki Slovenije iz posredovanja in izvrsevanja narocil pri poslih s financnimi instrumenti za racun
strank, ce banka v poslovnih knjigah v okviru teh denamih sredstev (v aktivi izkaza financnega
polozaja) ne zagotavlja posebne analiticne evidence za denama sredstva strank iz posredovanja pn
poslih s financnimi instrumenti (postavka porocila KA101) in posebne analiticne evidence za denama
sredstva strank iz izvrsevanja narocil tovrstnih poslov s financnimi instrumenti (postavka porocilfl
KAI06).

KPIOORacuni strank - obveznosti do strank iz posredovanJa in izvrsevanja narocil pri postih $
jinancnimi instrumenti . I

Postavka zajema obveznosti do strank iz denamih sredstev iz posredovanja in izvrsevanja narocil pm
poslih s financnimi instrumenti, kadar ob nakazilu teh sredstev stranke ni evidentno razvidno, ali se t~
obveznosti do stranke za denama sredstva nanasajo na posredovanje pri poslih s financnirrli
instrumenti za racun strank (postavka porocila KP101) ali na izvrsevanje naroCil tovrstnih poslo~
(postavka porocila KPI06).

2.4.1.1. Sprejemanje in posredovanje.naroCiIs financnimi instrumenti za racun strank

KAIOI Denarna sredstva strank na posebnem poravnalnem racunu Banke Slovenije iz
posredovanja pri postih sjinancnimi instrumenti I

Postavka zajema prosto razpolozljiva denama sredstva strank na posebnem poravnalnem racunu pri
Banki Slovenije iz posredovanja pri poslih s financnimi instrumenti za racun strank, ce jih ni bankh
vkljucila ze v postavko KA100 Denarna sredstva strank na posebnem poravnalnem racunu Bankb
Slovenije izposredovanja in izvrsevanja narocil pri poslih sjinancnimi ins/rumenti.

KAI02 Denarna sredstva strank na racunih poslovnih bank iz posredovanja pri postih s jinancnimi
instrumenti I

Postavka zajema prosto razpolozljiva denama sredstva strank na transakcijskih racunih pri poslovnih
bankah iz posredovanja pri poslih s financnimi instrumenti za racun strank.

KAI03 Terjatve do strank izposredovanja pri postih sjinancnimi instrumenti

Postavka zajema nalozbe v financne instrumente, s katerimi razpolaga banka za racun strank 0,

posredovanju pri sklepanju poslov s temi financnimi instrumenti, in teJjatve do strank za morebitnb
opravnine iz opravljanja tovrstnih poslov. .
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KA104 Terjatve do kupcev jinancnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz
posredovanja za racun strank

Postavka zajema teIjatve do kupcev financnih instrumentov ali poravnalnih sistemov, nastale pri
posredovanju sklenjenih poslov prodaje teh financnih instrumentov za racun strank.

KP101 Racuni strank - obveznosti do strank izposredovanja pri poslih sjinancnimi instrumenti

Postavka zajema obveznosti do strank iz denamih sredstev in financnih instrumentov iz posredovanja
pri poslih s financnimi instrumenti. Postavka ne zajema obveznosti do strank iz denamih sredstev, ki
jih je banka vkljucila ze v postavko KPIOO RaGunistrank - obveznosti do strank iz posredovanja in
izvrsevanja naroCiIpri poslih sjinancnimi instrumenti.

KP102 Obveznosti do dobaviteljev jinancnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz
posredovanja pri nakupu jinancnih instrumentov za racun strank

Postavka zajema obveznosti do dobaviteljev financnih instrumentov, nastale pri posredovanju
sklenjenih poslov nakupa teh financnih instrumentov za racun strank.

KP104 Obveznosti do banke za opravnine iz posredovanja pri poslih s jinancnimi instrumenti za
racun strank

Postavka zajema obveznosti strank do banke iz naslova obracunanih in se ne placanih opravnin
(provizij) in stroskov, nastalih pri posredovanju sklenjenih poslov s financnimi instrumenti za racun
strank.

Banka poroca obracunane in se ne placane opravnine (provizije) In stroske tudi v aktivni bilancni
postavki A0417 DrugafinanGna sredstva.

KP105 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma zalozena sredstva pri posredovanju poslov s
jinancnimi instrumenti za racun strank

Postavka zajema obveznosti strank do banke za morebitne najete kredite oziroma zalozena financna
sredstva, nastale pri posredovanju sklenjenih poslov nakupa financnih instrumentov za racun strank.

Banka poroca morebitne dane kredite oziroma zalozena sredstva za stranke tudi v aktivni bilancni
postavki A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov ali A0417 Drugafinancna sredstva.

2.4.1.2. Izvrsevanje narocil s financnimi instrumenti za racun strank

KA106 Denarna sredstva strank na posebnem poravnalnem racunu Banke Slovenije iz izvrsevanja
narocil poslov sjinancnimi instrumenti

Postavka zajema prosto razpolozljiva denama sredstva strank na posebnem poravnalnem racunu pri
Banki Siovenije iz izvrsevanja narocil poslov s financnimi instrumenti za racun strank. Postavka ne
zajema obveznosti do strank iz denamih sredstev, ki jih je banka vkljucila ze v postavko KAIOO
Denarna sredstva strank na posebnem poravnalnem raGunu Banke Slovenije iz posredovanja in
izvrsevanja naroCiIpri poslih sfinancnimi instrumenti.
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KAI07 Denarna sredstva strank
finanenimi instrumenti

I

I
!

I

na raeunih poslovnih Iiank iz izvrsevanja naroeil poslov ~

I
Postavka zajema prosto razpolozljiva denarna sredstva strank na transakcijskih raeunih pri poslovnih
bankah iz izvrsevanja naroeil poslov s finanenimi instrumenti zit raeun strank. I

KAI08 Terjatve do strank iz izvrsevanja naroeil poslov sfinJenimi instrumenti
I

Postavka zajema nalozbe v finanene instrumente, s katerimi razpolaga banka za raeun strank ob
izvrsevanju naroeil poslov s temi finanenimi instrumenti, in teJatve do strank za morebitne opravninb
iz opravljanja tovrstnih poslov. i

KAI09 Terjatve do kupcev finanenih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz
izvrsevanja naroCiIprodaje finanenih instrumentov za raeun strank I

Postavka zajema terjatve do kupcev finanenih instrumentov ali poravnalnih sistemov, nastalih pJi
izvrsevanju naroeil poslov prodaje teh finanenih instrumentov za raeun strank, ki niso zajete ze ~,
postavki KAIIO Terjatve do poravnalnega 'Oeuna KDD iz izvrsevanja naroeil prodaje finanenihl
instrumentov za raeun strank.

I
I

KAllO Terjatve do poravnalnega raeuna KDD iz izvrsevanja naroCiI prodaje finanenihl
instrumentov za raeun strank

I
Postavka zajema terjatve do poravnalnega raeuna KDD, nastal",pri izvrsevanju naroeil poslov prodaj~
finanenih instrumentov za raeun strank.

KPI06 Raeuni strank - obveznosti do strank iz izvrsevanja naroeil poslov sfinanenimi instrumenti

Postavka zajema obveznosti do strank iz denamih sredstev in finanenih instrumentov iz izvrsevanja
naroCilposlov s finanenimi instrumenti, ee jih ni banka vkljueila ze v postavko KPI 00 Raeuni strank L
obveznosti do strank izposredovanja in izvrsevanja naroeilpri poshh sfinanenimi instrumenti.

KPI07 Obveznosti do dobaviteljevfinanenih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz
izvrSevanja naroeil nakupafinanenih instrumentov za'raeun strank I

Postavka zajema obveznosti do dobaviteljev finanenih instrumentov, nastale pri izvrsevanju narnei;1
poslov nakupa teh finanenih instrumentov za raeun strank, 'ki niso zajete ze v postavki KPI08
Obveznosti do poravnalnega raeuna KDD iz izvrsevmya naroCiI nakupa finanenih instrumentov zh
raeun strank.

naroCii nakupa finanenih

I
I

finanenih
I

I
I

KPI08 Obveznosti do poravnalnega raeuna KDD iz izvrsevanja
instrumentov za raeun strank i

Postavka zajema obveznosti do KDD, nastale pn izvrsevahju narneil poslov nakupa
instrumentov za raeun strank.

51



KP109 Obveznosti do banke za opravnine iz izvrsevanja naroeil poslov sjinanenimi instrumenti za
raeun strank

Postavka zajema obveznosti strank do banke iz naslova obracunanih in se ne placanih opravnin
(provizij) in stroskov, nastalih pri izvrsevanju narocil poslov s financnimi instrumenti za racun strank.

Banka poroca obracunane in se ne plaeane opravnine (provizije) in stroske tudi v aktivni bilaneni
postavki A04l7 Drugajinancna sredstva.

KPll0 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma zalozena sredstva pri izvrsevanju naroeil
poslov sjinanenimi instrumenti za raeun strank

Postavka zajema obveznosti strank do banke za morebitne najete kredite oziroma zalozena finanena
sredstva, nastale pri izvrsevanju naroeil poslov nakupa finanenih instrumentov za raeun strank.

Banka poroea morebitne dane kredite oziroma zalozena sredstva za stranke tudi v aktivni bilaneni
postavki A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov ali A0417 Drugajinancna sredstva.

2.4.1.3. Gospodarjenje s finanenimi instrumenti za raeun strank

KAlll Denarna sredstva strank na posebnem poravnalnem raeunu Banke Slovenije iz
gospodarjenja sjinanenimi instrumenti

Postavka zajema prosto razpolozljiva denarna sredstva strank na posebnem poravnalnem raeunu pri
Banki Slovenije iz gospodarjenja s finanenimi instrumenti za raeun strank.

KAll2 Denarna sredstva strank na raeunih poslovnih bank iz gospodarjenja s jinanenimi
instrumenti

Postavka zajema prosto razpolozljiva denarna sredstva strank na transakcijskih raeunih pri poslovnih
bankah iz gospodarjenja s finanenimi instrumenti za raeun strank.

KA113 Terjatve do strank iz gospodarjenja sjinanenimi instrumenti

Postavka zajema nalozbe v finanene instrumente, s katerimi razpolaga banka za racun strank ob
gospodarjenju s temi finanenimi instrumenti, in teIjatve do strank za morebitne opravnine iz
opravljanja tovrstnih poslov.

KAll4 Terjatve do kupcev jinanenill instrumentov oziroma drugill poravnalnill sistemov iz
gospodarjenja za raeun strank

Postavka zajema terjatve do kupcev finanenih instrumentov ali poravnalnih sistemov, nastale pri
prodaji finanenih instrumentov iz gospodaIjenja za raeun strank, ki niso zajete ze v postavki KAl15
Terjatve do poravnalnega racuna KDD iz gospodarjenja za prodane jinancne instrumente za racun
strank.
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KAl15 Terjatve do poravnalnega racuna KDD iz gospodarjenja za prodane jinancne instrumen ,e
za racun strank

Postavka zajema terjatve do poravnalnega raeuna KDD, nastale pri prodaji finanenih instrumentov iz
gospodarjenja za raeun strank.

KPlll Racuni strank - obveznosti do strank izgospodarjenja sjinancnimi instrumenti

Postavka zajema obveznosti do strank iz denarnih sredstev in finanenih instrumentov iz gospodarjenja
s finanenimi instrumenti za raeun strank.

KP112 Obveznosti do dobaviteljev jinancnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz
gospodarjenja sjinancnimi instrumenti za racun strank

Postavka zajema obveznosti do dobaviteljev finanenih instrumentov, nastale pri nakupu finanenih
instrumentov iz gospodarjenja za raeun strank, ki niso zajete ze v postavki KPI13 Obveznosti diJ
poravnalnega raeuna KDD iz gospodarjenja pri nakupujinanenih instrumentov za raeun strank. '

KP113 Obveznosti do poravnalnega racuna KDD iz gospodarjenja pri nakupu jinancnih ,
instrumentov za racun strank I

Postavka zajema obveznosti do poravnalnega raeuna KDD, nastale pri nakupu finanenih instrumentot
iz gospodarjenja za raeun strank. I

KP114 Obveznosti do banke za opravnine iz gospodarjenja s jinancnimi instrumenti za racun
strank ' I

Postavka zajema obveznosti strank do banke iz naslova obraeunanih in lie ne plaeanih opravnin
(provizij) in strolikov, nastalih pri gospodarjenju s finanenimi instrumenti za raeun strank. I
Banka poroea obraeunane in lie ne plaeane opravnine (provizije) in strolike tudi v aktivni bilaneni
postavki A041 7 Drugajinanena sredstva.

KP115 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma zalozena sredstva pri gospodarjenju s
jinancnimi instrumenti za racun strank I

Postavka zajema obveznosti strank do banke za morebitne najete kredite oziroma zalozena finanena
sredstva, nastale pri gospodarjenju finanenih instrumentov za raeun strank. I

Banka poroea morebitne dane kredite oziroma zalozena sredstva za stranke tudi v aktivni bilaneni
postavki A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov ali A0417 Drugajinanena sredstva. I

I,
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2.4.2. Pastavke paracila iz skrbniskih paslay

KAlOl Denarna sredstva strank na posebnem poravnalnem racunu Banke Slovenije iz skrbniskih
poslov

Postavka zajema prosto razpolozlj iva denarna sredstva strank na posebnem poravnalnem racunu pri
Banki Slovenije iz skrbniSkih poslov za racun strank, ki jih banka opravlja v vlogi skrbnika.

KAl02 Denarna sredstva strank na racunih poslovnih bank iz skrbniskih poslov

Postavka zajema prosto razpolozljiva denama sredstva strank na transakcijskih racunih pri tujih ali
domacih poslovnih bankah iz skrbniilkih poslov za racun strank, kijih banka opravlja v vlogi skrbnika.

KA203 Terjatve do izdajateljev lastniskih jinancnih instrumentov iz skrbniSkih poslov za racun
tujih oseb

Postavka zajema terjatve do izdajateljev lastniilkih financnih instrumentov, s katerimi razpolaga banka
pri izvajanju skrbniilkih poslov za racun tujih oseb.

KA204 Terjatve do izdajateljev doltniskih jinancnih instrumentov iz skrbniskih poslov za racun
tujih oseb

Postavka zajema terjatve do izdajateljev dolzniilkih financnih instrumentov, s katerimi razpolaga
banka pri izvajanju skrbniilkih poslov za racun tujih oseb.

KAlOS Terjatve do izdajateljev izvedenih jinancnih instrumentov iz skrbniSkih poslov za racun
tujih oseb

Postavka zajema terjatve do izdajateljev izvedenih financnih instrumentov, s katerimi razpolaga banka
pri izvajanju skrbniilkih poslov za racun tujih oseb.

KAl06 Terjatve do izdajateljev lastniskih jinancnih instrumentov iz skrbniskih poslov za racun
domacih oseb

Postavka zajema terjatve do izdajateljev lastniilkih financnih instrumentov, s katerimi razpolaga banka
pri izvajanju skrbniilkih poslov za racun domacih oseb.

KAl07 Terjatve do izdajateljev doltniskih jinancnih instrumentov iz skrbniskih poslov za racun
domacih oseb

Postavka zajema terjatve do izdajateljev dolzniilkih financnih instrumentov, s katerimi razpolaga
banka pri izvajanju skrbniilkih poslov za racun domacih oseb.

KAl08 Terjatve do izdajateljev izvedenih jinancnih instrumentov iz skrbniskih poslov za racun
domacih oseb

Postavka zajema terjatve do izdajateljev izvedenih financnih instrumentov, s katerimi razpolaga banka
pri izvajanju skrbniilkih poslov za racun domacih oseb.
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i
KA209 Terjatve do kupcev jinancnih instrumentov oziroma drugih poravnalnih sistemov iz

skrbniskih poslov za racun strank I
Postavka zajema terjatve do kupcev finanenih instrumentov ali poravnalnih sistemov, nastale pri
prodaji finanenih instrumentov iz skrbniskih poslov za raeun strank, ki niso zajete ze v postav~i

I
KA210 Terjatve do poravnalnega raeuna KDD iz skrbniskih poslov pri prodaji finanenih
instrumentov za raeun strank.

KA210 Terjatve do poravnalnega racuna KDD iz skrbniskill poslov pri prodaji jinancnill
instrumentov za racun strank I

Postavka zajema terjatve do poravnalnega raeuna KDD, nastale pri prodaji finanenih instrumentov iz
skrbniskih poslov za raeun strank.

KP201 Skrbniski racuni tujill oseb

Postavka zajema ohveznosti do tujih oseb v denarnih sredstev (stanje skrbniskega denaruega raeum9
in financnih instrumentih iz skrbniskih poslov za racun strank (stanje racuna financnih instrumentov),
nastale na podlagi skrbniske pogodbe.

KP202 Skrbniski racuni borzno posredniskih druzb za sredslva tujill oseb

Postavka zajema obveznosti do borzno posredniskih druzb v denarnih sredstvih tujih oseb (stanje
skrbniskega denarnega racuna) in financnih instrumentih tujih oseb iz skrbniskih poslov za racuh
strank (stanje raeuna financnih instrumentov), nastale na podlagi skrhniske pogodbe.

KP203 Skrbniski racuni domacih oseb

Postavka zajema ohveznosti do domaeih oseb v denarnih sredstev (stanje skrbniskega denarneg~
I

racuna) in financnih instrumentih iz skrbniskih poslov za racun strank (stanje raeuna financnih
instrumentov), nastale na podlagi skrbniSke pogodbe. I

KP204 Skrbniski racuni borzno posredniskill druzb za sredstva domacih oseb

Postavka zajema obveznosti do borzno posredniskih druzb v denaruih sredstvih domacih oseb (stanj~
skrbniskega denarnega raeuna) in financnih instrumentih domacih oseb iz skrbniskih poslov za racun
strank (stanje racuna financnih instrumentov), nastale na podlagi skrhniske pogodbe.

I

KP205 Obveznosti do dobaviteljevjinancnill instrumentov oziroma drugih poravnalnill sistemov iz
skrbniskih poslov za racun strank I

. I
Postavka zajema obveznosti do dobaviteljev financnih instrumentov, ilastale pri nakupu finanenih

I

instrumentov v okviru skrbniskih poslov za racun strank, ki niso zajete ze v postavki KP206
Obveznosti do poravnalnega raeuna KDD iz skrbniSkihposlov za raeun strank.

KP206 Obveznosti do poravnalnega racuna KDD iz skrbniskill poslov za racun strank

Postavka zajema ohveznosti do poravnalnega rae una KDD, nastale pri nakupu financnih instrumentov
iz gospodarjenja za racun strank.
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KP207 Obveznosti do banke za opravnine iz skrbniSkih poslov za racun strank

Postavka zajema obveznosti strank do banke iz naslova obraeunanih in se ne plaeanih opravnm
(provizij) in stroskov, nastalih pri skrbniskih poslih za raeun strank.

Banka poroea obraeunane in se ne plaeane opravnine (provizije) in stroske tudi v aktivni bilaneni
postavki A0417 Drugajinancna sredstva.

KP208 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma zalozena sredstva pri skrbniIkih poslih za
racun strank

Postavka zajema obveznosti strank do banke za morebitne najete kredite oziroma zalozena finanena
sredstva, nastale pri skrbniskih poslih za raeun strank.

Banka poroea morebitne dane kredite oziroma zalozena sredstva za stranke tudi v aktivni bilaneni
postavki A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditav ali A0417 Drugajinancna sredstva.

2.4.3. Postavke poraci/a izparavnalnega paslovanja s KDD

KA301 Denarna sredstva strank in banke izporavnalnega poslovanja sjinancnimi instrumenti

Postavka zajema sredstva strank in banke za poravnavo s KDD-druzbo.

Sredstva tega rae una se praviloma konec dneva prenesejo na ustrezne poravnalne raeune oziroma se
ustrezno poravnajo isti dan, ko so na ta raeun nakazana, zato ta postavka praviloma ne izkazuje stanj
po vrednostnem podatku 80 Znesek knjigavadske vrednastipastavke.

KA302 Terjatve do banke oziroma do poravnalnega racuna za opravljene nakupe jinancnih
instrumentov za racun banke

Postavka zajema terjatve obraeunskega raeuna banke do poravnalnega raeuna banke za vrednost
finanenih instrumentov, kupljenih na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji za raeun banke, ki se
po poravnavi iz poravnalnega rae una banke v neto znesku poravnavajo iz obraeunskega raeuna banke
na klirinski poravnalni raeun KDD pri Banki Slovenije (teIjatve KDD do strank in banke so zmanjsane
za obveznosti strank in banke do KDD).

KA303 Terjatve do strank oziroma do posebnega poravnalnega racuna za opravljene nakupe
jinancnih instrumentov za racun strank

Postavka zajema terjatve obraeunskega raeuna banke do posebnega poravnalnega rae una strank za
vrednost finanenih instrumentov, kupljenih na organiziranem trgu v Republiki Sioveniji (RS) za raeun
strank, ki se po poravnavi iz posebnega poravnalnega raeuna strank v neto znesku poravnavajo iz
obraeunskega raeuna banke na klirinski poravnalni raeun KDD pri Banki Siovenije (terjatve KDD do
strank in banke so zmanjsane za obveznosti strank in banke do KDD).

KA304 Neto terjatve do KDD iz opravljenih nakupov in prodaj jinancnih instrumentov

Postavka zajema neto terjatve obraeunskega raeuna banke do klirinskega poravnalnega rae una KDD
pri Banki Slovenije, kadar je vsota vrednosti prodanih financnih instrumentov strank in banke na
organiziranem trgu v RS vecja od vsote vrednosti kupljenih financnih instrumentov za stranke in
banko na organiziranem trgu v RS.
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KP301 Obveznosti do banke oziroma do poravna/nega raeuna za opravljene prodaje jinanenih
instrumentov za raeun banke I

Postavka zajema obveznosti obracunskega racuna banke do poravnalnega racuna banke za vrednJt ,
financnih instrumentov, prodanih na organiziranem trgu v RS za racun banke, ki se po poravnavi 's
KDD v neto znesku poravnajo iz obracunskega racuna banke na poravnalni racun banke.

KP302 Obveznosti do strank oziroma do posebnega poravna/nega raeuna za opravljene prodaje
jinanenill instrumentov za raeun strank, I

Postavka zajema obveznosti obracunskega racuna banke do posebnega poravnalnega racuna strank za
vrednost financnih instrumentov strank, prodanih na organiziranem trgu v RS za racun strank, ki se pi>
poravnavi s KDD v neto znesku poravnajo iz obracunskega racuna banke na posebni poravnalni racuh
strank.

KP303 Neto obveznosti do KDD iz opravljenill prodaj in nakupov jinanenill instrumentov

Postavka zajema neto obveznosti obracunskega racuna banke do klirinskega poravnalnega racuna
KDD pri Banki Slovenije, kadar je vsota vrednosti financnih instrumentov, kupljenih za stranke in zh
banko na organiziranem trgu v RS vecja od vsote vrednosti financnih instrumentov, prodanih zh
stranke in banko na organiziranem trgu v RS.

2.4.4. Postavke poroeila iz drugih pos/O\!za raeun sfrank

KA401 Denarna sredstva strank iz drugill pos/ov za raeun strank

Postavka zajema denarna sredstva strank za opravljanje drugih poslov za racun strank, ki niso
vkljucena ze v postavke porocila KAIOI, KAI02, KAI06, KAI07, KAlIl, KAll2, KA201, KA201
in KA30 I. Ti posli so na primer depozitno - kreditni posli v imenu in za racun strank.

Banka stanja postavk KA401 Denarna sredstva sfrank iz drugih pos/ov za raeun strank in A0201
Poravna/ni raeun pri cenfra/ni banki po vrednostnem podatku 80 Znesek knjigovodske vrednosti
postavke pred porocanjem uskladi z izpiskom oziroma dejanskim stanjem na poravnalnem racunu pri
centralni banki, ce je neposredna udeleZenka v placilnem sistemu TARGET 2.

KA402 Terjatve iz drugill pos/ov za raeun strank

Postavka zajema kratkorocne in dolgorocne terjatve v domaci in tuji valuti iz drugih poslov, ki jih
banka porocevalka opravlja v imenu in za racun stranke kot so dani krediti zaposlenim v imenu in za
racun delodajalca, sindicirani krediti, dani kreditojemalcu v imenu in za racun udelezenih
kreditodajalcev v sindikatu, terjatve do izdajateljev cekov za poslane ceke na inkaso (unovcenje) za

" k Iracun stran .

KP401 Obveznosti iz drugill pos/ov za raeun strank

Postavka zajema kratkorocne in dolgorocne obveznosti v domaci in tuji valuti iz drugih poslov, ki jih
banka porocevalka opravlja v imenu in za racun strank kot so obveznosti do kreditodajalcev v zb
navedenih poslih v postavki KA402 Terjatve iz drugih pos/ov za raeun strank, obveznosti db
izdajateljev potovalnih cekov in obveznosti do strank iz naslova poslanih cekov na inkaso (unovcenje),
pri katerih banka ni izpostavljena tveganjem.
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KP402 Obveznosti do banke za opravnine iz opravljanja drugih poslov za racun strank

Postavka zajema obveznosti strank do banke iz naslova obracunanih in se ne placanih opravnin
(provizij) in stroskov, nastalih pri drugih poslih, sklenjenih v imenu in za racun strank.

Banka poroca obracunane in se ne placane opravnine (provizije) in stroske tudi v aktivni bilancni
postavki A0417 Drugajinancna sredstva.

KP403 Obveznosti do banke za najete kredite oziroma zalozena sredstva pri opravljanju drugih
poslov za racun strank

Postavka zajema obveznosti strank do banke za morebitne najete kredite oziroma zalozena financna
sredstva, nastale pri opravljanju drugih poslov za racun strank.

Banka poroca morebitne dane kredite oziroma zalozena sredstva za stranke tudi v aktivni bilancni
postavki A0408 Kredit, razen sindiciranih kreditovi ali A0417 Drugajinancna sredstva.
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UP002 Prihodki od ohresti iz jinancnih sredstev, namenjenih trgovanju - doliniski
papirji

2.5. Postavke porocila iz izkaza vseobsegajocegadonosa

2.5.1. Postavke izkaza poslovnega izida

2.5.1.1. Prihodki od obresti

UPOOI Prihodki od ohresti iz jinancnih sredstev, namenjenih trgovanju - izvedeni jinancni
instrumenti I

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz izvedenih financnih instrumentov, ki niso bili
sklenjeni za namen varovanja pred tveganjem ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanj~
pred tveganji po MRS 39 in ki se nanasajo na postavki porocila A2405 in P2605 Izvedeni jinancrli
,instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki porocila A2406 in P2606 Izvedeni jinancrli
instrumenti s terminsko prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov il,
drugih postavk s siframa 0I - za trgovanje in 15 - izvedeni jinancni instrumenti za ekonomsko
varovanje postavk bancne knjige. Banka lahko obresti od teh izvedenih financnih instrumentov vklju6i
tudi v postavko poroCilaVN005 Neto dobicki/izgube iz izvedenih jinancnih instrumentov, namenjeni~
trgovanju, ce jih banka v poslovnih knjigah ne izkazuje loceno od ucinkov iz merjenja teh izvedenih
financnih instrumentov.

vrednostt

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz dolzniskih vrednostnih papirjev, namenjenih,
trgovanju, ki se nanasajo na postavke porocila A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih
doliniskih vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostrli
papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 01 - zh
trgovanje.

UP003 Prihodki od ohresti izjinancnih sredstev, namenjenih trgovanju - krediti in drugajinancna

P ksred~tva 'h dk I I db" kr. d' . d 'h fi V'h d Iostav a zaJema PrJ 0 e pos ovnega eta 0 0 reslt IZ ,e ItOVm rugl mancm sre ste~,
namenjenih trgovanju, ki se nanasajo na postavke porocila A0408 Krediti, razen sindiciranih kredit0v"
A0410 Odkupljene teljatve, A0417 - Druga jinancna sredstva in A0419 Sindieirani krediti, oznacenih
po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavks sifro 0I - za trgovanje. I

UP004 Pri/lOdki od ohresti iz jinancnih sredstev, pripoznanih po posteni vrednosti skozi pos/ovni
izid - doliniski vrednostni paPirji: I

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz dolzniskih vrednostnih papirjev, pripoznanih
po posteni vrednosti skozi poslovni izid, ki se nanasajo na postavke porocila A0602 Doliniski
vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah ih
A0604 Podrejeni doliniski vrednostni papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumento~
in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid.

UP005 Pri/lOdki od ohresti iz jinancnih sredstev, pripoznanih po posteni vrednosti skozi pos/ovni
izid - krediti in druga jinancna sredstva I

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz kreditov in drugih financnih sredste'j,
pripoznanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid, ki se nanasajo na postavke porocila A0408
Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0411 Vloge, razen potrdil 0 vloga~,,
A0417 Drugajinancna sredstva, A0418 Terjatve izjinancnega najema in A0419 Sindieirani krediti,
oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznmJi
(oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid.
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UP006 Prihodki od obresti iz izvedenih jinancnih instrumentov, namenjenih varovanju

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz izvedenih financnih instrumentov, ki so bili
sklenjeni za namen varovanja pred tveganjem ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja
pred tveganji po MRS 39 in ki se nanasajo na postavki porocila A2405 in P2605 Izvedeni jinaneni
instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki poroCilaA2406 in P2606 Izvedeni jinaneni
instrumenti s terminsko prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinanenih instrumentov in
drugih postavk s siframi od 10 do 14 (lzvedeni jinaneni instrumenti za varovanje v odvisnosti od vrste
razmerij varovanja).

UP007 Prihodki od obresti iz jinancnih sredstev, razpoloZljivih za prodajo - doliniSki vrednostni,
papirji

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz dolzniskih vrednostnih papirjev, razpolozljivih
za prodajo, ki se nanasajo na postavke porocila A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih
doliniskih vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostni
papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinanenih instrumentov in drugih postavk s sifro 05 -
razpoloiljiva za prodajo.

UP008 Prihodki od obresti iz jinancnih sredstev, razpoloZljivih za prodajo - krediti in druga
jinancna sredstva

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz kreditov in drugih financnih sredstev,
razpolozljivih za prodajo, ki se nanasajo na postavke porocila A0416 Terjatve za plaCila, opravljena
na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0417 Druga jinanena
sredstva, A0408 Krediti, razen sindieiranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0411 Vloge, razen
potrdil 0 vlogah, A04l8 Terjatve iz jinanenega najema in A0419 Sindieirani krediti, omacene po
sifrantu 44 Namen jinanenih instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za prodajo.

UP009 Prihodki od obresti iz jinancnih sredstev skupine kreditov in terjatev - doliniski vrednostni
papirji

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz dolmiskih vrednostnih paplrJev skupine
kreditov in terjatev, ki se nanasajo na postavke porocila A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen
podrejenih doliniskih vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniski
vrednostni papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinanenih instrumentov in drugih postavk s sifro 04
- krediti in terjatve.

UPOIO Prihodki od obresti iz jinancnih sredstev skupine kreditov in terjatev - krediti in druga
jinancna sredstva

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz kreditov in drugih financnih sredstev, ki se
nanasajo na postavke porocila A0201 Poravnalni raeun pri eentralni banki, A0301 Obvezna rezerva
pri eentralni banki, A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo dejinieiji jinanenega instrumenta, in
A2932 Terjatve do kupeev ter postavke poroCilaA0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410
Odkupljene terjatve, A04ll Vloge, razen potrdil 0 vlogah (razen v delu postavke, ki se nanasa na
vpogledne vloge pri bankah), A0416 Terjatve za plaCila, opravljena na osnovi danih jamstev in
akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0418 Terjatve iz jinanenega najema, A04l9 Sindieirani
krediti, A0417 Druga jinanena sredstva, A2601 Ceki, paslani na unoveenje in A2901 Ceki, oznacene
po sifrantu 44 Namenjinanenih instrumentov in drugih postavk s sifro 04 - krediti in terjatve.
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UP019Prihodki od obresti iz drugih sredstev

I

I

I
upon Prihodki od obresti iz jinani'nih sredstev v posesti do zapadlosti - doliniski vrednostJi

P kPap',rJ' 'h dk I I db" d I" ."k'h d 'h . . . d Iostav a zajema pn 0 e pos ovnega eta 0 0 restl IZ 0 zms! vre nostm paplrjev v posesh 0

zapadlosti, ki se nanasajo na postavke porocila A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih
doliniskih vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniSki vrednostrli
papirji, oznacene po sifrantu 44 Namenjinanenih instrumentov in drugih postavk s sifro 03 - v poses/;
do zapadlosti.

upon Prihodki od obresti izjinani'nih sredstev v posesti do zapadlosti - krediti in druga jinancna

P ksre~stva'h dk I I db" k d' . d 'h fi "'h d I.ostav a zajema pn 0 e pos ovnega eta 0 0 rest! IZ re !tov m rug! mancm sre stev v posestl,
do zapadlosti, ki se nanasajo na postavke porocila A0408 Krediti, razen sindieiranih kreditov, A0410
Odkup/jene terjatve, A0411 Vloge, razen potrdil 0 vlogah, A0416 Terjatve za plaeila, oprav/jena nh
osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0417 Druga jinanena sredstvd,
A0418 Terjatve izjinanenega najema in A0419 Sindieirani krediti. oznacene po sifrantu 44 Name),
jinanenih instrumentov in drugihpostavk s sifro 03 - vposesti do zapadlosti.

UP013Prihodki od obresti iz vpoglednih vlogpri bankah

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz vpoglednih vlog pri bankah, ki se nanasajo n~
del postavke porocila A0411 Vloge, razenpotrdil 0 vlogah. !

I
I
I
r

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz drugih sredstev, ki se nanasajo na postavk\
porocila A2917 Terjatve za plaeane davke od dohodkov pravnih oseb in A2919 Terjatve za plaeane
davke, prispevke in druge dajatve, in prihodke od obresti aktivnih bilancnih postavk porocila
dolzniskih financnih sredstev, oznacenih po sifrantu 44 Namen jinanenih instrumentov in drugih
postavk s siframa 07 - nekratkoroena sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti in
08 - ustav/jenoposlovanje.

UP020Prihodki od obresti izjinani'nih obveznosti, ki izhajajo iz negativne obrestne mere

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od obresti iz financnih obveznosti, ki izhajajo iz negativn~
obrestne mere (v skladu s pojasnilom EBA v sklopu odgovorov na vprasanja pod zap. st. Q&A
2014 1940) in ki se nanasajo na postavke porocila financnih obveznosti. .

2.5.1.2. Odhodki za obresti

UOOOIOdllOdki za obresti od jinani'nih obveznosti, namen/enih trgovanju - izvedeni jinancnl
instrumenti I

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izvedenih financnih instrumentov, ki niso bili
sklenjeni za namen varovanja pred tveganjem ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanjA
pred tveganji po MRS 39 in ki se nanasajo na postavki porocila A2405 in P2605 Izvedeni jinanenl
instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki poroCilaA2406 in P2606 lzvedeni jinanenl
instrumenti s terminsko prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinanenih instrumentov iA
drugih postavk s siframa 01 - za trgovanje in 15 - izvedeni jinaneni instrumenti za ekonomsk4
varovanje postavk banene knjige. Banka lahko obresti od teh izvedenih financnih instrumentov vkljuci,
tudi v postavko porocila VN005 Neto dobieki/izgube iz izvedenihjinanenih instrumentov, namenjenih
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trgovanju, ce jih banka v poslovnih knjigah ne izkazuje Joceno od ucinkov iz merjenja teh izvedenih
financnih instrumentov.

U0002 OdllOdkiza obresti odjinancnill obveznosti, namenjenill trgovanju - (neizvedene) jinancne
obveznosti

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od (neizvedenih) financnih obveznosti,
namenjenih trgovanju, ki se nanasajo na postavke poroCilaP020l Odpoklicane v/oge, P0321 Prejete
v/oge, razen e/ektronskega denarja, P0403 Druge jinanene obveznosti, P0802 Obveznosti za izdane
do/iniske vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice, P0804
Obveznosti za izdana potrdi/a 0 v/ogall, P3101Obveznosti za izroCitevizposojenih /astniskihjinanenih
instrumentov, P3102 Obveznosti za izroCitev izposojenih do/iniskih jinanenih instrumentov, P370l
Krediti na pod/agi zaeasne prodaje jinanenih sredstev (repo) in P3702 Finanene obveznosti iz
listinjenja, oznacene po sifrantn 44 Namen jinanenih instrumentov in drugih postavk s sifro 01 - za
trgovanje.

U0003 Odllodki za obresti odjinancnih obveznosti, pripoznanill po posteni vrednosti skozi pos/ovni
izid - izdani dolZniski vrednostni papirji

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izdanih dolzniskih vrednostnih paplrJev,
pripoznanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid, ki se nanasajo na postavke porocila P0802
Obveznosti za izdane do/iniske vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosii za izdane
obveznice in P0804 Obveznosti za izdanapotrdi/a 0 v/ogah, oznacene po sifrantu 44 Namenjinanenih
instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani (oznaeeni) po posteni vrednosti skozi pos/ovni
izid.

U0004 Odllodki za obresti odjinancnih obveznosti, pripoznanill po posteni vrednosti skozi pos/ovni
izid - v/oge in krediti

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od prejetih vlog in najetih kreditov, pripoznanih
po posteni vrednosti skozi posJovni izid, ki se nanasajo na postavke porocila P0201 Odpoklicane
v/oge, P0320 V/oge za stanovanjsko vareevanje, P032l Prejete v/oge, razen e/ektronskega denarja,
P040l Najeti krediti, P05l2 Obveznosti iz nas/ova sindiciranih kreditov, P370l Krediti na pod/agi
zaeasne prodaje jinanenih sredstev (repo) in P3702 Finanene obveznosti iz /istinjenja, oznacene po
sifrantn 44 Namen jinanenih instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani (oznaeeni) po
posteni vrednosti skozi pos/ovni izid.

U0005 OdllOdkiza obresti odjinancnill obveznosti, pripoznanih po posteni vrednosti skozi pos/ovni
izid - izdani podrejeni do/iniSki vrednostni papirji

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izdanih podrejenih dolzniskih vrednostnih
papirjev, pripoznanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid, ki se nanasajo na postavko porocila
P0901 Podrejene obveznosti - do/iniski vrednostni papirji, oznaceno po sifrantn 44 Namenjinanenih
instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani (oznaeeni) po posteni vrednosti skozi pos/ovni
izid.

U0006 Odllodki za obresti odjinancnill obveznosti, pripoznanill po posteni vrednosti skozi pos/ovni
izid - podrejene vloge in krediti

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od prejetih podrejenih vlog in najetih podrejenih
kreditov, pripoznanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid, ki se nanasajo na postavki porocila
P060l Podrejene obveznosti - v/oge in P0602 Podrejene obveznosti - krediti, oznaceni po sifrantn 44
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Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po poste~i
vrednosti skozi poslovni izid.

U0007 Odhodki za obresti od izvedenih jinancnih instrumentov, namenjenih varovanju

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izvedenih financnih instrumentov, ki so bili
sklenjeni za namen varovanja pred tveganjem ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja
pred tveganji po MRS 39 in ki se nanasajo na postavki porocila A2405 in P2605 lzvedeni jinancni
instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki poroCiJaA2406 in P2606 lzvedeni jinancni
instrumenti s terminsko prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in
drugih postavk s siframi od 10do 14 (lzvedeni jinancni instrumenti za varovanje v odvisnosti od vrste
razmerij varovanja).

U0008 Od/lOdki za obresti od jinancni/t obveznosti, merjenih po odplacni vrednosti - izdarl'i
donniski vTednostni papiTji

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izdanih dolzniskih vrednostnih paplrJev,
merjenih po odplacni vrednosti, ki se nanasajo na postavke porocila P0802 Obveznosti za izdane
doliniske vrednostne papirje, razen obveznie, P0803 Obveznosti za izdane obvezniee in P0804
Obveznosti za izdana potrdila 0 vlogah, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov i&
drugih postavk s sifro 09 - jinancne obveznosti. merjene po odplacni vrednosti. !

I

U0009 Odhodki za obTesti od jinancnih obveznosti, meTjenih po odplacni vTednosti - vloge, krediti
in dTuge jinancne obveznosti . I

. . I
Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od prejetih vlog, najetih kreditov in drugi~
financnih obveznosti, merjenih po odplacni vrednosti, ki se nanasajo na postavke porocila P2912
Obveznosti do dobaviteljev, P2925 Druge poslovne obveznosti, ki ustrezajo dejinieiji jinancnega
instrumenta, P2930 Obveznosti za neizvrsena izplacila, P0316 Varstveni depoziti podruiniee tuj~
banke, P0322 Prejete vloge - elektronski denar in P0402 Obveznosti iz karticnega poslovanja tet,
postavke porocila P0201 Odpoklieane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varcevanje, P0321 Prejetf
vloge, razen elektronskega denarja, P040I Najeti krediti, P0403 Druge jinancne obveznosti, P051f
Obveznosti iz naslova sindieiranih kreditov, P3701 Krediti na podlagi zacasne prodaje jinancni/:l
sredstev (repo) in P3702 Financne obveznosti iz listinjenja, oznacene po sifrantu 44 Namenjinancnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 09 - jinancne obveznosti, meryene po odplacni vrednosti.

UOOIO Odhodki za obTesti od jinancnih obveznosti, meTjenih po odp/acni vTednosti - izdan'i
podTejeni doliniski vTednostni papiTji I

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od izdanih podrejenih dolzniskih vrednostnih
papiIjev, merjenih po odplacni vrednosti, ki se nanasajo na postavko poroCila P0901 Podrejen~
obveznosti - doliniski vrednostni papir}i, oznaceno po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov ih
drugih postavk s sifro 09 - jinancne obveznosti, mer}ene po odplacni vrednosti.
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U0011 Odhodki za obresti od jinancnih obveznosti, merjenih po odplacni vrednosti - podrejene
vloge in krediti

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od prejetih podrejenih vlog in najetih podrejenih
kreditov, merjenih po odplacni vrednosti, ki se nanasajo na postavki porocila P0601 Podrejene
obveznosti - vloge in P0602 Podrejene obveznosti - krediti, oznaceni po sifrantu 44 Namen financnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 09 - financne obveznosti, merjene po odplacni vrednosti.

U0019 Odhodki za obresti od drugih obveznosti

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od drugih obveznosti, ki se nanasajo na postavki
poroCila P2916 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb in P2917 Obveznosti za obracunane
davke, prispevke in druge dajatve, in odhodke za obresti od pasivnih bilancnih postavk porocila
financnih obveznosti, oznacenih po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s
siframa 07 - nekratkorocna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti in 08 -
ustavljeno poslovanje.

U0020 Odhodki za obresti izjinancni/l sredstev, ki izhajajo iz negativne obrestne mere

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za obresti od financnih sredstev, ki izhajajo iz negativne
obrestne mere (v skladu s pojasnilom EBA v sklopu odgovorov na vprasanja pod zap. sl. Q&A
2014 1940) in ki se nanasajo na postavke porocila financnih sredstev.

2.5.1.3. Prihodki od dividend

UP040 Prihodki od dividend izjinancnih sredstev, namenjenih trgovanju

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od dividend iz financnih sredstev, namenjenih trgovanju, ki
se nanasajo na postavke porocila A0801 Tacke/de/nice skladov denarnega trga, A0901 De/nice
investicijskih skladov vkljucno s tockami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga in
AII03 Delnice neodvisnih druib, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih
postavk s sifro 0 I - za trgovanja.

UP041 Prihodki od dividend izjinancnih sredstev, pripoznani/l po posteni vrednosti skozi poslovni
izid

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od dividend iz financnih sredstev, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, ki se nanasajo na postavke porocila A0801 Tocke/delnice skladov
denarnega trga, A0901 Delnice investicijskih skladov vkljucno s tockami vzajemnih skladov, razen
delnic skladov denarnega trga, AII03 Delnice neodvisnih druib in AI202 Lastniski deleii v
neodvisne druibe, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s sifro 02
- pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid.

UP042 Prihodki od dividend izjinancnih sredstev, ra<.polozljivilt za prodajo

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od dividend iz financnih sredstev, razpolozljivih za prodajo
ali v posesti za prodajo, ki se nanasajo na postavke porocila A0801 Tocke/delnice skladov denarnega
trga, A0901 Delnice investicijskih skladov vkljucno s tockami vzajemnih skladov, razen delnic skladov
denarnega trga, AII03 Delnice neodvisnih druib in AI202 Lastniski deleii v neodvisne druibe,
oznacene po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za
prodajo ter s siframa 07 - nekratkorocna sredstva vposesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti
in 08 - ustavljeno poslovanje.
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UP043 Prihodki od dividend iz naloib v kapital druib v skupini
I. ,

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od dividend iz nalozb v kapital odvisnih, pridruzenih iii
skupaj obvladovanih druzb, ki se nanasajo na postavke poroeila AII 04Delnice odvisnih druib, AlIOS
Delnice pridruienih druib, AII06 Delnice skupaj obvladovanih druib, AI203 Lastniski deleii ~
odvisne druibe, AI204 Lastniski deleii v pridruiene druibe in AI205 Lasrniski de/eii v skupaj
obvladovane druibe. i

1

!

2.5.1.4. Prihodki od opravnin (provizij)

UP050 Prihodki od opravnin iz sprejemanja in posredovanja naroeil s jinanenimi instrumenti za
raeun strank :

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz sprejemanja in posredovanja naroeil v zve~i
z nakupi in prodajami finanenih instrumentov za raeun strank po I. toeki prvega odstavka 8. elen~
Zakonu 0 trgu finanenih instrumentov (Uradni list RS, st. 108/10 - uradno preeiseeno besedilo,
78/11,55/12, 105/12-ZBan-1J in 63/13-ZS-K; v nadaljevanju ZTFI), ki se nanasajo na postavk",
poroCilaiz poslovanja za raeun strank, opredeljene v poglavju 2'.4.J.]. tega navodila. '

UP051PrillOdkiod opravnin iz izvrsevanja naroeil sjinanenimi instrumenti za raeun strank

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz izvrsevanja naroeil v zvezi z nakupi iA
prodajami finanenih instrumentov za raeun strank po 2. toeki prvega odstavka 8. elena ZTFI, ki s~
nanasajo na postavke poroeila iz poslovanja za raeun strank; opredeljene v poglavju 2.4.1.2. tega
~~. '

UP052Prihodki od opravnin iz gospodarjenja sjinanenimi instrumenti za raeun strank

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz gospodarjenja s finanenimi instrumenti za
raeun strank po 4. toeki prvega odstavka 8. elena ZTFI, ki se nanasajo na postavke poroeila i~
poslovanja za raeun strank, opredeljene v poglavju 2.4.1.3. tega navodila.

UP053Prihodki od opravnin iz opravljanja investicijskega svetovanja

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljenega investicijskega svetovanja po
5. toeki prvega odstavka 8. elena ZTFI, lj. dajanja osebnih priporoeil strankam bodisi na njihovo. ,
zahtevo bodisi na pobudo investicijskih podjetij glede enega ali vee poslov z zvezi s finanenimi
instrumenti.

I
Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finanenih
instrumentov za raeun strank z obveznostjo odkupa po 6. toeki prvega odstavka 8. elena ZTFI. !

UP054 Prihodki od opravnin
obveznostjo odkupa

iz izvedbe prve ali nadaljnfe prodaje jinanenih instrumentov k
!
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UP055 Prihodki od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje jinaneni/t instrumentov brez
obveznosti odkupa

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finanenih
instrumentov za raeun strank brez obveznosti odkupa po 7. toeki prvega odstavka 8. elena ZTFI.

UP056 Prihodki od opravnin iz upravljanja veestranskih sistemov trgovanja

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz upravljanja veestranskih sistemov trgovanja
po 8. toeki prvega odstavka 8. elena in 13. elenu ZTFL

UP057 Prihodki od opravnin iz vodenja raeunov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank in
opravljanja skrbniskih poslov po ZTFJ

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz vodenja raeunov nematerializiranih
vrednostnih papirjev strank in opravljanja skrbniskih poslov v zvezi s finanenimi instrumenti po l.
toeki prvega odstavka 10. elena ZTFI tako na domaeih kot tudi na tujih trgih, ki se nanasajo na
postavke poroeila iz poslovanja za raeun strank, opredeljene v poglavju 2.4.2. tega navodila.

UP058 Prihodki od opravnin iz opravljanja drugih pomoznih investicijskih storitev

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz svetovanja podjetjem glede kapitalske
sestave, poslovne strategije in sorodnih zadev, svetovanja in opravljanja storitev v zvezi z zdruzitvijo
in nakupi podjetij po 3. toeki prvega odstavka 10. elena ZTF1, opravnin iz opravljanja investicijskih
raziskav in finanene analize oziroma druge oblike splosnih priporoeil v zvezi s posli s finanenimi
instrumenti po 5. toeki prvega odstavka 10. elena ZTFI ter druge podobne posle investicijskim ali
pomoznim investicijskim storitvam po 7. toeki prvega odstavka 10. elena ZTFI.

UP065 Prihodki od opravnin iz opravljanja plaeilnih storitev - vodenje transakcijskih raeunov

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plaeilnih storitev, ki se nanasajo
na vodenje transakcijskih raeunov fizienih in pravnih oseb ter izdelavo in posredovanje izpiskov
oziroma obvestil 0 prometu in stanju,na teh raeunih.

UP066 Prihodki od opravnin iz opravljanja plaei/nih storitev - izvrsevanje kreditnih plaei/

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plaCiinih storitev, ki se nanasajo
na izvrsevanje kreditnih plaeil (kot so plaeila na podlagi plaeilnega naloga, univerzalnega plaeilnega
naloga, posebne poloznice, direktne odobritve in denarnega nakazila ter prilivi na raeun po teh
plaeilnih instrumentih).

UP067 Prihodki od opravnin iz opravljanja plaei/ni/t storitev - izvrsevanje debetnih plaeil

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plaeilnih storitev, ki se nanasajo
na izvrsevanje debetnih plaeil (kot so plaeila na podlagi direktne obremenitve, postne nakaznice in
prilivi na raeun po teh plaeilnih instrumentih).
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UP068 Prihodki od opravnin iz opravljanja placilnih storitev - dvigi gotovine na bankomatih

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plaeilnih storitev, ki se nanasajo
na dvige gotovine na bankomatih, zaraeunanih imetnikom kartic.

UP069 Prihodki od opravnin iz opravljanja placilnih storitev - karticno poslovanje z imetniki kame

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plaeilnih storitev, ki se nanasajb
na poslovanje s plaeilnimi karticami, zaraeunanih imetnikom kartic (kot so elanarine, izdela,Ja
plaeilnih kartic, dvigi gotovine na banenih okencih preko pas terminalov brez dvigov gotovine Ja
bankomatih).

UP070 Prihodki od opravnin iz opravljanja placilnih storitev ~ karticno poslovanje s trgovci

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plaeilnih storitev, ki se nanasajp
na poslovanje s plaeilnimi karticami, zaraeunanih trgovcem (kot so elanarine in opravnine od izvrsenih,
plaeil). I

UP07J Prihodki od opravnin iz naslova opravljanja placilnih storitev in drugih storitev v zvezi ~
placevanjem - medbancne provizije !

I
Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja plaCilnih storitev in drugih
storitev v zvezi s plaeevanjem, ki se nanasajo na medbanene opravnine (kot so opravnine iz naslova
izvrsenih kreditnih in debetnih plaeil, kartienega poslovanja ter bankomatskega poslovanja). '

UP072 Prihodki od opravnin iz naslova opravljanja drugih storitev v zvezi s placevanjem

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja storitev v zvezi s plaeevanjem,
ki niso zajete ze v postavke poroeila od UP065 do UP071 (npr. storitve v zvezi s plaeevanjem, ki se
nanasajo na dvige (razen na bankomatih) in po loge gotovine (tudi na bankomatih) s/na transakcijske
raeune, izdajo in uporabo elektronskega denarja, izdajo in unoveitvijo eekov ter pristop in uporaba
sodobnih trznih poti (elektronska, telefonska in mobilna banka)).

UP073 Prihodki od opravnin iz kreditnih poslov

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja kreditnih poslov kot so finaneni
zakup (leasing), potrosniski krediti, hipotekami krediti, odkupi terjatev z regresom ali brez njega
(factoring), financiranje komercialnih poslov, vkljueno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z
diskontom in brez regresa dolgoroenih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finanenim instrumentom
(forfeiting), ee le-ti niso zajeti ze v aktivnih bilanenih postavkah poroeila finanenih instrumentov v
vrednostni podatek 84 Znesek stroskov ob zacetnem pripoznanju financnih instrumentov (v postavkah ,
poroCila A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0417 Drugafinancna sredstva, A0418 Terjatve
iz financnega najema in A0419 Sindicirani krediti) in se na ta naein posledieno z uporabo efektivn~
obrestne mere postopno poraeunajo v poslovnem izidu med obrestnimi prihodki.

UP074 Prihodki od opravnin iz danih jamstev

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz danih jamstev kot so garancije, nekriti
akreditivi, menieni avali, patronatske izjave in druge pogojne zunajbilanene obveznosti, ki se nanasaj6
na postavko poroeila A0416 Terjatve zaplacila, opravljena na osnovi danihjamstev in akreditivov te~
drugih pogojnih obveznosti.
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UP075Prihodki od opravnin iz shranjevanja stvarl in vrednosti ter oddajanja sefov

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz shranjevanja stvari in vrednosti ter
oddajanja sefov v najem.

UP076 Prihodki od opravnin iz opravljanja kreditnih bonitetnih storitev in drugih vzajemno
priznanih jinanenih storitev

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz opravljanja kreditnih bonitetnih storitev kot
so zbiranje, analiza in posredovanje informacij 0 kreditni sposobnosti pravnih oseb in opravljanja
drugih vzajemno priznanih financnih storitev.

UP080Prihodki od opravnin izposredovanja pri sklepanju kreditnih in drugih poslov

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz posredovanja pri sklepanju kreditnih poslov
za racun strank kot so dani krediti zaposlenim v imenu in za racun delodajalca in sindicirani krediti,
dani kreditojemalcu v imenu in za racun udelezenih kreditodajalcev v sindikatu, in podobnih poslov za
racun strank, ki se nanasajo na postavke porocila iz poslovanja za racun strank, opredeljene v poglavju
2.4.4. tega navodila, razen prodaje potovalnih cekov in cekov posredovanih na unovcenje, katerih
opravnine so vkljucene ze v postavko porocila upon Prihodki od'opravnin iz naslova opravljanja
drugih storitev v zvezi splacevanjem.

UP081Prihodki od opravnin izposredovanja pri prodaji zavarovalnih polic

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz posredovanja pri sklepanju zavarovalnih
polic oziroma prodaj i zavarovalniskih storitev.

UP082Prihodki od opravnin iz upravljanja pokojninskih skladov

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz upravljanja pokojninskih skladov po
zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

UP083Pri/lOdkiod opravnin iz opravljanja skrbniiikih storitev po drugih zakonih

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz skrbniskih storitev po drugih zakonih (ne po
ZTFI), kot so skrbniSke storitve po Zakonu 0 investicijskih skladih in druzbah za upravljanje (Uradni
list RS, s1. 31115) in Zakonu 0 varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, st.
18/04).

UP084Prihodki od opravnin iz storitev upravljanja plaei/nih sistemov in drugih dodatnih jinanenih
storitev

Postavka zajema prihodke poslovnega leta od opravnin iz storitev upravljanja placilnih sistemov ter
drugih storitev in poslov, ki imajo glede nacina opravljanja in tveganj, ki jim je banka pri opravljanju
izpostavljena, podobne znacilnosti kot vzajemno priznane financne storitve in dodatne financne
storitve po drugem odstavku 5. elena in prvem odstavku 6. clenu ZBan-2 in ki niso zajete ze v
postavke poroCila od UP050 do UP083.
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2.5.1.5. Odhodki za opravnine (provizije)
I
I

I
U0050 Odhodki za opravnine KDD in njej podobnih organizaeij I

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za opravnine KDD in njej podobnih organizacij oziroma
poravnalnih sistemov v zvezi z nakupi in prodajami financnih instrumentov. I

U0051 Odhodki za opravnine borze vrednostnih papirjev in njej podobnih organizaeij

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za opravnine borze vrednostnih papitjev in njej podobnih
orgamzaCl].

U0052 Odhodki za opravnine od opravljenih posredniskilt in komisijskih poslov oziroma poslov za
racun banke I

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od posredovanja pri sklepanju kreditni~
poslov za racun banke kot je opravnina kreditnih posrednikov ali agentska opravnina za vodenje
sindiciranih kreditov, danih kreditojemalcu v imenu in za racun banke in drugih udelezenih
kreditodajalcev prek banke - organizatorke sindikata (praviloma v delezu lastne udelezbe), ce ne gr~
za stroske ob odobritvi kreditov, ki povecuje knjigovodsko vrednost teh kreditov ob zacetnen;J
pripoznanju (postavka porocila A04l9 Sindieirani krediti) in se na ta nacin posledicno z uporabo
efektivne obrestne mere postopno poracunajo v poslovnem izidu z obrestnimi prihodki.

U0053 Odhodki za opravnine od opravljenih skrbniskih storitev

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od opravljenih skrbniskih storitev banki v
zvezi s financnimi instrumenti.

U0054 Odhodki za opravnine od opravljenih placilnih sloritev v zvezi s karticnim poslovanjem

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od opravljenih storitev placilnega prometa
banki, ki se nanasajo na karticno poslovanje oziroma poslovanje s placilnimi karticami, ter stroske,
povezane s temi posli (ce neposredno ne bremenijo imetnikov plaCilnihkartic).

U0055 Odhodki za opravnine od opravljenih drugih storitev v zvezi s placevanjem

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od opravljenih storitev placilnega prometa
banki, ki se nanasajo na vodenje poravnalnih oziroma transakcijskih racunov, izdelavo izpiskov
oziroma obvestil 0 prometu in stanju na teh racunih, izvrsena placila in druge storitve v zvezi s
placevanjem.

I,

U0056 Odhodki za opravnine odprejetih jamstev I
,

Postavka zajema odhodke poslovnega leta za opravnine od prejetih jamstev kot so prejete garancije
bank, nepreklicna jamstva Republike Slovenije, patronatske izjave in druga jamstva, ki se nanasajo n~
prejeta zavarovanja danih kreditov (tj. vrednostna podatka 64 Znesek zavarovanja z nepreklieniml
jamstvi Republike Slovenije in 67 Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja aktivnih
bilancnih postavk porocila A0408 Krediti, razen sindieiranili kreditov, A0410 Odkupljene terjatw),
A04l6 Terjatve za plaCila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugili pogojnih'.obveznosti, A04l8 Terjatve iz jinancnega najema in A0419 Sindicirani kredili, ki vkljucujejo tudi
zunajbilancno evidenco).
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U0059 Odhodki za opravnine od opravljenih drugih storitev

Poslavka zajema odhodke poslovnega lela za opravnine od opravljenih drugih slorilev banki, in ki niso
zajele ze v poslavke porocila od U0050 do U0056.

2.5.1.6. Realizirani dobicki iz financnih inslrumenlov, ki se ne merijo po posleni vrednosti
skozi poslovni izid

UP100Realizirani dobicki izjinancnih sredstev, razpoloiljivih za prodajo - delnice in deld)

Poslavka zajema realizirane dobicke poslovnega lela ob odpravi pripoznanja (odlujilvi) delnic in
delezev, razpolozljivih za prodajo, iz izkaza financnega poloiaja (lj. razliko med prodajno ceno in
knjigovodsko vrednosyo leh financnih sredslev), ki se nanasajo na poslavke porocila laslniskih
financnih sredslev A0801 Tocke/delnice skladov denarnega trga, A0901 Delnice investicijskih skladov
vkljucno s tockami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga, All03 Delnice
neodvisnih druib in AI202 Lastniski deleli v neodvisne druibe, oznacene po sifranlu 44 Namen
jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za prodajo.

UP10l Realizirani dobicki iz jinancnih sredstev, razpoloiljivih za prodajo - doltniski vrednostni
papirji

Poslavka zajema realizirane dobicke poslovnega lela ob odpravi pripoznanja (odplacilu ali odtujitvi)
dolzniskih vrednostnih papirjev, razpolozljivih za prodajo, iz izkaza financnega polozaja (lj. razliko
med odplacilom oziroma prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo teh financnih sredstev), ki se
nanasajo na poslavke porocila A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih
vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniSki vrednostni papirji,
oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za
prodajo. Postavka zajema tudi realizirane dobicke iz naslova poplacila dolzniSkih vrednoslnih
papirjev, razpolozljivih za prodajo, iz preleklih leI po lem, ko so bili le-ti ze odpisani.

UP102 Realizirani dobicki iz jinancnih sredstev, razpoloiljivih za prodajo - krediti in druga
jinancna sredstva

Poslavka zajema realizirane dobicke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplacilu ali odtujitvi)
kredilov in drugih financnih sredslev, razpolozljivih za prodajo, iz izkaza financnega poloiaja (y.
razliko med odplaCilomoziroma prodajno ceno in knjigovodsko vrednosyo leh financnih sredstev), ki
se nanasajo na poslavke porocila A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene
teljatve, A0411 Vloge, razenpotrdil 0 vlogah, A04l6 Terjatve za placila, opravljena na osnovi danih
jamstev in akreditivov ter drugih pogojriih obveznosti, A04l7 Druga jinancna sredstva, A04l8
Terjatve izjinancnega najema in A0419 Sindicirani krediti, oznacene po sifranlu 44 Namenjinancnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za prodajo. Poslavka zajema ludi realizirane
dobicke iz naslova poplacila kreditov in drugih financnih sredstev, razpolozljivih za prodajo, iz
preteklih let po tem, ko so bila le-ta ze odpisana..

UP103 Realizirani dobicki izjinancnih sredstev skupine kreditov in terjatev - doltniski vrednostni
papirji

Postavka zajema realizirane dobicke poslovnega lela ob odpravi pripoznanja (odplaCilu ali odlujitvi)
dolzniskih vrednoslnih papirjev skupine kreditov in lerjalev iz izkaza financnega poloiaja (tj. razliko
med odplacilom oziroma prodajno ceno in knjigovodsko vrednosyo teh financnih sredstev), ki se
nanasajo na poslavke porocila A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih
vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostni papirji,
oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 04 - krediti in
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terjatve. Postavka zajerna tudi realizirane dobicke iz naslova poplaCila dolzniskih vrednostnih papirjev
skupine kreditov in teIjatev iz preteklih let po tern, ko so bili le-ti ze odpisani.

UP104 Realizirani dobicki iz jinancnih sredstev sku pine kreditov in terjatev - krediti in druga
jinancna sredstva

Postavka zajerna realizirane dobicke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplaciJu ali odtujitvi)
kreditov in drugih financnih sredstev skupine kreditov in teIjatev iz izkaza financnega poloZaja (y.
razliko rned odplacilorn ozirorna prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo teh financnih sredstev), ki
se nanasajo na postavke poroCila A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo dejinieiji jinancnega
instrumenta, A2932 Terjatve do kupeev in A2943 Terjatve do zavarovalnie iz naslova skodnih
zahtevkov ter postavke poroCila A0408 Krediti, razen sindieiranih kreditov, A0410 Odkupljene
terjatve, A0411 Vloge, razen potrdil 0 vlogah, A0416 Terjatve za placila, opravljena na osnovi danih
jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0417 Druga jinancna sredstva, A0418
Terjatve izjinancnega najema, A0419 Sindieirani krediti, A2601 Ceki, poslani na unovcenje in A2901
Ceki, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 04 - krediti in
terjatve. Postavka zajerna tudi realizirane dobicke iz naslova poplaciJa kreditov in drugih financnih
sredstev skupine kreditov in teIjatev iz preteklih let po tern, ko so bila le-ta ze odpisana.

UP105 Realizirani dobicki izjinancnih sredstev vposesti do zapadlosti

Postavka zajerna realizirane dobicke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplacilu ali odtujitvi)
financnih sredstev v posesti do zapadlosti, iz izkaza financnega poloZaja (tj. razliko rned odplacilorn
ozirorna prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo teh financnih sredstev), ki se nanasajo na postavke
porocila A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0411 Vloge, razen
potrdil 0 vlogah, A0416 Terjatve za placila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter
drugih pogojnih obveznosti, A0417 Druga jinancna sredstva, A0418 Terjatve izjinancnega najema in
A0419 Sindicirani krediti, A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih
vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostni papirji,
oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 03 - v posesti do
zapadlosti. Postavka zajerna tudi realizirane dobicke iz naslova poplaCila financnih sredstev v posesti
do zapadlosti iz preteklih let po tern, ko so bila le-ta ze odpisana.

UP109 Realizirani dobicki izjinancnih obveznosti, merjenih po odplacni vrednosti

Postavka zajerna realizirane dobicke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja financnih obveznosti iz
izkaza financnega poloZaja (tj. razliko rned knjigovodsko vrednostjo in odplacilorn financnih
obveznosti), ki se nanasajo na postavke porocila P2912 Obveznosti do dobaviteljev, P2925 Druge
poslovne obveznosti, ki ustrezajo dejinieiji jinancnega instrumenta, P2930 Obveznosti za neizvrsena
izplacila, P0316 Varstveni depoziti podruiniee tuje banke, P0322 Prejete vloge - elektronski denar in
P0402 Obveznosti iz karticnega poslovanja, ter postavke porocila P0802 Obveznosti za izdane
doliniske vrednostne papirje, razen obveznie, P0803 Obveznosti za izdane obvezniee, P0804
Obveznosti za izdana potrdila 0 vlogah, P0201 Odpoklieane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko
varcevanje, P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti, P0403 Druge
jinancne obveznosti, P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov, P3701 Krediti na podlagi
zacasne prodaje jinancnih sredstev (repo) in P3702 Financne obveznosti iz listinjenja, P0901
Podrejene obveznosti - doliniski vrednostni papirji, P0601 P(Jdrejene obveznosti - vloge in P0602
Podrejene obveznosti - krediti, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih
postavk s sifro 09 - jinancne obveznosti, merjene po odplacni vrednosti.
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2.5.1.7. Realizirane izgube iz financnih instrumentov, ki se ne merijo po posteni vrednosti
skozi poslovni izid

UOlOO Rea/izirane izgube izjinancnih sredstev, razpolofJjivih za prodajo - delnice in deleii

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplacilu, odtujitvi ali
odpisu) delnic in delezev, razpolozljivih za prodajo, iz izkaza financnega poloZaja (tj. razliko med
knjigovodsko vrednosDo in odplacilom oziroma prodajno ceno teh financnih sredstev), ki se nanasajo
na postavke porocila lastniSkih financnih sredstev A0801 Tocke/de/nice skladov denarnega trga,
A0901 Delnice investicijskih skladov vkljucno s tockami vzajemnih skladov, razen delnic skladov
denarnega trga, AlI03 De/nice neodvisnih druib in AI202 Lastniski de/eii v neodvisne druibe,
oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za
prodajo.

UOlOl Rea/izirane izgube iz jinancnih sredstev, razpolofJjivih za prodajo - doliniski vrednostni
papirji

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplacilu, odtujitvi ali
odpisu) dolzniskih vrednostnih papirjev, razpolozljivih za prodajo, iz izkaza financnega poloZaja (tj.
razliko med knjigovodsko vrednostjo in odplacilom oziroma prodajno ceno teh financnih sredstev), ki
se nanasajo na postavke porocila A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih
vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostni papirji,
oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za
prodajo.

UOl02 Rea/izirane izgube iz jinancnih sredstev, razpolofJjivih za prodajo - krediti in druga
jinancna sredstva

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplacilu, odtujitvi ali
odpisu) kreditov in drugih financnih sredstev, razpolozljivih za prodajo, iz izkaza financnega poloZaja
(tj. razliko med knjigovodsko vrednosDo in odplacilom oziroma prodajno ceno teh financnih sredstev),
ki se nanasajo na postavke porocila A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene
terjatve, A0411 Vloge, razen potrdil 0 vlogah, A0416 Terjatve za plaCila, opravljena na osnovi danih
jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0417 Druga jinancna sredstva, A0418
Terjatve iz jinancnega najema in A0419 Sindicirani krediti, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za prodajo.

UOl03 Rea/izirane izgube izjinancnih sredstev skupine kreditov in terjatev - doliniski vrednostni
papirji

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplacilu, odtujitvi ali
odpisu) dolzniskih vrednostnih papirjev skupine kreditov in terjatev iz izkaza financnega poloZaja (D.
razliko med knjigovodsko vrednosDo in odplacilom oziroma prodajno ceno teh financnih sredstev), ki
se nanasajo na postavke porocila A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih
vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostni papirji,
oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 04 - krediti in
terjatve.
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UO104 Realizirane izgube jinancnih sredstev skupine kreditov in terjatev - krediti in druga
jinancna sredstva

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odplacilu, odtujitvi ali
odpisu) kreditov in drugih financnih sredstev skupine kreditov in teIjatev iz izkaza financnega
poloZaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednostjo in odplacilom oziroma prodajno ceno teh financnih
sredstev), ki se nanasajo na postavke poroCila A2928 Droge poslovne terjatve, ki ustrezajo dejiniciji
jinancnega instrumenta, A2932 Terjatve do kupcev in A2943 Terjatve do zavarovalnic iz naslova
skodnih zahtevkov ter postavke porocila A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410
Odkupljene terjatve, A0411 Vloge, razen potrdil 0 vlogah, A0416 Terjatve za placila, opravljena na
osnovi danih jamstev in akreditivov ter drug/h pogojnih obveznosti, A0417 Druga jinancna sredstva,
A0418 Terjatve izjinancnega najema, A0419 Sindicirani krediti, A2601 Ceki, poslani na unovcenje in
A290l Ceki, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 04 -
krediti in terjatve.

UOl05 Realizirane izgube izjinancnih sredstev v posesti do zapadlosti

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripomanja (odplacilu, odtujitvi ali
odpisu) financnih sredstev v posesti do zapadlosti iz izkaza financnega polozaja (tj. razliko med
knjigovodsko vrednostjo in odplaCilom oziroma prodajno ceno teh financnih sredstev), ki se nanasajo
na postavke porocila A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0411
Vloge, razen potrdi/ 0 vlogah, A0416 Terjatve za placi/a, opravljena na osnovi danih jamstev in
akreditivov ter drug/h pogojnih obveznosti, A0417 Druga jinancna sredstva, A04l8 Terjatve iz
jinancnega najema in A0419 Sindicirani krediti. A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih
doliniskih vrednostnih papirjev, A0603 Potrdi/a 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostni
papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 03 - vposesti
do zapadlosti.

UOl09 Realizirane izgube izjinancnih obveznosti, merjenih po odplacni vrednosti

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja financnih obveznosti iz
izkaza financnega polozaja (tj. razliko med odplacilom in knjigovodsko vrednostjo financnih
obveznosti), ki se nanasajo na postavke porocila P29l2 Obveznosti do dobaviteljev, P2925 Druge
poslovne obveznosti, ki ustrezajo dejiniciji jinancnega instrumenta, P2930 Obveznosti za neizvrsena
izplaCila, P0316 Varstveni depoziti podruinice tuje banke, P0322 Prejete vloge - elektronski denar in
P0402 Obveznosti iz karticnega poslovanja ter postavke porocila P0802 Obveznosti za izdane
doliniske vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice, P0804
Obveznosti za izdana potrdila 0 vlogah, P0201 Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko
varcevanje, P0321 Prejete vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti, P0403 Druge
jinancne obveznosti, P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih kreditov, P3701 Krediti na podlagi
zacasne prodaje jinancnih sredstev (repo) in P3702 Financne obveznosti iz listinjenja, P0901
Podrejene obveznosti - doliniski vrednostni papirji, P0601 Podrejene obveznosti - vloge in P0602
Podrejene obveznosti - krediti, omacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih
postavk s sifro 09 - jinancne obveznosti, merjene po odplacni vrednosti.

2.5.1.8. Neto dobicki/izgube iz financnih instrumentov, namenjenih trgovanju

VNOOl Neto dobicki/izgube iz trgovanja z delnicami

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pri trgovanju z delnicami (tako ucinke iz
merjenja kot tudi realizirane ucinke ob odpravi pripoznanja, tj. odpisu ali odtujitvi teh financnih
sredstev), ki se nanasajo na postavke porocila A0801 Tocke/delnice skladov denarnega trga, A0901
Delnice investicijskih skladov vkljucno s tockami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega
trga in AIl03 De/nice neodvisnih druib, oznacene po sifrantu 44 Namenjinancnih instrumentov in
drugih postavk s sifro 0 I - za trgovanje.
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VN002 Neto dobicki/izgube iz trgovanja z doliniskimi vrednostnimi papirji

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pri trgovanju z dolzniskimi vrednostnimi papirji
(tako ucinke iz merjenja kot tudi realizirane ucinke ob odpravi pripoznanja, 1j. odpisu, odplaCilu ali
odtujitvi teh financnih sredstev), ki se nanasajo na postavke porocila A0602 Doliniski vrednostni
papirji, razen podrejenih doliniskih vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604
Podrejeni doliniski vrednostni papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in
drugih postavk s sifro 0 I - za trgovanje.

VN003 Neto dobicki/izgube iz trgovanja s krediti in drugimi financnimi sredstvi

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pri trgovanju s krediti in drugimi financnimi
sredstvi (tako ucinke iz merjenja kot tudi realizirane ucinke ob odpravi pripoznanja, 1j. odpisu,
odplacilu ali odtujitvi teh financnih sredstev), ki se nanasajo na postavke poroCila A0408 Krediti,
razen sindieiranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0417 Druga jinancna sredstva in A0419
Sindieirani kredit, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 0 I
- za trgovanje.

VN004 Neto dobicki/izgube pri nakupu in prodaji tujih valut

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pri nakupu in prodaji tujih valut (tako ucinke iz
merjenja promptnih (spot) poslov z nakupom oziroma prodajo tujih valut kot tudi realizirane ucinke
teh poslov), ki se nanasajo na postavki porocila A2407 in P2607 Promptni posli z nakupom tujih valut
ter postavki porocila A2408 in P2608 Promptni posli s prodajo tujih valut.

Postavka ne zajema neto dobickov/izgub poslovnega leta iz promptnih (spot) delov izvedenih
financnih instrumentov (valutnih zamenjav), namenjenih trgovanju, ker so le-ti zajeti ze v postavki
VN005 Neto dobicki/izgube iz izvedenihjinancnih instrumentov. namenjenih trgovanju.

VN005 Neto dobicki/izgube iz izvedenih financnih instrumentov, namenjenih trgovanju

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta iz izvedenih financnih instrumentov, ki niso bili
sklenjeni za namen varovanja pred tveganjem ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja
pred tveganji po MRS 39 in ki se nanasajo na postavke porocila izvedenih financnih instrumentov
A2405, A2406, P2605 in P2606, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih
postavk s siframa 01 - za trgovanje in 15 - izvedeni jinancni instrumenti za ekonomsko varovanje
postavk bancne knjige ter na postavke porocila valutnih promptnih (spot) poslov A2407, A2408,
P2607 in P2608 v delu promptnih (spot) delov izvedenih financnih instrumentov (valutnih zamenjav),
namenjenih trgovanju. Postavka zajema tako ucinke iz merjenja kot tudi realizirane uCinke teh
izvedenih financnih instrumentov ter obresti, ce jih banka v poslovnih knjigah ne izkazuje loceno od
ucinkov iz merjenja teh instrumentov in jih posledicno ne vkljuci ze v postavko porocila UPOO1
Prihodki od obresti iz jinancnih sredstev, namenjenih trgovanju - izvedeni jinancni instrumenti
oziroma v postavko porocila UOOOI Odhodki za obresti od jinancnih obveznosti, namenjenih
trgovanju - izvedenijinancni instrumenti.

VN009 Neto dobicki/izgube izfinancnih obveznosti, namenjenilt trgovanju

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta iz (neizvedenih) financnih obveznosti,
namenjenih trgovanju (tako ucinke iz merjenja kot tudi realizirane ucinke ob odpravi pripoznanja
oziroma odplaCilu teh financnih obveznosti), ki se nanasajo na postavke porocila P31OJ Obveznosti za
izroCitev izposojenih lastniskih jinancnih instrumentov, P3J 02 Obveznosti za izroCitev izposojenih
doliniskih jinancnih instrumentov, P0201 Odpoklieane vloge, P0321 Prejete vloge, razen
elektronskega denarja, P0403 Druge jinancne obveznosti, P0802 Obveznosti za izdane doliniske
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I '

vrednastne papirje, razen abveznic, P0803 Obveznasti za izdane abveznice, P0804 Obveznasti za
izdana patrdila a vlagah, P3701 Krediti na padlagi zacasn~ pradaje jinancnih sredstev (repa) in
P3702 Financne abveznasti iz listinjenja, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentav in
drugih pastavk s sifro 0] - za trgavanje, '

2,5,1.9, Dobicki iz financnih instrurnentov, pripoznanih po Rosteni vrednosti skozi poslovni izid
I

UP120 IJahii'ki izjinani'nill sredstev, pripoznanill po posteni'vrednosti skozi pos/ovni izid - delnice
in deleii neodvisnill druih

Postavka zajerna dobicke poslovnega leta iz rnerjenja delnic in Ideldev neodvisnih druzb, pripoznanih
po posteni vrednosti skozi poslovni izid (po posarneznern finaQcnern instrurnentu tako neto pozitivne
ucinke iz rnerjenja kot tudi realizirane neto pozitivne ucink<) v zvezi stern instrurnentorn), ki se
nanasajo na postavke porocila A080] Tacke/delnice skladpv denarnega trga, A0901 Delnice
investicijskih skladav vkljucna s tackami vzajemnih skladav, 'razen delnic skladav denarnega trga,
AII03 Delnice neadvisnih druib in AI202 Lastniski deleii v ,jeadvisne druibe, oznacene po sifrantu,
44 Namen jinancnih instrumentav in drugih pastavk s sifro <)2- pripaznani (aznaceni) pa pasteni
vrednasti skazi paslavni izid, '

I
UP121 IJohii'ki izjinani'nill sredstev, pripoznani/t po posten;'vrednosti skozi poslovni izid - delnice

in deleZl druih v skupini :
I

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz rnerjenja delnic in delezev druzb v skupini, pripoznanih
po posteni vrednosti skozi poslovni izid (po posarneznern finaAcnern instrurnentu tako neto pozitivnb
ucinke iz rnerjenja kot tudi realizirane neto pozitivne ucinkd v zvezi stern instrurnentorn), ki se
nanasajo na postavke porocila A II 04 Delnice advisnih drufb, AII05 Delnice pridruienih druib',
AII06 De/nice skupaj abvladavanih druib, AI203 Lastniski dJleii v'advisne druibe, AI204 LastniS!ii

I 'deleii v pridruiene druibe in AI205 Lastniski deleii v skupaj abvladavane druibe, oznacene p6
sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentav in drugih pastavk ~ sifro 02 - pripaznani (aznaceni) pq
pasteni vrednasti skazi paslavni izid. I

UP122 IJohii'ki izjinani'ni/t sredstev, pripoznanill po posteni vrednosti skozi pos/ovni izid - do/misk'
vrednostni papirji !

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz rnerjenja dolzniskih vrednostnih papirjev, pripoznanih pl
posteni vrednosti skozi poslovni izid (po posarneznern financnern instrurnentu tako neto pozitivn6
ucinke iz merjenja kot tudi realizirane neto pozitivne ucinke v zvezi stern instrurnentom), ki s6
nanasajo na postavke porocila A0602 Daliniski vrednastni papirji, razen padrejenih daliniski~
vrednastnih papirjev, A0603 Patrdila a vlagah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostni papirji,

,

omacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripaznani
(oznaeeni) pa pasteni vrednosti skozi poslavni izid. I

I

I

UP123 IJohii'ki izjinani'nill sredstev, pripoznanill po posteni vrednosti skozi pos/ovni izid - kredit;
in druga jinani'na sredstva I

Postavka zajerna dobicke poslovnega leta iz merjenja kreditov in drugih financnih sredstev,
pripoznanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid (po posameznern financnern instrurnentu takb,

neto pozitivne ucinke iz rnerjenja kot tudi realizirane neto pozitivne ucinke v zvezi s ten)
instrurnentorn), ki se nanasajo na postavke porocila A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditav, A0419
Odkupljene terjatve, A0411 Vlage, razen potrdil a vlagah, A0417 Druga jinancna sredstva, A0418
Terjatve izjinancnega najema in A0419 Sindicirani krediti, oznacene po sifrantu 44 Namenjinancnzl,
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instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni
izid.

UP124 Dobicki iz spremembe postene vrednosti jinancnih obveznosti, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, zaradi lastnega kreditnega tveganja - prejete vloge in krediti

Postavka zajema dobicke poslovnega .Ietaiz merjenja prejetih vlog in kreditov, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, ki so nastali v zvezi z lastnim kreditnim tveganjem (po posameznem
financnem instrumentu tako neto pozitivne ucinke iz merjenja lastnega kreditnega tveganja kot tudi
realizirane neto pozitivne ucinke iz tega naslova v zvezi stem instrumentom) in ki se nanasajo na
postavke porocila P020l Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varcevanje, P032l Prejete
vloge, razen elektronskega denarja, P040l Najeti krediti, P05l2 Obveznosti iz naslova sindiciranih
kreditov, P370l Krediti na podlagi zacasne prodaje jinancnih sredstev (repo) in P3702 Financne
obveznosti iz listinjenja, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s
sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid.

UP125 Dobicki iz spremembe postene vrednosti jinancnih obveznosti, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, zaradi drugih razlogov - prejete vloge in krediti

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz merjenja prejetih vlog in kreditov, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, ki so nastali zaradi drugih razlogov in ne v zvezi z lastnim kreditnim
tveganjem (po posameznem financnem instrumentu tako neto pozitivne ucinke iz merjenja kot tudi
realizirane neto pozitivne ucinke iz tega nasiova v zvezi stem instrumentom) in ki se nanasajo na
postavke porocila P020l Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varcevanje, P032l Prejete
vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti, P05l2 Obveznosti iz naslova sindiciranih
kreditov, P3701 Krediti na podlagi zacasne prodaje jinancnih sredstev (repo) in P3702 Financne
obveznosti iz listinjenja, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s
sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid.

UP126 Dobicki iz spremembe postene vrednosti jinancnih obveznosti, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, zaradi lastnega kreditnega tveganja - izdani doliniski
vrednostni papirji

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz merjenja izdanih dolzniskih vrednostnih paplrjeV,
pripoznanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid, ki so nastali v zvezi z lastnim kreditnim
tveganjem (po posamemem financnem instrumentu tako neto pozitivne ucinke iz merjenja lastnega
kreditnega tveganja kot tudi realizirane neto pozitivne ucinke iz tega nasJova v zvezi stem
instrumentom) in ki se nanasajo na postavke porocila P0802 Obveznosti za izdane doliniske
vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice in P0804 Obveznosti za
izdana potrdila 0 vlogah, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s
sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid

UP127 Dobicki iz spremembe postene vrednosti jinancnih obveznosti, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, zaradi drugih razlogov - izdani doliniski vrednostni papirji

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz merjenja izdanih dolfuiskih vrednostnih papirjev,
pripoznanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid, ki so nastali zaradi drugih razlogov in ne v zvezi
z lastnim kreditnim tveganjem (po posameznem financnem instrumentu tako neto pozitivne ucinke iz
merjenja kot tudi realizirane neto pozitivne uCinkeiz tega naslova v zvezi stem instrumentom) in ki se
nanasajo na postavke poroCila P0802 Obveznosti za izdane doliniske vrednostne papirje, razen
obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice in P0804 Obveznosti za izdana potrdila 0 vlogah,
oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani
(oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid
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UP128 Dobii'ki iz spremembe postene vrednostijinani'nih obveznosti, pripoznanih po posteni I
vrednosti skozi poslovni izid, zaradi lastnega kreditnega tveganja - podrejene obveznosti I

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz merjenja podrejenih obveznosti, pripoznanih po posteJi
vrednosti skozi poslovni izid, ki so nastali v zvezi z lastnim kreditnim tveganjem (po posameznerlJ

,

financnem instrumentu tako neto pozitivne ucinke iz merjenja lastnega kreditnega tveganja kot tudi
realizirane neto pozitivne ucinke iz tega naslova v zvezi stem instrumentom) in ki se nanasajo nk

,

postavke porocila P0601 Podrejene obveznosti - vloge, P0602 Podrejene obveznosti - krediti in P0901
Podrejene obveznosti - doliniski vrednostni papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani (oznaCtini) po posteni vrednosti skozi poslowJ;
izid.

UP129 Dobii'ki iz spremembe postene vrednosti jinani'nih obveznosti, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, zaradi drugih raz/ogov - podrejene obveznosti I

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz merjenja podrejenih obveznosti, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, ki so nastali zaradi drugih razlogov in ne v zvezi z lastnim kreditnirit

I
tveganjem (po posameznem financnem instrumentu tako neto pozitivne ucinke iz merjenja kot tudi
realizirane neto pozitivne ucinke iz tega naslova v zvezi stem instrumentom) in ki se nanasajo n~,
postavke porocila P0601 Podrejene obveznosti - vloge, P0602 Podrejene obveznosti - krediti in P0901

,

Podrejene obveznosti - doliniski vrednostni papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovn'i~m I

2.5.1.10. Izgube iz financnih instrumentov, pripoznanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid

U0120 Izgube izjinani'nih sredstev, pripoznanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid - delnice
in deleii neodvisnilt druib I

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz merjenja delnic in delezev neodvisnih druzb, pripoznanil\
po posteni vrednosti skozi poslovni izid (po posameznem financnem instrumentu tako neto negativn~
ucinke iz merjenja kot tudi realizirane neto negativne ucinke v zvezi stem instrumentom), ki s~
nanasajo na postavke poroCiia A0801 Tocke/delnice skladov denarnega trga, A0901 Delnict
investicijskih skladov vkljucno s tockami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga!
AIl03 Delnice neodvisnih druib in Al202 Lastniski deleii v neodvisne druibe, oznacene po sifranW
44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po posten1
vrednosti skozi poslovni izid.

U0121 Izgube izjinancnih sretistev, pripoznanih po posteni vrednosti skozi pos/ovni izid - delnice
in de/eii druib v skupini I

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz merjenja delnic in delezev druzb v skupini, pripoznanih po
posteni vrednosti skozi poslovni izid (po posameznem financnem instrumentu tako neto negativnJ
ucinke iz merjenja kot tudi realizirane neto negativne ucinke v zvezi stem instrumentom), ki sJ
nanasajo na postavke porocila A II 04 Delnice odvisnih druib, AlI05 Delnice pridruienih druib!
AlI06 Delnice skupaj obvladovanih druib, Al203 Lastniski deleii v odvisne druibe, AI204 Lastniski
deleii v pridruiene druibe in AI205 Lastniski deleii v skupaj obvladovane druibe, oznacene p~
sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po
posteni vrednosti skozi poslovni izid.
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UOl22 lzgube izjinancnih sredstev, pripoznanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid - doliniski
vrednostni papirji

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz merjenja dolzniskih vrednostnih papiJjev, pripoznanih po
posteni vrednosti skozi poslovni izid (po posameznem financnem instrumentu tako neto negativne
ucinke iz merjenja kot tudi realizirane neto negativne ucinke v zvezi stem instrumentom), ki se
nanas~o na postavke poroCila A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih
vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostni papirji,
oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani
(oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid.

U0l23 lzgube izjinancnih sredstev, pripoznanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid - krediti in
drugajinancna sredstva

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz merjenja kreditov in drugih financnih sredstev, pripoznanih
po posteni vrednosti skozi poslovni izid (po posameznem financnem instrumentu tako neto negativne
uCinke iz merjenja kot tudi realizirane neto negativne ucinke v zvezi stem instrumentom), ki se
nanasajo na postavke porocila A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve,
A0417 Druga jinancna sredstva in A0419 Sindicirani kredit, oznacene po sifrantu 44 Namen
jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi
poslovni izid.

UOl24 lzgube iz spremembe postene vrednosti jinancnih obveznosti, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, zaradi lastnega kreditnega tveganja - prejete vloge in krediti

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz merjenja prejetih vlog in kreditov, pripomanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, ki so nastale v zvezi z lastnim kreditnim tveganjem (po posamemem
financnem instrumentu tako neto negativne ucinke iz merjenja lastnega kreditnega tveganja kot tudi
realizirane neto negativne ucinke iz tega naslova v zvezi stem instrumentom) in ki se nanasajo na
postavke poroCilaP0201 Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varcevanje, P0321 Prejete
vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti, P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih
kreditov, P3701 Krediti na podlagi zacasne prodaje jinancnih sredstev (repo) in P3702 Financne
obveznosti iz listinjenja, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s
sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid.

UOl25 Izgube iz spremembe postene vrednosti jinancnih obveznosti, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, zaradi drugih razlogov - prejete vloge in krediti

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz merjenja prejetih vlog in kreditov, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, ki so nastale zaradi drugih razlogov in ne v zvezi z lastnim kreditnim
tveganjem (po posameznem financnem instrumentu tako neto negativne ucinke iz merjenja kot tudi
realizirane neto negativne uCinke iz tega naslova v zvezi stem instrumentom) in ki se nanasajo na
postavke porocila P020I Odpoklicane vloge, P0320 Vloge za stanovanjsko varcevanje, P0321 Prejete
vloge, razen elektronskega denarja, P0401 Najeti krediti, P0512 Obveznosti iz naslova sindiciranih
kreditov, P3701 Krediti na podlagi zacasne prodaje jinancnih sredstev (repo) in P3702 Financne
obveznosti iz listinjenja, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s
sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid.
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I
U0l26 Izgube iz spremembe postene vrednosti jinancnih obveznosti, pripoznanih po posteni,

vrednosti skozi pos/ovni izid, zaradi /astnega kreditnega tveganja - izdani do/iniski
vrednostni papirji I

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz merjenja izdanih dolzniskih vrednostnih papirje~,
pripomanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid, ki so nastale v zvezi z lastnim kreditnim
tveganjem (po posamemem financnem instrumentu tako neto ,negativne ucinke iz merjenja lastnegh
kreditnega tveganja kot tudi realizirane neto negativne uCinke iz tega naslova v zvezi s terlJ
instrumentom) in ki se nanasajo na postavke porocila P0802 Obveznosti za izdane doliniskk
vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice in P0804 Obveznosti zh
izdana potrdila 0 vlogah, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk ~
sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid.

U0l27Izgube iz spremembe postene vrednosti jinancnih obveznosti, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi pos/ovni izid, zaradi drugih raz/ogov - izdani doliniski vrednostni papirji J

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz merjenja izdanih dolzniskih vrednostnih papirje I'
pripoznanih po posteni vrednosti skozi poslovni izid, ki so nastale zaradi drugih razlogov in ne v zvezi
z lastnim kreditnim tveganjem (po posameznem financnem instrumentu tako neto negativne ucinke ik
merjenja kot tudi realizirane neto negativne ucinke iz tega naslova v zvezi stem instrumentom) in k!i
se nanasajo na postavke porocila P0802 Obveznosti za izdane doliniske vrednostne papirje, razeh
obveznic, P0803 Obveznosti za izdane obveznice in P0804 Obveznosti za izdana potrdila 0 v/ogaH,
oznacene po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznOl};
(oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid

U0l28Izgube iz spremembe postene vrednosti jinancnih obveznosti, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi pos/ovni izid, zaradi /astnega kreditnega tveganja - podrejene obveznosti

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz metjenja podrejenih obvemosti, pripoznanih po posteni
vrednosti skozi poslovni izid, ki so nasta!e v zvezi z lastnim kreditnim tveganjem (po posamemerlJ ,

financnem instrumentu tako neto negativne ucinke iz merjenja lastnega kreditnega tveganja kot tudi
realizirane neto negativne ucinke iz tega naslova v zvezi stem instrumentom) in ki se nanasajo n~
postavke porocila P060! Podrejene obveznosti - vloge, P0602 Podrejene obveznosti - krediti in P090!
Podrejene obveznosti - doliniski vrednostni papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi pos/ow/;
~~ I

U0l29Izgube iz spremembe postene vrednosti jinancnih obveznosti, pripoznanih po posteJi
vrednosti skozi pos/ovni izid, zaradi drugih raz/ogov - podrejene obveznosti I

I

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz merjenja podrejenih obveznosti, pripomanih po poste~i
vrednosti skozi poslovni izid, ki so nastale zaradi drugih razlogov in ne v zvezi z lastnim kreditnim ,

tveganjem (po posameznem financnem instrumentu tako neto negativne uCinke iz merjenja kot tucli
realizirane neto negativne ucinke iz tega naslova v zvezi stem instrumentom) in ki se nanasajo n~
postavke porocila P060 1 Podrejene obveznosti - vloge, P0602 Podrejene obveznosti - krediti in P090'
Podrejene obveznosti - doliniski vrednostni papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 02 - pripoznoni (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslow!;
izid.
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2.5.1.11. Dobicki iz spremembe postene vrednosti financnih instrumentov pri
obracunavanju varovanj pred tveganji

UP150 Varovanje postene vrednosti - dobicki iz spremembe postene vrednosti posamezno varovanih
jinancnih instrumentov

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz spremembe postene vrednosti posamezno varovanih
financnih instrumentov (ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po
MRS 39), ki se nanasajo na uspesni del varovanja postene vrednosti (po posameznem varovanem
financnem instrumentu tako neto pozitivne ucinke iz merjenja postene vrednosti kot tudi realizirane
neto pozitivne ucinke iz tega naslova) posamezno varovanih bilancnih postavk porocila financnih
instrumentov, oznacenih po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s siframi 03 -
v posesti do zapadlosti, 04 - krediti in terjatve, 05 - razpoloiijiva za prodajo in 09 - jinancne
obveznosti, merjene po odplacni vrednosti.

UP151 Varovanje postene vrednosti - dobicki iz spremembe postene vrednosti izvedenih jinancnih
instrumentov, namenjenih varovanju postene vrednosti posameznih jinancnih instrumentov

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz spremembe postene vrednosti izvedenih financnih
instrumentov, sklenjenih za namen varovanja postene vrednosti posameznih financnih instrumentov
ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po MRS 39 (po posameznem
izvedenem financnem instrumentu neto pozitivne ucinke iz spremembe postene vrednosti), ki se
nanasajo na postavki porocila A2405 in P2605 Izvedeni jinancni instrumenti s terminskim nakupom
sredstev ter postavki porocila A2406 in P2606 Izvedeni jinancni instrumenti s terminsko prodajo
sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 10 -
izvedeni jinancni instrumenti za varovanje postene vrednosti (mikro).

UP152 Varovanje denarnih tokov - dobicki iz spremembe postene vrednosti izvedenih jinancnih
instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov posameznih instrumentov - neuspesni
del

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz spremembe postene vrednosti izvedenih financnih
instrumentov, sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov posameznih financnih instrumentov ob
izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po MRS 39, ki se nanasajo na
neuspesni del varovanja denarnih tokov posameznih financnih instrumentov (po posameznem
izvedenem financnem instrumentu neto pozitivne ucinke iz spremembe postene vrednosti neuspesnega
dela varovanja) in ki se nanasajo na postavki porocila A240S in P260S Izvedeni jinancni instrumenti s
terminskim nakupom sredstev ter postavki poroCilaA2406 in P2606 Izvedeni jinancni instrumenti s
terminsko prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk
s sifro II - izvedeni jinancni instrumenti za varovanje denarnih tokov (mikro).

UP153 Varovanje denarnih tokov - realizirani dobicki izvedenih jinancnih instrumentov,
namenjenih varovanju denarnih tokov posameznih instrumentov - uspesni del

Postavka zajema realizirane dobicke poslovnega leta (prenesene iz postavke PI821 Akumulirani drugi
vseobsegajoCi donos v zvezi z varovanjem denarnih tokov - uspeIni del varovanja (postavka, ki bo
lahko prerazvrscena v poslovni izid) in istocasno vkljucene z negativnim predznakom v postavko
izkaza vseobsegajocega donosa VNIII Drugi IVD - prenos dobickov/izgub v zvezi z varovanjem
denarnih tokov v poslovni izid) iz spremembe postene vrednosti izvedenih financnih instrumentov,
sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov posameznih financnih instrumentov ob izpolnjevanju
vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po MRS 39, ki se nanasajo na uspesni del
varovanja denarnih tokov posameznih financnih instrumentov in ki se nanasajo na postavki porocila
A240S in P260S Izvedeni jinancni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki porocila
A2406 in P2606 Izvedeni jinancni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44
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Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 11 - izvedeni jinancni instrumenti ta
varovanje denarnih tokov (mikro).

UP154 Varovanje postene vrednosti - dobicki iz spremembe postene vrednosti varovane skupine
jinancnih instrumentov pred tveganjem obrestne mere

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz spremembe postene vrednosti varovane skupine financnih
instrumentov v razmerju varovanja postene vrednosti pred tveganjem spremembe obrestne mere (ob
izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po MRS 39), ki se nanasajo na
uspesni del varovanja postene vrednosti oziroma varovanja pred tveganjem spremembe obrestne mere
teh financnih instrumentov (po posamezni varovani skupini financnih instrumentov tako neto
pozitivne ucinke iz merjenja postene vrednosti kot tudi realizirane neto pozitivne ucinke iz tega
naslova) in ki se nanasajo na postavki porocila A300J in P3001 Spremembe postene vrednosti skupine
varovanih postavk pred obrestnim tveganjem.

UP155 Varovanje postene vrednosti - dobicki iz spremembe postene vrednosti izvedenih jinancnih
instrumentov, namenjenih varovanju postene vrednosti skupine jinancnih instrumentol>
pred obrestnim tveganjem

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz spremembe postene vrednosti izvedenih financnih
instrumentov, sklenjenih za namen varovanja postene vrednosti skupin financnih instrumentov pred
tveganjem spremembe obrestne mere ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred
tveganji po MRS 39 (po posameznem izvedenem financnem instrumentu neto pozitivne ucinke iz
spremembe postene vrednosti), ki se nanasajo na postavki porocila A2405 in P2605 Izvedeni jinancni
instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki porocila A2406 in P2606 Izvedeni jinancni
instrumenti s terminsko prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in
drugih postavk s sifro 13 - izvedeni jinancni instrumenti za varovanje postene vrednosti pred
tveganjem obrestne mere (makro).

UP156 Varovanje denarnih tokov - dobicki iz spremembe postene vrednosti izvedenih jinancnih
instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov skupine jinancnih instrumentov pred
obrestnim tveganjem - neuspeSni del

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz spremembe postene vrednosti izvedenih financnih
instrumentov, sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov skupin financnih instrumentov pred
obrestnim tveganjem ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po MRS
39 (po posameznem izvedenem financnem instrumentu neto pozitivne ucinke iz spremembe postene
vrednosti), ki se nanasajo na neuspesni del varovanja denarnih tokov skupine financnih instrumentov
in ki se nanasajo na postavki poroCila A2405 in P2605 Izvedeni jinancni instrumenti s terminskim
nakupom sredstev ter postavki porocila A2406 in P2606 Izvedeni jinancni instrumenti s terminsko
prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 14
- izvedeni jinancni instrument za varovanje denarnih tokov pred tveganjem obrestne mere (makro).

UP157 Varovanje denarnih tokov - realizirani dobicki izvedenih jinancnih instrumentov,
namenjenih varovanju denarnift tokov skupine jinancnih instrumentov - uspesni del

Postavka zajema realizirane dobicke poslovnega leta (prenesene iz postavke P1821 Akumulirani drugi
vseobsegajoCi donos v zvezi z varovanjem denarnih tokov - uspesni del varovanja (postavka, ki b~
lahko prerazvrscena v poslovni izid) in istocasno vkljucene z negativnim predznakom v postavko
izkaza vseobsegajocega donosa VN III Drugi IVD - prenos dobickov/izgub v zvezi z varovanjem
denarnih tokov v poslovni izid) iz spremembe postene vrednosti izvedenih financnih instrumentov,
sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov skupin financnih instrumentov pred obrestnim
tveganjem ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po MRS 39 (po
posameznem izvedenem financnem instrumentu realizirane neto pozitivne ucinke iz spremembe
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postene vrednosti), ki se nanasajo na postavki porocila A2405 in P2605 lzvedeni jinancni instrumenti s
terminskim nakupom sredstev ter postavki porocila A2406 in P2606 lzvedeni jinancni instrumenti s
terminsko prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk
. s sifro 14 - izvedeni jinancni instrument za varovanje denarnih /Okov pred tveganjem obrestne mere

(makro).

2.5.l.l2.lzgube iz spremembe postene vrednosti financnih instrumentov pri
obracunavanju varovanj pred tveganji

U0150 Varovanje postene vrednosti - izgube iz spremembe postene vrednosti posamezno varovanih
jinanenih instrumentov

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz spremembe postene vrednosti posamezno varovanih
financnih instrumentov (ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po
MRS 39), ki se nanasajo na uspesni del varovanja postene vrednosti (po posameznem varovanem
financnem instrumentu tako neto negativne ucinke iz merjenja postene vrednosti kot tudi realizirane
neto negativne ucinke iz tega naslova) posamezno varovanih bilancnih postavk poroCila financnih
instrumentov, oznacenih po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s siframi 03 -
v posesti do zapadlosti, 04 - krediti in terjatve, 05 - razpoloiljiva za prodajo in 09 - jinancne
obveznosti, merjene po odplacni vrednosti.

U0151 Varovanje postene vrednosti - izgube iz spremembe postene vrednosti izvedenih jinanenih
instrumentov, namenjenih varovanju pos/ene vrednosti posameznih instrumentov

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz spremembe postene vrednosti izvedenih financnih
instrumentov, sklenjenih za namen varovanja postene vrednosti posameznih financnih instrumentov
ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po MRS 39 (po posameznem
izvedenem financnem instrumentu neto negativne ucinke iz spremembe postene vrednosti), ki se
nanasajo na postavki porocila A2405 in P2605 lzvedeni jinancni instrumenti s terminskim nakupom
sredstev ter postavki porocila A2406 in P2606 lzvedeni jinancni instrumenti s terminsko prodajo
sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 10 -
izvedenijinancni ins/rumenti za varovanje postene vrednosti (mikro).

U0152 Varovanje denarnih tokov - izgube iz spremembe postene vrednosti izvedenih jinanenih
instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov posameznih instrumentov - neuspesni
del

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz spremembe postene vrednosti izvedenih financnih
instrumentov, sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov posameznih financnih instrumentov ob
izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po MRS 39, ki se nanasajo na
neuspesni del varovanja denarnih tokov posameznih financnih instrumentov (po posameznem
izvedenem financnem instrumentu neto negativne uCinke iz spremembe postene vrednosti
neuspesnega dela varovanja) in ki se nanasajo na postavki porocila A2405 in P2605 lzvedeni jinancni
instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki porocila A2406 in P2606 lzvedeni jinancni
instrumenti s terminsko prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in
drugih postavk s sifro II - izvedeni jinancni instrumenti za varovanje denarnih tokov (mikro).

U0153 Varovanje denarnih tokov - realizirane izgube izvedenih jinanenih instrumentov,
namenjenih varovanju denarnih tokov posameznih instrumentov - uspesni del

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta (prenesene iz postavke Pl82l Akumulirani drugi
vseobsegajoCi donos v zvezi z varovanjem denarnih tokov - uspdni del varovanja (postavka, ki bo
lahko prerazvrseena v poslovni izid) in istocasno vkljucene s pozitivnim predznakom v postavko
izkaza vseobsegajocega donosa VN III Drugi IVD - prenos dobickov/izgub v zvezi z varovanjem
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denarnih tokov v poslovni izid) iz spremembe postene vrednosti izvedenih financnih instrumentov,
sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov posameznih financnih instrumentov ob izpolnjevanjlJ
vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po MRS 39, ki se nanasajo na uspesni d~1
varovanja denarnih tokov posameznih financnih instrumentov in ki se nanasajo na postavki porocila
A2405 in P2605 lzvedeni jinancni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki porocil~
A2406 in P2606 lzvedeni jinancni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 4~
Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 11 - izvedeni jinancni instrumenti za
varovanje denarnih tokov (mikro). i

I
UOl54 Varovanje postene vrednosti - izgube iz spremembe postene vrednosti varovane skupine

jinancnih instrumentov pred tveganjem obrestne mere i

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz spremembe postene vrednosti varovane skupine financnih
instrumentov v razmerju varovanja postene vrednosti pred tveganjem spremembe obrestne mere (ob
izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po MRS 39), ki se nanasajo na
uspesni del varovanja postene vrednosti oziroma varovanja pred tveganjem spremembe obrestne mere
teh financnih instrumentov (po posamezni varovani skupini financnih instrumentov tako neta
negativne ucinke iz merjenja postene vrednosti kot tudi realizirane neto negativne ucinke iz tegk,
naslova) in na postavki porocila A3001 in P3001 Spremembe postene vrednosti skupine varovanih
postavk pred obrestnim tveganjem.

U0155 Varovanje postene vrednosti - izgube iz spremembe postene vrednosti izvedenih jinancnih
instrumentov, namenjenih varovanju postene vrednosti sku pine jinancnih instrumento~
pred obrestnim tveganjem I

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz spremembe postene vrednosti izvedenih financnih
instrumentov, sk1enjenih za namen varovanja postene vrednosti skupin financnih instrumentov pred
tveganjem spremembe obrestne mere ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja preil
tveganji po MRS 39 (po posameznem izvedenem financnem instrumentu neto negativne ucinke iz
spremembe postene vrednosti), ki se nanasajo na postavki porocila A2405 in P2605 lzvedeni jinancn,i
instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki porocila A2406 in P2606 lzvedeni jinancni
instrumenti s terminsko prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in
drugih postavk s sifro 13 - izvedeni jinancni instrumenti za varovanje postene vrednosti pred
tveganjem obrestne mere (makro).

U0156 Varovanje denarnih tokov - izgube iz spremembe postene vrednosti izvedenih jinancnih
instrumentov, namenjenih varovanju denarnih tokov skupine jinancnih instrumentov pred
obrestnim tveganjem - neuspesni del

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz spremembe postene vrednosti izvedenih financnih
instrumentov, sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov skupin financnih instrumentov pred
obrestnim tveganjem ob izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po MRS
39 (po posameznem izvedenem financnem instrumentu neto negativne ucinke iz spremembe postene
vrednosti), ki se nanasajo na neuspesni del varovanja denamih tokov skupine financnih instrumentov
in ki se nanasajo na postavki porocila A2405 in P260S lzvedeni jinancni instrumenti s terminskim
nakupom sredstev ter postavki porocila A2406 in P2606 lzvedeni jinancni instrumenti s terminsk~
prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namenjinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro Ii
- izvedeni jinancni instrument za varovanje denarnih tokov pred tveganjem obrestne mere (makro).
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U0157 Varovanje denarnih tokov - realizirane izgube izvedenih jinancnih instrumentov,
namenjenih varovanju denarnih tokov skupine jinancnih instrumentov - uspefni del

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta (prenesene iz postavke PI821 Akumulirani drugi
vseobsegajoCi donas v zvezi z varovanjem denarnih tokov - uspefni del varovanja (postavka, ki bo
lahko prerazvrscena v poslovni izid) in istoeasno vkljueene s pozitivnim predznakom v postavko
izkaza vseobsegajoeega dono sa VN III Drugi IVD - prenos dobickovlizgub v zvezi z varovanjem
denarnih tokov v poslovni izid) iz spremembe postene vrednosti izvedenih finanenih instrumentov,
sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov skupin finanenih instrumentov pred obrestnim
tveganjem ob izpolnjevanju vseh sodil za obraeunavanje varovanja pred tveganji po MRS 39 (po
posameznem izvedenem finanenem instrumentu realizirane neto negativne ueinke iz spremembe
postene vrednosti), ki se nanasajo na postavki poroeila A2405 in P2605 Izvedeni jinancni instrumenti s
terminskim nakupom sredstev ter postavki poroCiia A2406 in P2606 Izvedeni jinancni instrumenti s
terminsko prodajo sredstev, oznaeene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk
s sifro 14 - izvedeni jinancni instrument za varovanje denarnih tokov pred tveganjem obrestne mere
(makro).

2.5.1.13. Neto dobieki/izgube iz teeajnih razlik

VN020 Neto dobicki/izgube iz teeajnih razlik

Postavka zajema neto dobieke/izgube poslovnega leta iz teeajnih razlik od dolzniskih finanenih
instrumentov oziroma poslovnih teIjatev in obveznosti, nastalih zaradi spremembe teeajev tujih valut
in posledieno spremembe evroprotivrednosti finanenih instrumentov oziroma poslovnih teIjatev in
obveznosti.

2.5.1.14. Dobieki iz odprave pripoznanja sredstev

UP180 Dobicki iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkorocnih sredstev v posesti za prodajo -
opredmetena osnovna sredstva

Postavka zajema realizirane dobieke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi) opredmetenih
osnovnih sredstev iz izkaza finanenega polozaja (tj. razliko med prodajno ceno in knjigovodsko
vrednostjo teh sredstev), ki se nanasajo na postavke poroCila AI401 Zemljisca, AI402 Zgradbe,
AI403 Nepremicnine, pridobljene v jinancni najem, AI405 Drobni inventar, AI406 Oprema,
pridobljene v jinancni najem, AI407 Racunalniska oprema in AI408 Druga oprema, oznaeene po
sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sitro 16 - drugo.

UP181 Dobicki iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkorocnih sredstev v posesti za prodajo -
neopredmetena sredstva .

Postavka zajema realizirane dobieke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi)
neopredmetenih sredstev iz izkaza finanenega polozaja (ij. razliko med prodajno ceno in knjigovodsko
vrednostjo teh sredstev), ki se nanasajo na postavki poroeila AI502 Premoienjske pravice in AI505
Druga neopredmetena sredstva, oznaeeni po sitrantu 44 Namen jinancnih instrumen/ov in drugih
postavk s sifro 16 - drugo.

UP182 Dobicki iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkorocnih sredstev v posesti za prodajo -
naloibene nepremicnine

Postavka zajema realizirane dobieke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi) nalozbenih
nepremienin iz izkaza finanenega polofuja (ij. razliko med prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo
teh sredstev), ki se nanasajo na postavko poroeila A2702 Naloibene nepremicnine - zemljisca in
zgradbe, oznaeeno po sitrantu 44 Namen jinancnih instrwnentov in drugih postavk s sitro 16 - drugo.
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UP183 Dobicki iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkorocnih sredstev v posesti za prodajo:-
naloibe v druibe v skupini

Postavka zajema realizirane dobicke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi) nalozb v
odvisne, pridruzene in skupaj obvladovane druzbe iz izkaza financnega poloZaja (~. razliko med
prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo teh nalozb), ki se nanasajo na postavke porocila AII04
Delnice odvisnih druib, All 05 Delnice pridruienih druib, All 06 Delnice skupaj obvladovanih druib,
AI203 Lastniski deleii v odvisne druibe, AI204 Lastniski deleii v pridruiene druibe in AI205
Lastniski deleii v skupaj obvladovane druibe, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov
in dragihpostavk s siframa 05 - razpoloiljiva za prodajo in 16 - drugo.

UP189 Dobicki iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkorocni/l sredstev v po .•esti za prodajo ~
druga sredstva

Postavka zajema realizirane dobicke poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi) zalog in drugih
poslovnih sredstev (ne financnih sredstev) iz izkaza financnega poloZaja (tj. razliko med prodajno
ceno in knjigovodsko vrednostjo teh sredstev), ki niso zajeti ze v postavkah porocila UP180, UP181,
UPI82 in UPI83 in se nanasajo na postavke porocila A2917 Terjatve za placane davke od dohodkoy
pravnih oseb, A2919 Terjatve za placane davke, prispevke in druge dajatve, A2941 Predujmi za
opredmetena osnovna sredstva in A2942 Predujmi za druge namene ter postavke porocila A2913
Predujmi za neopredmetena sredstva, A2938 Zaloge materiala in drobnega inventarja, A2939 Drage
zaloge in A2940 Zlato, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s
sifro 16 - drugo. '

2.5.1.15. Izgube iz odprave pripoznaja sredstev brez nekratkorocnih sredstev v posesti za prodajo

U0180 1zgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkorocni/l sredstev v posesti za prodajo
opredmetena osnovna sredstva

I
Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi ali odpisu~
opredmetenih osnovnih sredstev iz izkaza financnega poloZaja (~. razliko med knjigovodsk9
vrednostjo in prodajno ceno teh sredstev), ki se nanasajo na postavke porocila AI401 Zemljisca,
AI402 Zgradbe, AI403 Nepremicnine, pridobljene v jinancni najem, AI405 Drobni inventar, AI406
Oprema, pridobljene v jinancni najem. AI407 Racunalniska oprema in AI408 Druga opremd,
oznacene po sifrantu 44 Namenjinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 16 - drugo.

U01811zgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkorocnih sredstev v posesti za prodajo c
neopredmetena sredstva I

I

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi ali odpisu)
neopredmetenih sredstev iz izkaza financnega poloZaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednos~o i~
prodajno ceno teh sredstev), ki se nanasajo na postavke porocila AI502 Premoienjske pravice i~
AI505 Druga neopredmetena sredstva, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in
drugih postavk s sifro 16 - drugo. I

I
I

U0182 1zgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkorocnih sredstev v posesti za prodajo -II

naloibene nepremicnine

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi ali odpisu)
nalozbenih nepremicnin iz izkaza financnega polozaja (tj. razliko med knjigovodsko vrednos~o i~
prodajno ceno teh sredstev), ki se nanasajo na postavko porocila A2702 Naloibene nepremicnine t
zemljisca in zgradbe, oznaceno po sifrantu 44 Namenjinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro
16 -drugo.
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UOl83lzgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkorocnih sredstev v posesti za prodajo -
naloibe v druibe v skupini

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi ali odpisu)
nalozb v odvisne, pridruzene in skupaj obvladovane druzbe iz izkaza financnega poloZaja (tj. razliko
med knjigovodsko vrednostjo in prodajno ceno teh nalozb), ki se nanasajo na postavke poroCilaAll 04
De/nice odvisnih druib, All 05 Delnice pridruienih druib, All 06De/nice skupaj obvladovanih druib,
AI203 LastniSki deleii v odvisne druibe, AI204 Lastniski deleii v pridruiene druibe in AI205
Lastniski deleii v skupaj obvladovane druibe, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov
in drugih postavk siframa 05 - razpoloiljiva za prodajo in 16- drugo.

UOl89 lzgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkorocnih sredstev v posesti za prodajo -
druga sredstva

Postavka zajema realizirane izgube poslovnega leta ob odpravi pripoznanja (odtujitvi in odpisu) zalog
in drugih poslovnih sredstev (ne financnih sredstev) iz izkaza financnega polozaja (tj. razliko med
knjigovodsko vrednostjo in prodajno ceno teh sredstev), ki niso zajeti ze v postavkah porocila U0180,
U0181, UOl82 in UOl83 in se nanasajo na postavke poroCilaA2917 Terjatve zaplacane davke od
dohodkov pravnih oseb, A2919 Terjatve za placane davke, prispevke in druge dajatve, A2941
Predujmi za opredmetena osnovna sredstva in A2942 Predujmi za druge namene ter postavke porocila
A2913 Predujmi za neopredmetena sredstva, A2938 Zaloge materiala in drobnega inventarja, A2939
Druge zaloge in A2940 Zlato, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih
postavk s sifro 16- drugo.

2.5.1.16. Drugi poslovni prihodki

UPl90 Prihodki od naloibenih nepremicnin, danih v poslovni najem

Postavka zajema prihodke poslovnega leta iz najemnin od nalozbenih nepremicnin, danih v poslovni
najem (tudi nalozbenih nepremicnin, ki so bile namenjene prodaji in razporejene v skupino
nekratkorocnih sredstev v posest; za prodajo oziroma sodijo v ustavljeni del poslovanja), ki se
nanasajo na postavko porocila A2702 Naloibene nepremicnine - zemljisca in zgradbe.

UPl9l Prihodki od opredmetenih osnovnih sredstev, danih vposlovni najem

Postavka zajema prihodke poslovnega leta iz najemnin od opredmetenih osnovnih sredstev (razen
nalozbenih nepremicnin), danih v poslovni najem (tudi opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila
namenjena prodaji in razporejena v skupino nekratkorocnih sredstev v posesti za prodajo oziroma
sodijo v ustavljeni del poslovanja).

UPl99 Drugi poslovni prihodki

Postavka zajema dobicke poslovnega leta iz trgovanja z zlatom, drugimi plemenitimi kovinami in
blagom ter druge poslovne prihodke poslovnega leta, ki se ne nanasajo na poslovanje s financnimi
instrumenti in ki niso zajeti ze v postavkah porocila realiziranih dobickov iz odprave pripoznanja
UP181, UP182, UPI83 in UP189 ter postavkah porocila UP190 Prihodki iz naloibenih nepremicnin,
danih v poslovni najem in UPI91 Prihodki iz opredmetenih osnovnih sredstev, danih v poslovni najem.
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2.5.1.17. Drugi poslovni odhodki

V0190 Odhodki iz nalowenih nepremicnin, danih v POSlOVniinajem

Postavka zajema odhodke oziroma stroske poslovnega leta, povezane z nalozbenimi nepremicnami,
danimi v poslovni najem (tudi nalozbenimi nepremicninarlJi, ki so bile namenjene prodaji in
razporejene v skupino nekratkorocnih sredstev v posesti za ptodajo oziroma sodijo v ustavljeni del
poslovanja), ki se nanasajo na postavko porocila A2702 N410ibene nepremicnine - zemljisca in
zgradbe.

V0199 Drugi poslovni odhodki

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz trgovanja z zlatdm, drugimi plemenitimi kovinami in
blagom ter odhodke poslovnega leta za clanarine, davek na billlncno vsoto, druge davke in dajatve ter,
druge odhodke poslovnega leta, ki se ne nanasajo na poslovaJ)je s financnimi instrumenti in ki niso
zajeti ze v postavkah porocila realiziranih izgub iz odprave ~ripoznanja U0180, U0181, U0182,
U0183 in U0189 in postavki porocila U0190 Odhodki iz naloibenih nepremicnin. danih v poslovni
najem. I

i

2.5.1.18. Administrativni strbski
i

V0200 StroSki dela I
I

Postavka zajema stroske poslovnega leta iz naslova obracunanih bruto plac in nadomestila bruto plac
zaposlencev (vkljucno s prispevki in davki, ki bremenijo zaposl~nce), prispevke in davke iz bruto pla~,
kibremenijo delodajalca ter druge prejemke zaposlencev kot :sonadomestilo za prehrano, regres za
letni dopust, povracilo stroskov prevoza na delo, jubilejn~ nagrade, odpravnine ob upokojitvi,
solidamostne pomoci in placila za opravljene zdravstvene storit}-e. •

V0210 Stroski reklame
,

Postavka zajema stroske reklame v poslovnem letu v zvezi s storitvami, ki jih banka ponuja na trgti,
kot so oglasevanje v casopisu, na radiju in televiziji, propag~ndni letaki in prospekti, sponzorstva,
oglasevanje na plakatih, storitve oglasevalskih agencij, udelefba na sejmih z namenom oglasevanjk

~. i

V0211 Svetovalne, revizijske, racunovodske, odvetniske, notarske in podobne storitve i
Postavka zajema stroske poslovnega leta za opravljene Letovalne, revizijske, racunovodske,
odvetniske in notarske storitve ter druge podobne storitve, ra~en storitev nadzora, ki so vkljucene ~
postavko UP2015. I I

I
V0212 Stroski informacijskega sistema I

I

Postavka zajema stroske materiala in storitev v poslovnem letu,v zvezi z informacijskim sistemom, Ki
ne povecujejo nabavne vrednosti racunalniske opreme in licenc za racunalniske programe in ki sb
nanasajo na postavki porocila A1407Racunalniska oprema in AI502 Premoienjske pravice.
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U0213 Stroski najemnin in zakupnin

Postavka zajema stroske najemnin in zakupnin v poslovnem letu v zvezi z najemom nepremicnin in
opreme.

U0214 StroSki drugih storitev

Postavka zajema stroske poslovnega leta v zvezi s sejninami, komunalnimi storitvami, ciscenjem
poslovnih prostorov, opravljenimi prevozi in stroske drugih storitev, ki niso zajeti ze v postavkah
porocila od V0200 do V0213 ter postavkah porocila od V0215 do V0219 in V0221.

U0215 Stroski vzdrzevanja, upravljanja in varovanja opredmetenih osnovnih sredstev

Postavka zajema stroske poslovnega leta v zvezi z vzddevanjem, upravljanjem in varovanjem
opredmetenih osnovnih sredstev, ki ne povecujejo njihove nabavne vrednosti (vkljucno z
opredmetenimi osnovnimi sredstvi v najemu).

U0216 Stroski postnine in komunikaeije

Postavka zajema stroske poslovnega leta v zvezi s postnimi storitvami, telefonijo, najetimi linijami,
uporabo aplikacije ReuterslBloomberd in podobnimi storitvami.

U0217 Stroski zavarovanja

Postavka zajema stroske poslovnega leta v zvezi z zavarovanjem premozenja.

U0218 Stroski skuzhenih poti

Postavka zajema stroske poslovnega leta v zvezi s sluzbenimi potovanji.

U0219 StroSki izohrazevanja in stipendiranja

Postavka zajema stroske poslovnega leta v zvezi s solninami In izobrazevanjem zaposlencev ter
stipendiranjem dijakov in studentov.

uoni Stroski nadzora
Postavka zajema stroske poslovnega leta za opravljene storitve nadzora (Evropske centralne banke,
Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev).

U0220 Stroski materiala

Postavka zajema stroske poslovnega leta v zvezi z energijo, strokovno literaturo, porabo pisamiskega
materiala, in drugega materiala, razen stroskov materiala v zvezi vzddevanjem informacijskega
sistema, ki so zajeti ze v postavki porocila V0212 Stroski vzdrievanja informaeijskega sistema.
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U0403 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za davcne toibe in druge pravno neresene toibe

2.5.1.19. Amortizacija

U0300 Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
;

Postavka zajema stroske poslovnega leta v zvezi z amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, ki ne
vkljucujejo izgubljene vrednosti teh sredstev zaradi njihove oslabitve ali odpisa in ki se nanasajo n~
postavke porocila AI402 Zgradbe, AI403 Nepremicnine, pridobljene v financni najem, AI405 Drob,;i
inventar, AI406 Oprema. pridobljene vfinancni najem, AI407 Racunalniska oprema in AI408 Druga
oprema, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s sifro 16- drugo .:

U0301 Amortizacija neopredmetenih sredstev

Postavka zajema stroske poslovnega leta v zvezi z amortizacijo neopredmetenih sredstev, ki ne
vkljucujejo izgubljene vrednosti teh sredstev zaradi njihove oslabitve ali odpisa in ki se nanasajo na
postavke porocila AI502 Premoienjske pravice. AI503 Odloieni stroski lastnega razvijanja in AI505
Druga neopredmetena sredstva, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih
postavk s sifro 16- drugo.

U0302 Amortizacija naloibenih nepremicnin

Postavka zajema stroske poslovnega leta v zvezi z amortizacijo nalozbenih nepremicnin, merjenih po
modelu nabavne vrednosti, ki ne vkljucujejo izgubljene vrednosti teh nepremicnin zaradi njihove
oslabitve ali odpisa in ki se nanasajo na postavko poroCilaA2702 Naloibene nepremicnine - zemljisca
in zgradbe, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s sifro 16 -
drugo in po sifrantu 49Model vrednotenja s sifro 2 - nabavna vrednost.

2.5.1.20. Oblikovane rezervacije

U0400 OdllOdki iz oblikovanih rezervacij za zunajbilancne obveznosti

Postavka zajema odhodke poslovnega leta iz oblikovanih rezervacij za zunajbilancne obveznosti v
poslovnem letu, ki se nanasajo na postavko porocila PlOOIRezervacije za zunajbilancne obveznosti.

U0401 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev

Postavka zajema odhodke poslovnega leta iz oblikovanih rezervacij za pokojnine in podobne
obveznosti do zaposlencev v poslovnem letu, ki se nanasajo na postavki porocila PI20 I Rezervacije za
pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za dolocene zasluike in PI205 Drugi dolgorocni
zasluiki zaposlencev.

U0402 Odhodki iz oblikovanih rezervacij za reorganizacijo

Postavka zajema odhodke poslovnega leta iz oblikovanih rezervacij za reorganizacijo v poslovnel1).
letu, ki se nanasajo na postavko porocila PI203 Rezervacije za reorganizacijo.

I
i

Postavka zajema odhodke poslovnega leta iz oblikovanih rezervacij za davcne tozbe in druge pravn?
neresene tozbe v poslovnem letu, ki se nanasajo na postavko poroCilaPI204 Rezervacije za davcn~
toibe in druge pravno nerefene toibe.
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U0409 Odhodki iz oblikovanih drugih rezervacij

Postavka zajema odhodke poslovnega leta iz oblikovanih rezervacij za kocljive pogodbe in drugih
rezervacij v skladu z dolocbami MRS 37 v poslovnem letu, ki se nanasajo na postavko porocila Pl202
Droge rezervacije.

2.5.1.21. Ukinjene rezervacije

UP400 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za zunajbilancne obveznosli

Postavka zajema prihodke poslovnega leta iz ukinjenih rezervacij v poslovnem letu, ki so bile v
prejsnjih poslovnih letih oblikovane za zunajbilancne obveznosti in ki se nanasajo na postavko
poroCilaP1001 Rezervacije za zunajbilanene obveznosli.

UP401 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za pokojnine in podobne obveznosli do zaposlencev

Postavka zajema prihodke poslovnega leta iz ukinjenih rezervacij v poslovnem letu, ki so bile v
prejsnjih poslovnih letih oblikovane za pokojnine in podobne obveznosti do zaposlencev in ki se
nanasajo na postavki porocila Pl20l Rezervacije za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosli za
doloeene zasluike in Pl205 Drugi dolgoroeni zasluiki zaposlencev.

UP402 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za reorganizacijo

Postavka zajema prihodke poslovnega leta iz ukinjenih rezervacij v poslovnem letu, ki so bile v
prejsnjih poslovnih letih oblikovane za reorganizacijo in ki se nanasajo na postavko porocila PI203
Rezervacije za reorganizacijo.

UP403 Prihodki iz ukinjenih rezervacij za davcne loibe in druge pravno neresene loibe

Postavka zajema prihodke poslovnega leta iz ukinjenih rezervacij v poslovnem letu, ki so bile v
prejsnjih poslovnih letih oblikovane za davcne tozbe in druge pravno neresene tozbe, ki se nanasajo na
postavko porocila Pl204 Rezervacije za davene loibe in druge pravno neresene loibe.

UP409 Prihodki iz ukinjenih drugih rezervacij

Postavka zajema prihodke poslovnega leta iz ukinjenih rezervacij v poslovnem letu, ki so bile v
prejsnjih poslovnih letih oblikovane za kocljive pogodbe in druge namene v skladu z dolocbami MRS
37, ki se nanasajo na postavko porocila PI202 Druge rezervacije.
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2.5.1.22. Oslabitve financnih sredstev, ki se ne merijo po posteni vrednosti skozi poslovni izid

U0500 Oslabitve jinancnih sredstev, razpolofJjivih za prodajo - delnice in deleii

Postavka zajema oslabitve delnic in delezev (kapitalskih instrumentov) skupine financnih sredstev,
razpolozljivih za prodajo, ki se merijo bodisi po posteni vrednosti bodisi po nabavni vrednosti,
upostevanje dolocbe AG.81 MRS 39, v poslovnem letu, ki se nanasajo na postavke porocila A0801
Tocke/delnice skladov denarnega trga, A0901 Delnice investicijskih skladov vkljucno s tockami
l'zajemnih skladol', razen delnic skladol' denarnega trga, AII03 Delnice neodvisnih druib in AI202
Lastniski deleii v neodvisne druibe, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih
postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za prodajo.

U0501 Oslabitve izvedenih jinancnill instrumentov, metjenih po nabavni vrednosti

Postavka zajema oslabitve izvedenih financnih instrumentov, povezanih z dostavo nekotiziranih delnic
in delezev (kapitalskih instrumentov) in merjenih po modelu nabavne vrednosti upostevaje dolocbe
AG.81, v poslovnem letu, ki se nanasajo na postavki porocila izvedenih financnih sredstev P2605
lzvedeni jinancni instrumenti s terminskim nakupom sredstev in P2606 Izvedeni jinancni instrumenti s
terminsko prodajo sredstev, oznaceni po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s
siframa 0I - za trgol'anje in IS - izvedeni jinancni instrumenti za ekonomsko varovanje postavk
bancne knjige ter po sifrantu 49Model l'rednotenja s sifro 2 - nabal'na l'rednost.

U0503 Oslabitve jinancnih sredstev, razpolofJjivih za prodajo - dolZniski vrednostni papirji

Postavka zajema oslabitve dolzniskih vrednostnih papirjev, razpolozljivih za prodajo, v poslovnem
letu, ki se nanasajo na postavke poroCila A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih
doliniskih l'rednostnih papirjel', A0603 Potrdila a l'logah in A0604 Podrejeni doliniski l'rednostni
papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 05 -
razpoloiljil'a za prodajo. Postavka ne zajema izgub iz naslova odpisov dolzniskih vrednostnih
papirjev, razpolozljivih za prodajo, ker so le-te zajete ze v postavki porocila U0101 Realizirane izgube
izjinancnih sredstev, razpoloiljil'ih za prodajo - doliniski l'rednostni papirji.

U0504 Oslabitve jinancnih sredstev, razpolofJjivih za prodajo - krediti in drugajinancna sredstva

Postavka zajema oslabitve kreditov in drugih financnih sredstev, razpolozljivih za prodajo, v
poslovnem letu, ki se nanasajo na postavke porocila A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditol',
A0410 Odkupljene terjatve, A0411 Vloge, razen potrdil 0 l'logah, A0416 Terjatve za plaCila,
opral'ljena na osnol'i danih jamstel' in akreditil'ol' ter drugih pogojnih obl'eznosti, A0417 Druga
jinancna sredstva, A0418 Terjatve izjinancnega najema in A0419 Sindicirani krediti, oznacene po
sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za prodajo.
Postavka ne zajema izgub iz naslova odpisov kreditov in drugih financnih sredstev, razpolozljivih za
prodajo, ker so le-te zajete ze v postavki porocila U0102 Realizirane izgube iz jinancnih sredstev,
razpoloiljivih za prodajo - krediti in drugajinancna sredstva.

U0505 Oslabitve jinancnih sredstev skupine kreditov in terjatev - doliniski vrednostni papirji

Postavka zajema oslabitve dolzniskih vrednostnih papirjev skupine kreditov in terjatev, v poslovnem
letu, ki se nanasajo na postavke porocila A0602 Doliniski l'rednostni papirji, razen podrejenih
doliniskih vrednostnih papirjel', A0603 Potrdila 0 l'logah in A0604 Podrejeni doliniski l'rednostni
papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 04 - krediti in
terjatve. Postavka ne zajema izgub iz naslova odpisov dolzniskih vrednostnih papirjev skupine
kreditov in teIjatev, ker so le-te zajete ze v postavki poroCilaUOl03 Realizirane izgube izjinancnih
sredstel' skupine kreditol' in terjatel' - doliniski l'rednostni papirji. '
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U05060slabitve jinancnill sredstev skapine kreditov in terjatev - krediti in draga jinancna
sredstva

Postavka zajema oslabitve kreditov in drugih financnih sredstev skupine kreditov in terjatev, v
poslovnem letu, ki se nanasajo na postavke porocila A2928 Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo
dejinieiji jinancnega instrumenta, A2932 Terjatve do kupeev in A2943 Terjatve do zavarovalniee iz
naslova skodnih zahtevkov ter postavke porocila A0408 Krediti, razen sindidranih kreditov, A0410
Odkupljene terjatve, A0411 Vloge, razen potrdit 0 vlogah, A0416 Terjatve za placita, opravljena na
osnovi danih jamstev in akreditivov ter drug/h pogojnih obveznosti, A0417 Druga jinancna sredstva,
A0418 Terjatve izjinancnega najema, A0419 Sindieirani kredili, A260 ICeki, poslani na unovcenje in
A290 I Ceki, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 04 -
kredili in terjatve. Postavka ne zajema izgub iz naslova odpisov kreditov in drugih financnih sredstev
skupine kreditov in teIjatev, ker so le-te zajete ze v postavki porocila UOl 04 Realizirane izgube iz
jinancnih sredstev skupine kreditov in terjatev - krediti in druga jinancna sredstva.

U0507 Oslabitve jinancnill sredstev v posesti do zapadlosti

Postavka zajema oslabitve financnih sredstev v posesti do zapadlosti, v poslovnem letu, ki se nanasajo
na postavke porocila A0408 Kredili, razen sindieiranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0411
Vloge, razen potrdit 0 vlogah, A0416 Terjatve za plaCita, opravljena na osnovi danih jamstev in
akredilivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0417 Druga jinancna sredstva, A0418 Terjatve iz
jinancnega najema in A0419 Sindieirani krediti, A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih
doliniskih vrednostnih papirjev, A0603 Potrdita 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostni
papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 03 - vposesti
do zapadlosti. Postavka ne zajema izgub iz naslova odpisov financnih sredstev v posesti do zapadlosti,
ker so le-te zajete ze v postavki porocila U0105 Realizirane izgube izjinancnih sredstev v posesti do
zapadlosti.

2.5.1.23. Odprava oslabitev financnih sredstev, ki se ne merijo po posteni vrednosti
skozi poslovni izid

UP503 Odprava oslabitev jinancnill sredstev, razpoloiljivill za prodajo - doliniski vrednostni papirji

Postavka zajema odpravo oslabitev dolzniskih vrednostnih papiIjev, razpolozljivih za prodajo, v
poslovnem letu, ki jih je banka oslabila v prejsnjih letih, nanasajo pa se na postavke porocila A0602
Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih vrednostnih papirjev, A0603 Potrdita 0

vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostni papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za prodajo. Postavka ne zajema realiziranih
dobickov iz naslova poplaCila dolzniSkih vrednostnih papirjev, razpolozljivih za prodajo iz preteklih
let po tem, ko so bila le-ta ze odpisana, ker so ti dobicki zajeti ze v postavki porocila UP10l
Realizirani dobicki izjinancnih sredstev, razpoloiljivih za prodajo - doliniski vrednostni papirji.

UP504 Odprava oslabitev jinancnill sredstev, razpoloZljivill za prodajo - krediti in draga jinancna
sredstva

Postavka zajema odpravo oslabitev kreditov in drugih financnih sredstev, razpolozljivih za prodajo, v
poslovnem letu, ki jih je banka oslabila v prejsnjih letih, nanasajo pa se na postavke porocila A0408
Krediti, razen sindieiranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0411 Vloge, razen potrdit 0 vlogah,
A04l6 Terjatve za placita, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih
obveznosti, A0417 Druga jinancna sredstva, A0418 Terjatve iz jinancnega najema in A0419
Sindieirani /"Tediti, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 05
- razpoloiljiva za prodajo. Postavka ne zajema realiziranih dobickov iz naslova poplacila kreditov in
drugih financnih sredstev, razpolozljivih za prodajo, iz preteklih let po tem, ko so bila le-ta ze
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odpisana, ker so ti dobicki zajeti ze v postavki poracila UP102 Realizirani dobicki iz jinancnih
sredstev, razpoloiljivih za prodajo - krediti in drugajinancna sredstva.

UP505 Odprava oslabitev jinancnill sredstev skupine kreditov in terjatev - doliniski vrednostni
papirji

Postavka zajerna odpravo oslabitev dolzniSkih vrednostnih papirjev skupine kreditov in terjatev, v
poslovnern letu, ki jih je banka oslabila v prejsnjih letih, nanasajo pa se na postavke poracila A0602
DoliniSki vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0

vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostni papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 04 - krediti in terjatve. Postavka ne zajerna realiziranih
dobickov iz naslova poplacila dolzniskih vrednostnih papirjev skupine kreditov in terjatev iz preteklih
let po tern, ko so bila le-ta ze odpisana, ker so ti dobicki zajeti ze v postavki poracila UP I03
Realizirani dobicki izjinancnih sredstev skupine kreditov in terjatev - doliniski vrednostni papirji. !

,

I

!

I

UP506 Odprava oslabitev jinancnill sredstev skupine kreditov in terjatev - krediti in drugajinancn'1
sredstva

i

Postavka zajerna odpravo oslabitev kreditov in drugih financnih sredstev skupine kreditov in terjatev,
v poslovnern letu, ki jih je banka oslabila v prejsnjih letih, nanasajo pa se na postavke poracila A2928
Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo dejiniciji jinancnega instrumenta, A2932 Terjatve do kupcev ill
A2943 Terjatve do zavarovalnice iz naslova skodnih zahtevkov ter postavke poracila A0408 Krediti,
razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0411 Vloge, razen potrdil 0 vlogah, A0416
Terjatve za placila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti,
A0417 Druga jinancna sredstva, A0418 Terjatve iz jinancnega najema, A0419 Sindicirani krediti,
A2601 Ceki, poslani na unovcenje in A2901 Ceki, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancni~
instrumentov in drugih postavk s sifra 04 - krediti in terjatve. Postavka ne zajerna realiziranih
dobickov iz naslova poplacila kreditov in drugih financnih sredstev skupine kreditov in terjatev iz
preteklih let po tern, ko so bila le-ta ze odpisana, ker so ti dobicki zajeti ze v postavki porocila UPI 04
Realizirani dobicki jinancnih sredstev skupine kreditov in terjatev terjatev - krediti in druga jinancnb
sredstva. !

UP507 Odprava oslabitev jinancnill sredstev v posesti do zapadlosti

2.5.1.24. Oslabitve nalozb v kapital druzb v skupini

U0520 Oslabitve naloih v kapital pridruienill druib

I

I

i
Postavka zajerna oslabitve nalozb v kapital pridruzenih druzb, izmeIjenih po rnodelu nabavn~
vrednosti ali po rnodelu postene vrednosti, v poslovnern letu., ki se nanasajo na postavki poracil~
AlIOS Delnice pridruienih druib in AI204 Lastniski de/eii v pridruiene druibe. oznaceni po sifrant~

Postavka zajerna odpravo oslabitev financnih sredstev v posesti do zapadlosti, v poslovnern letu, ki jih
je banka oslabila v prejsnjih letih, nanasajo pa se na postavke poracila A0408 Krediti, razen
sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0411 Vloge, razen potrdil 0 vlogah, A0416
Terjatve za placila, opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti,
A0417 Druga jinancna sredstva, A0418 Terjatve iz jinancnega najema in A0419 Sindicirani krediti,
A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila
o vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednostni papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih
instrumentov in drugih postavk s sifra 03 - v posesti do zapadlosti. Postavka ne zajerna realiziranilJ.
dobickov iz naslova poplacila financnih sredstev v posesti do zapadlosti iz preteklih let po tern, ko So
bila le-ta ze odpisana, ker so ti dobicki zajeti ze v postavki poracila UPIOS Realizirani dobicki
jinancnih sredstev v posesti do zapadlosti.
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44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s siframa 05 - razpoloiljiva za prodajo in 16 -
drugo.

U0521 Oslabitve naloib v kapital skupaj obvladovanih druib

Postavka zajema oslabitve nalozb v kapital skupaj obvladovanih druzb, izmeJjenih po modelu nabavne
vrednosti ali po modelu po stene vrednosti, v poslovnem letu, ki se nanasajo na postavki porocila
AII06 Delnice skupaj obvladovanih druib in AI205 Lastniski deleii v skupaj obvladovane druibe,
oznaceni po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s siframa 05 - razpoloiljiva
za prodajo in 16 - drugo.

U0522 Oslabitve naloib v kapilal odvisnih druib

Postavka zajema oslabitve nalozb v kapital odvisnih druzb, izmeJjenih po modelu nabavne vrednosti
ali po modelu postene vrednosti, v poslovnem letu, ki se nanasajo na postavki porocila All 04 De/nice
odvisnih druib in AI203 Lastniski deleii v odvisne druibe, oznaceni po sifrantu 44 Namenfinancnih
instrumentov in drugih postavk s siframa 05 - razpoloiljiva za prodajo in 16 - drugo.

2.5.1.25. Odprava oslabitev nalozb v kapital druzb v skupini

UP520 Odprava oslabilev naloib v kapilal pridruienih druib

Postavka zajema odpravo oslabitev nalozb v kapital pridruzenih druzb v poslovnem letu, ki se merijo
po modelu nabavne vrednosti v skladu z MRS 36 in se nanasajo na postavki porocila AII05 Delnice
pridruienih druib in AI204 Lastniski deleii v pridruiene druibe, oznaceni po sifrantu 44 Namen
financnih instrumentov in drugih postavk s sifro 16 - drugo.

UP521 Odprava oslabitev naloib v kapilal skupaj obvladovanih druib

Postavka zajema odpravo oslabitev nalozb v kapital skupaj obvladovanih druzb v poslovnem letu, k:i
se merijo po modelu nabavne vrednosti v skladu z MRS 36 in se nanasajo na postavki porocila AII06
Delnice skupaj obvladovanih druib in AI205 Lastniski deleii v skupaj obvladovane druibe, oznaceni
po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s sifro 16 - drugo.

UP522 Odprava oslabitev naloib v kapilal odvisnih druib

Postavka zajema odpravo oslabitev nalozb v kapital odvisnih druzb v poslovnem letu, ki se merijo po
modelu nabavne vrednosti v skladu z MRS 36 in se nanasajo na postavki porocila Al 104 Delnice
odvisnih druib in AI203 Lastniski deleZi v odvisne druibe. oznaceni po sifrantu 44 Namenfinancnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 16 - drugo.

2.5.1.26. Oslabitve drugih sredstev

U0530 Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev

Postavka zajema oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, izmeJjenih po modelu nabavne vrednosti
ali po modelu prevrednotenja (postene vrednosti), v poslovnem letu, ki se nanasajo na postavke
porocila AI401 Zemljisca, AI402 Zgradbe. AI403 Nepremicnine, pridobljene v financni najem,
AI405 Drobni inventar, AI406 Oprema. pridobljene v financni najem, AI407 Racunalniska oprema
in AI408 Druga oprema, oznacene po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s
sifro 16 - drugo.
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V0531 Oslabitve nalozbenih nepremicnin

Postavka zajema oslabitve nalozbenih nepremicnin, izmerjenih po modelu nabavne vrednosti ali p~
modelu postene vrednosti, v poslovnem letu, ki se nanasajo na postavko poroCilaA2702 Naloibene
nepremicnine - zemljisca in zgradbe, oznaceno po sifTantu 44 Namen jinancnih instrumentov in
drugih postavk s sifro 16- drugo. I,

I

I
V0532 Oslabitve dobrega imena I

Postavka zajema oslabitve dobrega imena, izmetjene po modelu nabavne vrednosti, v poslovnem letJ,
ki se nanasajo na postavko porocila A1506 Dobro ime. ; I

, I
I

V0533 Oslabitve drugih neopredmetenih sredstev I
i

Postavka zajema oslabitve neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena), izmetjene po modelh
nabavne vrednosti ali po modelu prevrednotenja (postene vrednosti), v poslovnem letu, ki se nanasaj(l
na postavki porocila A1502 Premoienjske pravice in A1505 Druga neopredmetena sredstva, oznaceni
po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk.s sifro 16 - drugo. '

V0539 Oslabitve drugih sredstev i

Postavka zajema morebitne oslabitve sredstev oziroma posl~vnih terjatev, ki se ne nanasaJo nl
poslovanje s financnimi instrumenti in ki niso zajeti ze v postavkah porocila V0530 do V0533, ~
poslovnern letu, ki se nanasajo na postavke porocila A2917 Terjatve za placane davke od dohodkb
pravnih oseb, A2919 Terjatve za placane davke, prispevke !n druge dajatve, A2941 Predujmi z~
opredmetena osnovna sredstva in A2942 Predujmi za druge:namene ter postavke porocila A2913
Predujmi za neopredmetena sredstva, A2938 Zaloge materiala: in drobnega inventarja, A2939 Drugf
zaloge in A2940 Zlato, omaceni po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s
sifro 16- drugo.

2.5.1.27. Odprava oslabitev drugih sredstev ,
I

VP530 Odprava oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev ~ . I

Postavka zajema odpravo oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev, izmetjenih po rnodelu nabavn\'
vrednosti ali po modelu prevrednotenja (postene vrednosti), v poslovnem letu, ki jih je banka oslabilil
v prejsnjih letih in ki se nanasajo na postavke porocila A1401 Zemljisca, A1402 Zgradbe, A1403
Nepremicnine, pridobljene v jinancni najem, A1405 Drobni inventar, A1406 Oprema, pridobljene t
jinancni najem, A1407 Racunalniska oprema in A1408 Druga oprema, oznacene po sifrantu 41
Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 16 - drugo. :, I

,
I

VP531 Odprava oslabitev oziroma prihodki iz kasnejsega mer]enja nalozbenih nepremicnin I,
Postavka zajema odpravo oslabitev nalozbenih nepremicnin, izriJerjenihpo modelu nabavne vrednosti~
in prihodke iz kasnejsega merjenja nalozbenih nepremicnin, izmerjene po modelu postene vrednosti, v
poslovnern letu, ki jih je banka oslabila v prejsnjih letih in ki se nanasajo na postavko porocila A270~
Naloibene nepremicnine - zemljisca in zgradbe, oznaceno po sifrantu 44 Namen jinancni1
instrumentov in drugih postavk s sifro 16- drugo. I

I

i
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UP533 Odprava oslabitev drugih neopredmetenih sredstev

Postavka zajema odpravo oslabitev neopredmetenih sredstev (razen dobrega imena), izmetjenih po
modelu nabavne vrednosti ali po modelu prevrednotenja (postene vrednosti), v poslovnem letu, ki jih
je banka oslabila v prejsnjih letih in ki se nanasajo na postavki porocila AI502 Premozenjske pravice
in Al505 Druga neopredmetena sredstva, oznaceni po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in
drugih postavk s sifro 16- drugo.

UP539 Odprava oslabitev drugih sredstev

Postavka zajema odpravo oslabitev sredstev oziroma poslovnih terjatev, ki se ne nanasaJo na
poslovanje s financnimi instrumenti in ki niso zajeti ze v postavkah poroCilaUP530 do UP533, v
poslovnem letu, ki se nanasajo na postavke poroCilaA2917 Terjatve za placane davke ad dohodka
pravnih oseb, A2919 Terjatve za placane davke, prispevke in druge dajatve, A2941 Predujmi za
opredmetena osnovna sredstva in A2942 Predujmi za druge namene ter postavke poroCila A2913
Predujmi za neopredmetena sredstva, A2938 Zaloge materiala in drobnega inventarja, A2939 Druge
zaloge in A2940 Zlato, omaceni po sifrantu 44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s
sifro 16- drugo.

2.5.1.28. Slabo ime

UP550 Slabo ime

Postavka zajema prihodke banke v poslovnem letu, nastalih ob prevzemu, zdruzitvi ali pripojitvi druzb
iz primanjkljaja nabavne vrednosti prevzete druzbe ali njenega dela glede na dolocljivo posteno
vrednost pridobljenih sredstev, zmanjsano za dolgove in prevzete oziroma pogojne obveznosti te
druzbe, ki jih je banka pripoznala v postavkah izkaza financnega poloZaja oziroma v zunajbilancni
evidenci. .

2.5.1.29. Pripadajoci dobicki/ izgube iz nalozb v kapital druzb v skupini, obracunanih
po kapitalski metodi

UP560 Pripadajoci dobicki iz nalozb v kapital pridruzenih in skupaj obvladovanih druzb,
obracunanih po kapitalski metodi

Postavka zajema prihodke poslovnega leta iz pripadajocega deleZabanke v cistern dobicku pridruzenih
in skupaj obvladovanih druzb, ki se nanasajo na nalozbe v postavkah poroCila A1105 Delnice
pridruzenih druzb, Al 106 Delnice skupaj obvladovanih druib, Al204 Lastniski delezi v pridruzene
druibe in AI205 Lastniski deleii v skupaj obvladovane druzbe.

U0560 Pripadajoce izgube iz nalozb v kapital pridruzenih in skupaj obvladovanih druzb,
obracunanih po kapitalski metodi

Postavka zajema izgube poslovnega leta iz pripadajocega deleZa banke v cisti izgubi pridruzenih in
skupaj obvladovanih druzb, ki se nanasajo na nalozbe v postavkah porocila AII 05 De/nice
pridruzenih druzb, Al 106 Delnice skupaj obvladovanih druzb, AI204 Lastniski deleii v pridruiene
druzbe in A1205 Lastniski deleii v skupaj obvladovane druzbe.
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VN072 Odltodki iz davka od dohodka pravnih oseb iz ustavljenega poslovanja

2.5.1.30. Neto dobickifizgube iz nekratkorocnih sredstev v posesti za prodajo in
z njimi povezanimi obveznostmi

VN030 Neto dobicki/izgube iz nekratkorocnilt sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi
obveznostmi

Postavka zajema neto dobickefizgube poslovnega leta iz merjenja bilancnih postavk (sredstev in
obveznosti), ki jih je banka v skladu z dolocbami MSRP 5 opredelila kot nekratkorocna sredstva v
posesti za prodajo ali kot skupino sredstev za odtujitev in z njimi povezane obveznosti v posesti za
prodajo in ki se nanasajo na bilancne postavke porocila, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 07 - nekratkorocna sredstva v posesti za prodajo in z njimi
povezane obveznosti.

2.5.1.31. Neto dobickifizgube iz ustavljenega poslovanja

VN040 Neto dobicki/izgube iz ustavljenega poslovanja

Postavka zajema neto dobickefizgube poslovnega leta iz merjenja bilancnih postavk (sredstev in
obveznosti), ki jih je banka v skladu z dolocbami MSRP 5 opredelila kot ustavljeno poslovanje in ki se
nanasajo na bilancne postavke porocila, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov iii
drugih postavk s sifro 08 - ustav/jeno poslovanje.. I

2.5.1.32. Neto odhodkifprihodki iz davka od dohodka pravnih oseb v zvezi s
postavkami izkaza poslovnega izida

VN070 Odltodki iz davka od doltodka pravnilt oseb iz rednega poslovanja

Postavka zajema odhodke za med letom ocenjeni davek od dohodka pravnih oseb oziroma kone6,

poslovnega leta odhodke za na podlagi davcnega obracuna odmerjeni davek od dohodka pravnih oseb
iz rednega poslovanja (tj. od davcno priznanih prihodkov in odhodkov, ki se ne nanasajo na merjenj~,

sredstev in obveznosti ustavljenega poslovanja - bilancnih postavk porocila, oznacenih po sifrantu 44
Namen jinancnilt instrumentov in drugilt postavk s sifro 08 - ustav/jeno poslovanje), ki se v del~
rednega poslovanja nanasajo na postavko porocila P2916 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih
oseb. I

I

VN07l Neto odltodki/priltodki iz odlozenega davka od dollOdka pravnilt oseb iz rednega poslovanja I

Postavka zajema neto odhodkefprihodke iz odlozenega davka od dohodka pravnih oseb iz redneg~
poslovanja v poslovnem letu, ki ga bo treba poravnati oziroma poracunati (izterjati) v prihodnjib ,

obdobjih glede na obdavcljive zacasne razlike sredstev in obveznosti (bilancnih postavk porocila, ki
po sifrantu 44 Namen jinancnilt instrumentov in drugilt postavk niso oznaceni s sifro 08 - ustavljen6
poslovanje) in ki se v delu rednega poslovanja nanasa na postavki porocila A2937 Odloiene terjatvb
za davke in P2929 Odloiene obveznosti za davke iz dohodko pravnih oseb. I

I
I

I
Postavka zajema odhodke za med letom ocenjeni davek od dohodka pravnih oseb oziroma konec

I

poslovnega leta odhodke za na podlagi davcnega obracuna odmerjeni davek od dohodka pravnih oseb
iz ustavljenega poslovanja (tj. od davcno priznanih prihodkov in odhodkov, ki se nanasajo na merjenj~,
sredstev in obveznosti ustavljenega poslovanja - bilancnih postavk porocila, oznacenih po sifrantu 44
Namen jinancnih instrwnentov in drugih postavk s sifro 08 - ustav/jeno poslovanje), ki se v del~
ustavljenega poslovanja nanasajo na postavko porocila P2916 Obveznosti za davek od dohodkot
pravnih oseb.
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VN073 Neto odhodki/prihodki iz odlozenega davka od dohodka pravnih oseb iz ustavljenega
poslovanja

Postavka zajerna neto odhodke/prihodke iz odlozenega davka od dohodka pravnih oseb iz ustavljenega
poslovanja v poslovnern letu, ki ga bo treba poravnati ozirorna poracunati (izterjati) v prihodnjih
obdobjih glede na obdavcljive zacasne razlike sredstev in obveznosti ustavljenega poslovanja
(bilancnih postavk porocila, oznacenih po sifrantu 44 Namen finanenih instrumentov in drugih
postavk s sifro 08 - ustavljeno poslovanje) in ki se v delu ustavljenega poslovanja nanasa na postavki
poroCila A2937 Odloiene terjatve za davke in P2929 Odloiene obveznosti za davke iz dohodka
pravnih oseb.

2.5.2. Druge postavke iz izkaza vseobsegajoeega donosa

2.5.2.1. Neto dobicki/izgube v zvezi z opredrnetenirni osnovnirni sredstvi

VNIOO Drugi IVD - dobicki/izgube v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi (postavka, ki ne bo
prerazvrscena v poslovni izid)

Postavka zajerna neto dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo iz merjenja opredmetenih
osnovnih sredstev, izmerjene po rnodelu prevrednotenja (postene vrednosti) in pripoznanih v
akurnuliranem drugern vseobsegajocern donosu (postavki porocila PI818 Akumulirani drugi
vseobsegajoCi donas v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi (postavka, ki ne bo prerazvrscena v
poslovni izid), ki se nanasa na postavke porocHa AI401 Zemljisea, AI402 Zgradbe, AI403
Nepremienine, pridobljene v finaneni najem, AI405 Drobni inventar, AI406 Oprema, pridobljene v
finaneni najem, A1407 Raeunalniska oprema in A1408 Druga oprema, oznacene po sifrantu 44
Namen finanenih instrumentov in drugih postavk s sifro 16 - drugo. Postavka ne zajema dobickov, ki
so ob odpravi pripoznanja opredmetenih osnovnih sredstev ali ob njihovern arnortiziranju preneseni iz
akumuliranega drugega vseobsegajocega donosa v zadrZanidobicek/izgubo.

2.5.2.2. Neto dobicki/izgube v zvezi z neopredmetenirni osnovnirni sredstvi

VN101 Drugi IVD - dobicki/izgube v zvezi z neopredmetenimi sredstvi (postavka, ki ne bo
prerazvrscena v poslovni izid)

Postavka zajerna neto dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo iz merjenja neopredmetenih
sredstev (razen dobrega imena), izmerjene po modelu prevrednotenja (postene vrednosti) in
pripoznanih v akumuliranem drugem vseobsegajocem donosu (postavki porocila 1819 Akumulirani
drugi vseobsegajoCi donas v zvezi z neopredmetenimi sredstvi (postavka, ki ne bo prerazvrseena v
poslovni izid), ki se nanasa na postavki poroCila AI502 Premoienjske pravice in AI505 Druga
neopredmetena sredstva, oznaceni po sifrantu 44 Namen finanenih instrumentov in drugih postavk s
sifro 16- drugo. Postavka ne zajema dobickov, ki so ob odpravi pripoznanja neopredmetenih sredstev
ali ob njihovem amortiziranju preneseni iz akumuliranega drugega vseobsegajocega donosa v zadrZani
dobicek/izgubo.
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2.5.2.3. Neto dobicki/izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov

VNll 0 Drugi IVD - dobicki/izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov, izkazani v kapitalu -
uspesni del varovanja (postavka, ki bo lahko prerazvrscena vposlovni izid)

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo iz spremembe postene
vrednosti izvedenih financnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja denarnih tokov
posameznih financnih instrumentov ali skupine financnih instrumentov (pred obrestnim tveganjem) ob
izpolnjevanju vseh sodil za obracunavanje varovanja pred tveganji po MRS 39, ki so bili pripoznani v
akumuliranem drugem vseobsegajocem donosu (postavki poroCila PI821 Akumulirani drugi
vseobsegajoCi donosv zvezi z varovanjem denarnih tokov - uspesni del varovanja (postavka, ki bo
lahko prerazvrscena v poslovni izid)) in ki se nanasajo na postavki porocila A2405 in P2605 Izvedeni
jinancni instrumenti s terminskim nakupom sredstev ter postavki porocila A2406 in P2606 Izvedeni
jinancni instrumenti s terminsko prodajo sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih
instrumentov in drugih pastavk s siframa 11 - izvedeni jinancni instrumenti za varavanje denarnih
takav (mikro) in 14 - izvedeni jinancni instrumenti za varovanje denarnih takav pred tveganjem
abrestne mere (makra).

VNllI Drugi IVD - prenos dobickov/izgub v zvezi z varovanjem denarnih tokov v poslovni hid

Postavka zajema realizirane neto dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo ob odpravi
pripoznanja (poravnavi ali odpisu) izvedenih financnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja
denarnih tokov posameznih financnih instrumentov ali skupine financnih instrumentov (pred
obrestnim tveganjem), ki jih je banka prenesla iz akumuliranega drugega vseobsegajocega donosa v
poslovni izid (postavki poroCila UP153 in DOl53 ter UPI57 in DOl57 Varavanje denarnih takav-
realizirani dabicki azirama realizirane izgube izvedenih jinancnih instrumentav, namenjeni varovanju
denarnih takov v odvisnosti od tega, ali gre za mikro ali makro varovanje) in ki se nanasajo na
postavki porocila A2405 in P2605 Izvedeni jinancni instrumenti s terminskim nakupam sredstev ter
postavki porocila A2406 in P2606 Izvedeni jinancni instrumenti s terminska pradaja sredstev,
omacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s siframa II - izvedeni
jinancni instrumenti za varavanje denarnih takav (mikro) in 14 - izvedeni jinancni instrumenti za
varavanje denarnih tokav pred tveganjem obrestne mere (makra).

VN1l2 Drugi IVD - prenos dobickov/izgub v zvezi z varovanjem denarnih tokov h knjigovodski
vrednosti varovanih postavk

Postavka zajema realizirane neto dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo ob odpravi
pripoznanja (poravnavi ali odpisu) izvedenih financnih instrumentov, sklenjenih za namen varovanja
denarnih tokov posameznih financnih instrumentov ali skupine financnih instrumentov (pred
obrestnim tveganjem), ki jih je banka prenesla iz akumuliranega drugega vseobsegajocega donosa h
knjigovodski vrednosti varovanih postavk - sredstev in obveznosti izkaza financnega polozaja in ki sf,
nanasajo na postavki porocila A2405 in P2605 Izvedeni jinancni instrumenti s terminskim nakupam
sredstev ter postavki poroCila A2406 in P2606 Izvedeni jinancni instrumenti s terminska pradajo
sredstev, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih pastavk s siframa 11 -
izvedeni jinancni instrumenti za varavanje denarnih takav (mikra) in 14 - izvedeni jinancni
instrumenti za varavanje denarnih takav pred tveganjem abrestne mere (makro).
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2.5.2.4. Neto dobicki/izgube v zvezi s financnimi sredstvi, razpolozljivimi za prodajo

VNI20 Drugi IVD - dobickilizgube v zvezi s jinancnimi sredstvi, razpoloiljivimi za prodajo, izkazani
v kapitalu - delnice in deleii (postavka, ki bo lahko prerazvrscena v poslovni izid)

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo iz merjenja delnic in delezev,
razpolozljivih za prodajo, ter nalozb v kapital druzb v skupini, izmerjene po modelu postene vrednosti
in pripoznane v akumuliranem drugem vseobsegajocem donosu (postavki porocila PI823 Akumulirani
drugi vseobsegajoCi donos v zvezi s jinancnimi sredstvi - RZP (postavka, ki bo lahko prerazvrscena v
poslovni izid)), ki se nanasajo na postavke porocila lastniSkih financnih sredstev A0801 Tocke/de/nice
skladov denarnega trga, A0901 De/nice investicijskih skladov vkljucno s tockami vzajemnih skladov,
razen delnic skladov denarnega trga, AlI03 Delnice neodvisnih druib, All 04 Delnice odvisnih
druib, AII05 Delnice pridruienih druib, Al 106 Delnice skupaj obvladovanih druib, AI202 Lastniski
deleii v neodvisne druibe, AI203 Laslniski deleii v odvisne druibe, AI204 Laslniski deleii v
pridruiene druibe in AI205 Laslniski deleii v skupaj obvladovane druibe, oznacene po sifrantu 44
Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za prodajo.

VNI21 Drugi IVD - prenos dobickov/izgub v zvezi s jinancnimi sredstvi, razpoloiljivimi za prodajo v
poslovni izid - delnice in deleii

Postavka zajema realizirane dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo ob odpravi pripoznanja
(odtujitvi) delnic in delezev, razpolozljivih za prodajo, ter nalozb v kapital druzb v skupini, merjenih
po modelu postene vrednosti, iz izkaza financnega poloZaja, ki jih je banka prenesla iz akumuliranega
drugega vseobsegajocega donosa v poslovni izid med realizirane dobicke/izgube oziroma oslabitve
(postavke porocila UPIOO in VOl 00 Realizirani dobicki oziroma izgube iz jinancnih sredstev,
razpoloiljivih za prodajo - delnice in deleii ter UPI83 in VO 183 Dobicki oziroma izgube iz odprave
pripoznanja sredstev brez nekratkorocnih sredstev v posesti za prodyjo - naloibe v druibe v skupini
oziroma V0500 Oslabitve jinancnih sredstev, razpoloiljivih za prodajo - delnice in deleii) in ki se
nanasajo na postavke porocila lastniskih financnih sredstev A0801 Tocke/delnice skladov denarnega
trga, A090 I Delnice investicijskih skladov vkljucno s tockami vzajemnih skladov, razen delnic skladov
denarnega trga, AII03 Delnice neodvisnih druib, AII04 Delnice odvisnih druib, Al 105 Delnice
pridruienih druib, AII06 Delnice skupaj obvladovanih druib, AI202 Lastniski deleii v neodvisne
druibe, AI203 LaslniSki deleii v odvisne druibe, AI204 Lastniski deleii v pridruiene druibe in
AI205 Lastniski deleii v skupaj obvladovane druibe, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za prodajo.

VNI30 Drugi IVD - dobickilizgube v zvezi s jinancnimi sredstvi, razpoloiljivimi za prodajo, izkazani
v kapitalu - doliniski vrednostni papirji (postavka, ki bo lahko prerazvrscena v poslovni
izid)

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo iz meIjenja dolzniskih
vrednostnih papirjev, razpolozljivih za prodajo, ki so bili pripoznani v akumuliranem drugem
vseobsegajocem donosu (postavki porocila P 1823 Akumulirani drugi vseobsegajoCi donos v zvezi s
jinancnimi sredstvi - RZP (postavka, ki bo lahko prerazvrscena v poslovni izid)) in ki se nanasajo na
postavke porocila A0602 Doliniski vrednostni papirji, razen podrejenih doliniskih vrednostnih
papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniski vrednoslni papirji, oznacene po
sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za prodajo.

VNI31 Drugi IVD - prenos dobickov/izgub v zvezi s jinancnimi sredstvi, razpoloiljivimi za prodajo v
poslovni izid - doliniski vrednostni papirji

Postavka zajema realizirane dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo ob odpravi pripoznanja
(odplacilu ali odtujitvi) dolzniskih vrednostnih papirjev, razpolozljivih za prodajo, iz izkaza
financnega polozaja, ki jih je banka prenesla iz akumuliranega drugega vseobsegajocega donosa v
poslovni izid med realizirane dobicke/izgube oziroma oslabitve (postavki porocila UPIOI in UOlOl
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Realizirani dobicki oziroma izgube iz jinancnih sredstev, razpoloiljivih za prodajo - doliniski
vrednostni papirji oziroma U0503 Oslabitve jinancnih sredstev, razpoloiljivih za prodajo - doliniski
vrednostni papirji) in ki se nanasajo na postavke poroCilaA0602 Doliniski vrednostni papirji, razen
podrejenih doliniskih vrednostnih papirjev, A0603 Potrdila 0 vlogah in A0604 Podrejeni doliniski
vrednostni papirji, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 05
- razpoloiljiva za prodajo.

VN140 Drugi IVD - dohickilizguhe v zvezi s jinancnimi sredstvi, razpoloZljivimi za prodajo, izkazan,i
v kapitalu - krediti in druga jinancna sredstva (postavka, ki ho lahko prerazvrscena v
poslovni izid) ,

I,
Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo iz merjenja kreditov in drugih
financnih sredstev, razpolozljivih za prodajo, ki so bili pripoznani v akumuliranem drugem
vseobsegajocem donosu (postavki porocila PI823 Akumulirani drugi vseobsegajoCi donos v zvezi s
jinancnimi sredstvi - RZP (postavka, ki bo lahko prerazvrscena vposlovni izid)) in ki se nanasajo n~
postavke porocila A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0411
Vloge, razen potrdil 0 vlogah, A0416 Terjatve za plaCila, opravljena na osnovi danih jamstev in
akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0417 Druga jinancna sredstva, A0418 Terjatve iz
jinancnega najema in A0419 Sindicirani krediti, oznacene po sifrantu 44 Namen jinancnih
instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za prodajo.

VN141 Drugi lVD - prenos dohickov/izguh v zvezi s jinancnimi sredstvi, razpoloZljivimi za prodajo v
poslovni izid - krediti in druga jinancna sredstva

Postavka zajema realizirane dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo ob odpravi pripoznanja
(odplacilu ali odtujitvi) kreditov in drugih financnih sredstev, razpolozljivih za prodajo, iz izkaza
financnega poloZaja, ki jih je banka prenesla iz akumuliranega drugega vseobsegajocega donosa v
poslovni izid med realizirane dobicke/izgube oziroma oslabitve (postavki porocila UPI02 in UO102
Realizirani dobicki oziroma izgube iz jinancnih sredstev, razpoloiljivih za prodajo - krediti in druga
jinancna sredstva oziroma U0504 Oslabitve jinancnih sredstev, razpoloiljivih za prodajo - krediti in
druga jinancna sredstva) in ki se nanasajo na postavke porocila A0408 Krediti, razen sindiciranih
kreditov, A0410 Odkupljene terjatve, A0411 Vloge, razen potrdil 0 vlogah, A0416 Terjatve za plaCila,
opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti, A0417 Druga
jinancna sredstva, A0418 Terjatve iz jinancnega najema in A0419 Sindicirani krediti, oznacene po
sifrantu 44 Namenjinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 05 - razpoloiljiva za prodajo.

2.5.2.5. Neto dobicki/izgube v zvezi z nekratkorocnimi sredstvi in odtujenimi skupinami
v posesti za prodaj0

VN150 Drugi IVD - dohickilizguhe v zvezi z nekratkorocnimi sredstvi v posesti za prodajo
(postavka, ki ho lahko prerazvrscena v poslovni izid)

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo iz merjenja sredstev po
modelu postene vrednosti, opredeljenih kot nekratkorocna sredstva v posesti za prodajo ali kot skupino
sredstev za odtujitev v skladu z dolocbami MSRP 5, ki so bili pripoznani v akumuliranem drugem
vseobsegajocem donosu (postavki porocila PI822 Akumulirani drugi vseobsegajoCi donos v zvezi z
nekratkorocnimi sredstvi v posesti za prodajo (postavka, ki bo lahko prerazvrscena v poslovni izid),
ce ne gre za prerazporeditev dobickov oziroma izgub iz drugih postavk akumuliranega drugega
vseobsegajocega donosa) in ki se nanasajo na aktivne bilancne postavke porocila, oznacene po
sifrantu 44 Namen jinancnih instrumentov in drugih postavk s sifro 07 - nekratkorocna sredstva v
posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti.
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VN151 Drugi IVD - prenos dobickov/izgub v zvezi z nekratkorocnimi sredstvi v posesti za prodajo v
poslovni izid

Postavka zajema realizirane dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo, ob odpravi pripoznanja
(odplacilu ali odtujitvi) sredstev, opredeljenih kot nekratkorocna sredstva v posesti za prodajo ali kot
skupino sredstev za odtujitev v skladu z dolocbami MSRP 5, iz izkaza financnega polozaja, ki jih je
banka prenesla iz akumuliranega drugega vseobsegajocega donosa v poslovni izid (postavko porocila
VN030 Neto dobicki/izgube iz nekratkorocnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi
obveznostmi) in ki se nanasajo na aktivne bilancne postavke porocila, oznacene po sifrantu 44 Namen
financnih instrumentov in drugih postavk s sifro 07 - nekratkorocna sredstva vposesti za prodajo in z
njimi povezane obveznosti.

VN152 Drugi IVD - dobickilizgube v zvezi z nekratkorocnimi sredstvi v posesti za prodajo (postavka,
ki ne bo prerazvrscena v poslovni izid)

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavCitvijo iz meIjenja sredstev po
modelu postene vrednosti, opredeljenih kot nekratkorocna sredstva v posesti za prodajo ali kot skupino
sredstev za odtujitev v skladu z dolocbami MSRP 5, ki so bili pripoznani v akumuliranem drugem
vseobsegajocem donosu (postavki porocHa Pl826 Akumulirani drugi vseobsegajoCi donos v zvezi z
nekratkorocnimi sredstvi vposesti za prodajo (postavka, ki ne bo prerazvrscena vposlovni izid), ce ne
gre za prerazporeditev dobickov oziroma izgub iz drugih postavk akumuliranega drugega
vseobsegajocega donosa) in ki se nanasajo na aktivne bilancne postavke porocila, oznacene po sifrantu
44 Namen financnih instrumentov in drugih postavk s sifro 07 - nekratkorocna sredstva v posesti za
prodajo in z njimipovezane obveznosti.

2.5.2.6. Drugi neto dobicki/izgube drugega vseobsegajocega donosa

VN160 Drugi IVD - aktuarski dobickilizgube v zvezi s pokojninskimi nacrti z dolocenimi zasluzki
(postavka, ki ne bo prerazvrscena v poslovni izid)

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo iz meIjenja pozaposlitvenih
zasluzkov zaposlencev po MRS 19, ki jih je banka pripoznala v zadrZanem dobicku/izgubi (kadar gre
za pokojninske nacrte z dolocenimi zasluzki).

VN170 Drugi IVD - pripadajoci dobickilizgube v zvezi z nalozbami v kapital pridruzenih drum in
skupaj obvladovanih druzb, obracunanih po kapitalski metodi (postavka, ki bo lahko
prerazvrscena v poslovni izid)

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pred obdavcitvijo iz pripadajocega deleZa v
akumuliranem drugem vseobsegajocem donosu pridruzenih in skupaj obvladovanih druzb, ki bo lahko
prerazvrscen v poslovni izid teh druzb, pripoznanih v akumuliranem drugem vseobsegajocem donosu
banke (postavki porocila PI82? Akumulirani drugi vseobsegajoCi donos v zvezi s pripadajoCimi
dobicki/izgubami iz naloib v kapital pridruienih druib in skupaj obvladovanih druib, obracunanih po
kapitalski metodi (postavka. ki bo lahko prerazvrscena v poslovni izid), ki se nanasajo na nalozbe v
kapital, obracunane po kapitalski metodi (ce banki ni treba izdelovati konsolidiranih racunovodskih
izkazov) in zajete v postavkah porocila AI 105 De/nice pridruienih druib, AlI06 De/nice skupaj
obvladovanih druib, AI204 Lastniski deleii v pridruiene druibe in AI205 Lastniski deleii v skupaj
obvladovane druibe.
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I,

I,
I

VN171 Drugi IVD - pripadajoi'i dobii'ki/izgube v zvezi z nalozbami v kapital pridruzenih druzb in
skupaj obvladovanih druzb, obrai'unanih po kapitalski metodi (postavka, ki ne b'o,
prerazvrsi'ena v poslovni izid) :

I

Postavka zajema neto dobicke/izgube poslovnega leta pred qbdavcitvijo iz pripadajocega deleza ~
akumuliranem drugem vseobsegajocem donosu pridruzenih in skupaj obvladovanih druzb, ki ne bp
prerazvrscen v poslovni izid teh druzb (ne pa tudi pripadajocega deleZav cistem poslovnem izidu ir
zadrzanem dobicku/izgubi), pripoznanih v akumuliranem drugem vseobsegajocem donosu banke
(postavki poroCila P1824 Akumulirani drugi vseobsegajoCi donos v zvezi s pripadajoCi';'i,

dobicki/izgubami iz naloib v kapital pridruienih druib in skupaj obvladovanih druib, obracunanih po
kapitalski metodi (postavka, ki ne bo prerazvrscena v poslovni izid), ki se nanasajo na nalozbe r
kapital, obracunane po kapitalski metodi (ce banki ni treba izdelovati konsolidiranih racunovodski~
izkazov) in zajete v postavkah porocila Al105 Delnice pridruienih druib, AlI06 De/nice skupdj
obvladovanih druib, Al204 Lastniski deleii v pridruiene druibe in Al205 Lastniski de/eli v skupaj
obvladovane druibe. I

2.5.2.7. Neto odhodki/prihodki iz davka od dohodka pravnih oseb v zvezi z drugimi
postavkami izkaza vseobsegajocega donosa

,

I

oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko poznejeVN190 Drugi IVD - davek iz dohodka pravnih
prerazvrstijo vposlovni izid I

I

Postavka zajema neto odhodke/prihodke poslovnega leta iz odlozenega davka od dohodka pravnih
oseb, ki imajo protipostavko v postavkah porocila A2937 Odloiene terjatve za davke in P2929,
Odloiene obveznosti za davke iz dohodka pravnih oseb in se nanasajo na izkazane dobicke/izgube
poslovnega leta v postavkah drugega vseobsegajocega donosa, ki se lahko pozneje prerazvrstijo ~
poslovni izid (VNIIO, VNlll, VN112, VN120, VN130, VN140, VN121, VN131, VN141, VN150,
VNI51 in VNI 70).

VN191 Drugi IVD - davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrsi'ene
v poslovni izid I

Postavka zajema neto odhodke/prihodke poslovnega leta iz odlozenega davka od dohodka pravni~
oseb, ki imajo protipostavko v postavkah porocila A2937 Odloiene terjatve za davke in P2929
Odloiene obveznosti za davke iz dohodka pravnih oseb in se nanasajo na izkazane dobicke/izgub~
poslovnega leta v postavkah drugega vseobsegajocega donosa, ki ne bodo prerazvrscene v poslovn1i
izid (VNIOO,VNIOI, VN152, VNI60 in VNI71).

2.5.3. Postavke rekapitulacije izkaza vseobsegajocega donosa

Postavke rekapitulacije izkaza vseobsegajocega donosa, katerih sifre se zacnejo z oznako RDxxx, so
natancneje dolocene v prilogi st. 1 tega navodila (Knjigovodske postavke z obrestnimi meram;).
Posamezna postavka te rekapitulacije zajema sestevek postavk izkaza vseobsegajocega donosa (8
siframi UPxxx, UOxxx in VNxxx) po vrednostnem podatku 80, opredeljenega z metodologijo v
prilogi st. 3 tega navodila. I
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3. VSEBINSKA OPREDELITEV SIFRANTOV IN VREDNOSTNIH PODATKOV

3.1. Sifranti

Banka vsako postavko porocila razcleni na postavke oziroma poroca s siframi iz sirrantov, ki so v
matrikah oznaceni s0 (ob upostevanju izjem, navedenih k posamezni postavki poroCila iz 2. poglavja
tega navodila) in ki so vsebinsko opredeljeni v nadaljevanju tega poglavja.

1. Sifra poroCila

Banka pri porocanju vsako postavko poroCila oznaci z ustremo sirro v odvisnosti od vrste porocila:

BSI S Knjigovodske postavke z obrestnimi merami
BSI V Bilanca prevrednotenj s transakcijami

3. Tip poroCila

Banka pri porocanju vsako postavko porocila oznaci s sifro tipa porocila.

Mozne sifre tipa poroCila so:

1 Redno mesecno poroCilo banke
3 Redno mesecno porocilo (banka s podruznicami v tujini)
8 Redno mesecno porocilo podruznice v tujini (sirra trenutno ni v uporabi)

2 Zakljucno porocilo banke
4 Zakljucno porocilo banke s podruznicami v tujini

6 Revidirano porocilo banke
7 Revidirano poroCilo banke s podruznicami v tujini

5 Posebno zakljucno porocilo banke zaradi statusne spremembe
9 Posebno zakljucno porocilo banke s podruznicami v tujini zaradi statusne spremembe

Banka popravke za predhodno ze posredovana porocila za obdobja tekocega in predhodnega leta
Banki Slovenije posreduje tako, da ponovno poslje celotno porocilo, pri cemer bo Banka Slovenije
upostevala pomembnost napake.

9. Sektor

Banka bilancne postavke porocila, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, poroca s
siframi iz Uredbe (EU) sl. 549/2013 evropskega parlamenta in sveta z dne 21. maja 2013 0

Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih racunov v Evropski uniji (ESA 2010) (Poglavje 2
Enote in skupine enot) :

S.lI
S.121
S.122
S.123
S.124
S.125
S.126
S.127

Nefinancne druzbe
Centralna banka
Druzbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke
Skladi denarnega trga
Investicijski skladi, razen skladov denarnega trga
Drugi financni posredniki, razen zavarovalnih druzb in pokojninskih skladov
Izvajalci pomoznih financnih dejavnosti
Lastne financne institucije in posojilodajalci
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8.128 Zavarovalne druzbe
8.129 Pokojninski skladi
8.1311 Centralna ddava (razen skladov socialne vamosti)
8.1312 Regionalna drZava (razen skladov socialne vamosti)
8.1313 Lokalna drZava (razen skladov socialne vamosti)
8.1314 Skladi socialne vamosti
8.14 Gospodinj stva
8.15 Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstvo

Banka za razvrstitev komitentov iz predhodnega odstavka uporJbi naslednje vire:

"d b' "fr . P I I. SI .. k klza razvrsl1tev reZI entov upora 1 SI 0 lZ OSovnega reglstra ovem]e za onec prete ega
meseca, ki je objavljen na spletni strani AJPES: htlp:llwwwl;ajpes.si/; ,
za razvrstitev nerezidentov seznama monetamih finahcnih institucij Evropske unije (v
nadaljevanju MFI; S.121, S.122 in S.123) za konec preteklJga meseca, ki sta objavljena na spletni
strani ECB: htlp:llwww.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/genJrallhtml/monthly list.en.html, - .
za razvrstitev nerezidentov EU, ki niso MFr, "Money and Banking Statistics Sector Manual", ki je
objavljen na spletni strani ECB:
htl ://www.ecb.int/ ubI dfi'other/mfimarketstatisticssecto anua1200703en. df

Banka uporabi enako sektorsko razvrstitev za domace osebe (re idente) in tuje osebe (nerezidente).

Banka v sifro S.1312 - regionalna driava ne vkljuCi nobene dolace institucije.

91. Sektor za namen porocanja postavk izkaza vseobsegajocega donosa

Banka postavke prihodkov in odhodkov od obresti iz izkaza vSebbSegajOcega donosa poroca s siframi:

8.11 Nefinancne druzbe
8.13 Ddava
8.121 Centralna banka
8.122 Druzbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke
8.DFI Druge financne druzbe
8.08T Ostali sektOlji

Sifra S.13 - driava vkljucuje sifre sektOljev S.1311 - eentralnr driava, S.1312 - regionalna driava
S.1313 -Iokalna driava in S.1314 - skladi socialne varnosti. ; I

Sifra S.DFI - druge jinancne druibe vkljucuje sifre sektOljev d.123 - skladi denarnega trga, S.1241investieijski skladi razen skladov denarnega trga, S.125 ,- drugi jinancni posredniki, razen
zavarovalnih druib in pokojninskih skladov, S.126 - izvajalei pomoinihjinancnih dejavnosti, S.127 +
laslne jinancne institueije in posojilodajalci, S.128 - zavarovalne druibe in S.129 - pokojninski
skladi. . I

Sifra S.OST - ostali sektorji vkljucuje sifri sektOljev S.14 - gospodinjstva in S.15 - nepridobitne
institueije, ki opravljajo storitev za gOSPOdinjstva.. I

Ostale sifre imajo enak pomen kot sifre sektOljev iz sifranta 9. Sektor, ki se nanasajo na porocanje
postavk izkaza financnega poloZaja in zunajbilancne evidence. I

Banka sektorsko razvrstitev postavk izkaza vseobsegajocega donosa uporabi tako za domace osebe
(rezidente) kot tudi tuje osebe (nerezidente).

Banka lahko postavke prihodkov in odhodkov, ki se nanasajo na posle s skladi denamega trga in z
druzbami za izdajo elektronskega denarja (po sifrantu 55 Vrsta institueije oznacene s siframa 3 in 6)1
po tern sifrantu namesto s sifro S.122 oznaci s sifro S.DFI (velja~no do 31.12.2013).,

lOS
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Od 01.01.2014 banka lahko postavke prihodkov in odhodkov, ki se nanasajo na posle z druzbami za
izdajo elektronskega denarja (po sifrantu 55 Vrsto institucije oznacene s sifro 6), po tern sifrantu
namesto S sifro S.122 oznaci s sifro S.DFI.

10. Obveznik sistema obveznih rezerv

Banka pasivne bilancne postavke, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, porocila poroca s
siframi:

1 Da
2Ne
3 Da z izjemo

Sifra I - do vkljucuje posle z MFI, ki so obvezniki sistema obveznih rezerv drZav Ek<)Oomske in
monetame unije (v nadaljevanju: EMU) in niso navedeni med izjemami za izpolnjevanje obveznosti.
Obvezniki sistema obveznih rezerv v EMU so doloceni z Uredbo ECB 0 uporabi obveznih rezerv
(ECB/2003/09 s spremembami), njihov seznam pa je objavljen na spletni strani ECB:
http://www.ecb.int/stats/monev/mfi/elegass/html/index.en.html.

Sifra 2 - ne vkljucuje posle s komitenti, ki niso obvezniki sistema obveznih rezerv drZav EMU.

Sifra 3 - do z izjemo vkljucuje posle z MFI, ki sodijo v sistem obveznih rezerv drZav EMU, vendar so
navedeni med izjemami, ki so izvzete iz izpolnjevanja obveznih rezerv ddav EMU.

11. Drzava

Banka postavke porocila, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, poroca z dvomestnimi (alfa)
siframi ddav iz standarda ISO 3166, ki je objavljen na spletni stram Mednarodne organizacije za
standardizacijo:
http://www.iso.org/iso/countrycodes/is03166codelists.htm.

12. Mednarodne institucije

Banka postavke porocila, ki se nanasajo na posle z mednarodnimi institucijami in ki vkljucujejo tudi
zunajbilancno evidenco, poroca s siframi iz uradnega Sifranta mednarodnih institucij (Eurostat), ki je
objavljen na spletni strani Banke Siovenije: http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=797.

Banka pri porocanju poslov s komitenti, ki niso mednarodne institucije, ne izpolni tega sifranta.

13. Va/uta

Banka bilancne postavke poroCiIa, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, poroca s trimestnimi
(alfa) siframi valut iz standarda ISO 4217, objavljenega na spletni stram
http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs widely used standards/widely used standards other/curren
cy codes/currency codes list-l.htm,
in sicer glede na knjigovodsko vrednost originalne valute posla iz izkaza financnega polozaja (tudi
posla z valutno klavzulo) oziroma zunajbilancne evidence (vrednostna podatka 80 in 90). Izvedeni
financni instrumenti se v porocilu 0 knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami (BSIS) vedno
oznacijo s sifro originalne valute (preracunane v domaco valuto), na katero glasi tudi njihov nazivni
znesek, naveden v vrednostnem podatku 90.
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92. Valuta za namen porocanja postavk izkaza vseobsegajocega donosa
I

Banka postavke prihodkov in odhodkov od obresti iz izkaza vs~obsegajocega donosa poroca s sifram~
valut:

EUR Domaca valuta
ZZZ Vse tuje valute

Sifra EUR - damaea valuta zajema prihodke/odhodke od sredstev in obveznosti iz izkaza financnega
polozaja, ki v originalu glasijo na domaco valuto. !

Sifra ZZZ - vse tuje valute zajema prihodke/odhodke od sredstev in obveznosti iz izkaza financnegl
poloiaja, ki v originalu glasijo na tuje val ute. I:

14. Originalna zapadlost I

Banka bilancne postavke porocHa, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, poroca s siframi gled~
na originalno pogodbeno zapadlost: I

01 Na vpogledlprenosljiva vloga
02 Cez noc
13 Do 7 dni
23 Nad 7 dni do Imeseca
04 Nad I do 3 mesecev
05 Nad 3 do 6 mesecev
06 Nad 6 mesecev do I leta
17 Nad I letom do 397 dni
27 Nad 397 dni do 2 let
18 Nad 2 leti do 3 let
28 Nad 3 leta do 4 let
38 Nad 4 leti do 5 let
19 Nad 5 let do 7 let
29 Nad 7 let do 10 let
39 Nad 10 let do 15 let
49 Nad 15 let do 20 let
59 Nad 20 let
99 Brez zapadlosti

Banka doloCi originalno zapadlost posameznega financnega instrumenta na podlagi POgOdbeJ
dolocenega trajanja posla s komitentom. Banka pri posameznem kreditu kot originalno zapadlosl
uposteva obdobje med (predvidenim) datumom koriScenja oziroma prvim moznim datumom ,

koriscenja (pri veckratnih crpanjih prvo koriscenje) in datumom zapadlosti glavnice kredita oziroma
zadnjega obroka glavnice kredita. Ce je zapadlost v kreditni pogodbi opredeljena z obdobjem
odplacevanja kredita (npr. kredit zapade v placilo v 12. mesecih po crpanju kredita), je tudi originalna
zapadlost za namen porocanja enaka temu obdobju (ne pristeje se obdobje, v katerem ima bankA,

moznost crpanja kredita). Tako dolocena originalna zapadlost kredita iz izkaza financnega polozaja ali
I

zunajbilancne evidence ostaja do odplaCiia kredita nespremenjena (tudi ce je kredit ze zapadel Y

~~. I

Pravilo iz prejsnjega odstavka v zvezi z dolocanjem originalne zapadlosti po tem sifrantu velja za vsl
nove posle. To pomeni, da banka tudi pri poslu, katerega pogoji kreditne pogodbe se kasnejb
spremenijo z aneksom na nacin, da se obdobje odplacevanja kredita podaljsa ali skrajsa, originaln'!'
zapadlost opredeli na novo glede na preostalo zapadlost posla od datuma sklenitve aneksa k pogodbi.

Banka pri razporejanju sredstev in obveznosti v razrede, kot jih doloca sifrant (v mesecih in letih)r
uposteva stevilo dni v posameznem mesecu oziroma letu (tudi v prestopnem letu), ki je opredeljeno v
intemih politikah banke (sklepu 0 obrestnih merah). V odvisnosti od tega banka pri stetju dni zit
posamezen mesec/leto uposteva 30/360 dni ali pa dejansko stevilo koledarskih dni. Banka na primet
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po tem sifrantu posel z original no zapadlostjo 31 dni v prvem primeru oznaei s sifro 04 - nad 1do 3
mesecev, v drugem primeru pa s sifro 23 - nad 7 dni do 1 meseca.

Sifra 01 - na vpogled/prenosljiva vloga vkljueuje sredstva ali obveznosti, ki jih lahko banka ali
komitent (vlagatelj) na podlagi pogodbe zamenja v gotovino oziroma uporabi/prenese na zahtevo z
uporabo nalogov za plaeilo oziroma drugih instrumentov brez obCutnih zamud, omejitev ali kazni
(vkljueno s stanji na transakcijskih raeunih ter odobrenimi neerpanimi in erpanimi okvirnimi krediti, ki
nimajo dogovorjene zapadlosti (avtomatski limiti)).

Sifra 02 - cez noc vkljueuje sredstva ali obveznosti, ki zapadejo v plaeilo naslednji delovni dan po
dnevu sklenitve posla.

Sifra 13 - do 7 dni vkljueuje sredstva ali obveznosti z originalno zapadlostjo nad I dan do 7 dni, razen
vlog eez noe, ki so oznaeene s sifro 02.
Sifra 99 - brez zapadlosti vkljueuje sredstva ali obveznosti, ki v pogodbi nimajo doloeene originalne
zapadlosti (npr. obveznice brez zapadlosti). Banka s to sifro nikoli ne oznaei okvirnih kreditov.
Okvirne kredite, ki nimajo dogovorjene zapadlosti (avtomatske limite), oznaei s sifro 01.

Banka pri vlogah na odpoklic, ki se niso bile odpoklicane (postavka poroeila P0321 Prejete vloge,
razen elektronskega denarja) in ki nimajo pogodbeno doloeene zapadlosti vezave, uposteva kot
original no zapadlost obdobje od datum a prejema vloge do prvega moznega datuma po pogodbi, s
katerim lahko komitent (vlagatelj) vlogo dvigne. Pri ostalih vlogah na odpoklic iz postavke P0321
uposteva kot original no zapadlost pogodbeno dogovorjeno trajanje vloge. Banka pri postavki poroCila
P0201 Odpoklieane vloge uposteva kot originalno zapad10st pogodbeno dogovorjeno obdobje
odpoklica. To pravilo banka smiselno uposteva tudi pri vlogah na odpoklic v aktivi izkaza finanenega
polozaja (postavka poroeila A0411 Vloge, razen potrdil 0 vlogah).

Banka pri opcijskih pogodbah in izvedenih finanenih instrumentov z vgrajeno opcijo oziroma klavzulo
o predeasni realizaciji pogodbe v okviru postavk izvedenih finanenih instrumentov (postavke A2405
in A2406 ter P2605 in P2606, pri opcijah po sifrantu 114 Vrste izvedenih jinancnih instrumentov
oznaeene s siframa 3 - nakupna opcija (call option) in 4 - prodajna opcija (put option)) uposteva kot
originalno zapadlost obdobje od datuma sklenitve posla do zadnjega moznega datuma realizacije
posla.

93. Origina/na zapad/ost za namen porocanja postavk izkaza vseobsegajocega donosa

Banka postavke prihodkov in odbodkov od obresti iz izkaza vseobsegajoeega donosa, ki ne izvirajo iz
negativne obrestne mere, poroea s siframi glede na originalno pogodbeno zapadlost:

1 Finaneni instrumenti na vpogled (vkljueno z vlogami eez noe)
2 Kratkoroeni finaneni instrumenti
3 Dolgoroeni finaneni instrumenti

Sifra 1 - jinancni instrumenti na vpog/ed (vkljucno z v/ogami cez noc) zajema odbodke od obresti, ki
se nanasajo na finanene obveznosti na vpogled in prihodke od obresti, ki se nanasajo na vpogledne
vloge pri centralni banki iz izkaza finanenega polozaja (po sifrantu 14 Originalna zapadlost oznaeena
s siframa 0 I - na vpog/ed/prenosljiva vloga in 02 - cez noe").

Sifra 2 - kratkorocni jinancni instrumenti zajema prihodke/odhodke od obresti, ki se nanasaJo na
kratkoroena finanena sredstva iz izkaza finanenega poloZaja (po sifrantu 14 Originalna zapadlost
oznaeena s siframi, ki oznaeujejo original no zapadlost do enega leta), razen vpogledne vloge pri
centralni banki, ki so po tem sifrantu oznaeene s sifro I, in na kratkoroene finanene obveznosti iz
izkaza finanenega poloZaja, ki niso zajete ze pod sifro I (po sifrantu 14 Originalna zapadlost oznaeena
s siframi, ki oznaeujejo originalno zapadlost do enega leta, razen finanenih obveznosti na vpogled in
eez noe).
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Sifra 3 - dolgorocni jinancni instrumenti zajema prihodke in odhodke od obresti, ki se nanasajo na
dolgorocna financna sredstva in obveznosti iz izkaza financnega poloZaja (po sifrantu 14 Originalna
zapadlost oznacena s siframi, ki oznacujejo originalno zapadlost nad enim letom).

98. Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplacevanja

Banka pri porocanju obstojecih kreditnih poslov z vidika originalne zapadlosti glede na spremenjeno
obdobje odplacevanja (postavki A0408 Krediti. razen sindiciranih kreditov in A0419 Sindicirani
krediti, po sifrantu 19 ObstojeCi/novi posli oznaceni s siframa 1 - obstojec posel in 3 - obstojec in
obenem nov pose!), ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, uposteva sifre iz sifranta 14 -
originalna zapadlost.

Banka do loci originalno zapadlost glede na spremenjeno obqobje odplacevanja kreditnih poslov iz
izkaza financnega polozaja ali zunajbilancne evidence kot obdobje med (predvidenim) datumom
koriscenja oziroma prvim moznim datumom koriscenja (pri veckratnih crpanjih prvo koriscenje) in
datumom zapadlosti glavnice kredita oziroma zadnjega obroka glavnice kredita (pri poslih z obrocnim
odplacevanjem datumom zapadlosti zadnjega obroka), stem da originalno zapadlost kredita spremeni,
ce se pogoji kreditne pogodbe spremenijo z aneksom k pogodbi na nacin, da se obdobje odplacevanja
kredita podaljsa ali skrajsa (tj. banka originalno zapadlost kredila po tern sifrantu doloci na novo glede
na celotno obdobje trajanja kreditnega razmerja s komitentom oziroma odplacevanja kredita). Ce se na
primer obdobje odplacevanja pet letnega kredita podaljsa za dye leti, je nova originalna zapadlost
taksnega kredita sedem let (banka ga pri prvem porocanju po izvrseni spremembi pogojev kreditne
pogodbe po sifrantu 19 oznaci kot nov posel, pri naslednjem porocanju pa ze kot obstojec posel).

V primeru, da se v obdobju trajanja kreditnega razmeIja s komitentom datum zapadlosti glavnice
kredita ne spremeni, je originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplacevanja po tern
sifrantu enaka originalni zapadlosti po sifrantu 14.

15. Preostala zapadlost

Banka doloci preostalo zapadlost posla iz izkaza financnega polozaja ali zunajbilancne evidence kot
obdobje med referencnim datumom oziroma datum om, za katerega banka izdela porocilo, in datumom
zapadlosti posla (pri poslih z obrocnim odplacevanjem datumom zapadlosti zadnjega obroka).

Banka pri porocanju bilancnih postavk porocila glede na preostalo zapadlost, ki vkljucujejo tudi
zunajbilancno evidenco, uposteva sifre iz sifranta 14 - originalna zapadlost.

Banka pri vlogah na odpoklic, ki se niso bile odpoklicane (postavka poroCila P0321 Prejete vloge.
razen elektronskega denarja), uposteva kot preostalo zapadlost obdobje od datuma, za katerega banka
izdela porocilo, do prvega moznega datuma po pogodbi, s katerim lahko komitent (vlagatelj) vlogo
dvigne. Banka pri vlogah, ki so bile dejansko ze odpoklicane (postavka porocila P0201 Odpoklicane
vloge), uposteva kot preostalo zapadlost obdobje od datuma, za katerega banka izdela porocilo, do
datuma, ko vloga dejansko zapade v placilo. To pravilo banka smiselno uposteva tudi pri vlogah na
odpoklic v aktivi izkaza financnega polozaja (postavka poroCila A0411 Vloge. razen potrdil 0 vlogah).

Banka pri opcijskih pogodbah in izvedenih financnih instrumentov z vgrajeno opcijo oziroma klavzulo
o predcasni realizaciji pogodbe v okviru postavk izvedenih financnih instrumentov (postavke A2405
in A2406 ter P2605 in P2606, pri opcijah po sifrantu 114 Vrste izvedenih jinancnih inslrumentov
oznacene s siframa 3 - nakupna opcija (call option) in 4 - prodajna opcija (put option)) tako kot pri
drugih financnih instrumentih s taksno opcijo uposteva kbt preostalo zapadlost obdobje med
referencnim datumom do zadnjega moznega datuma realizacije posla po pogodbi, stem da tudi
izvedene financne instrumente oznaci po sifrantu 40 glede na inoznost predcasne realizacije oziroma
odplacila.
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Banka po tern sifrantu oznaCi tudi nove posle, pri katerih se ni prislo do erpanja (po sifrantu 19
ObstojeCi/novi posli oznaeeni s sifro 5 - necrpan nov pose!), z izpolnjenim vrednostnim podatkom 90
Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilancnih obveznosti.

Banka posle, katerih glavnica je ze v celoti zapadla v plaCilo (pri poslih z obroenim odplaeevanjem je
zapadel v plaeilo tudi zadnji obrok) ter odobrene neerpane in erpane okvime kredite, ki nimajo
dogovOIjene zapadlosti (avtomatski limiti), oznaCi s sifro 01 - na vpogled/prenosljiva vloga.

39. Obdobje ponovne dolocitve obrestne mere

Banka pri poroeanju finanenih instrumentov vsakokrat doloei obdobje ponovne doloeitve obrestne
mere. Pri tern izhaja iz pogodbenih do loeb, ki opredeljujejo obdobje doloCitve obrestne mere. Banka
doloei obdobje ponovne doloeitve obrestne mere kot obdobje od dneva poroeanja do dneva naslednje
doloeitve obrestne mere (pri tern se indeksi, s katerimi je indeksirana glavnica (tip indeksacije TOM
ali OST) ne upostevajo).

Banka pri poroeanju bilanenih postavk poroeila, ki vkljueujejo tudi zunajbilaneno evidenco, glede na
obdobje ponovne doloeitve obrestne mere uposteva sifre iz sifranta 14 Originalna zapadlost.

Banka na primer kredit, za katerega je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestmeseeni EURIBOR +
2 odstotka in obdobje do ponovne doloeitve dejansko sest mesecev, v mesecu erpanja in v naslednjih
dveh mesecih poroea s sifro 05 - nad 3 do 6 mesecev, v eetrtem mesecu poroeanja po erpanju kredita
pa ze s sifro 04 - nad 1do 3 mesecev.

Kadar banka obrestno mero spreminja pogosteje kot je obdobje, na katerega glasi referenena obrestna
mera (na primer referenena obrestna mera je sestmeseeni EURIBOR, banka pa bo ponovno doloeila
obrestno mero ze eez tri mesece), oznaei kredit z ustrezno sifro glede na preostalo obdobje do ponovne
dejanske doloeitve obrestne mere in ne glede na obdobje referenene obrestne mere (tj ob prvem
poroeanju s sifro 04 - nad 1do 3 mesecev).

Podobno banka oznaei tudi nalozbe v vrednostne papirje in izdane vrednostne papiIje (tudi tiste, ki so
namenjeni trgovanju).

Banka pri poroeanju poslov z nespremenljivo (fiksno) obrestno mero ne izpolni tega sifranta.

Banka nove posle, katerih glavnica je ze v celoti zapadla v plaeilo (pri poslih z obroenim
odplaeevanjem je zapadel v plaCilo tudi zadnji obrok), oznaei s sifro 01 - na vpogled/prenosljiva
vloga, obstojeeih poslov, katerih glavnica je ze v celoti zapadla v plaeilo, pa po tern sifrantu ne
oznaeuje (ker so po sifrantu 38 oznaeeni kot obrestno neobCutljivi).

16. Vrste kreditov

Banka aktivne bilanene postavke s finanenimi sredstvi, ki vkljueujejo tudi zunajbilaneno evidenco,
poroea s siframi:

01 Potrosniski krediti
02 Stanovanjski krediti
05 Okvimi krediti
07 Krediti in terjatve po plaCilnih in kreditnih karticah z odlozenim plaeilom, ki se ne obrestujejo
08 Krediti in terjatve po plaeilnih in kreditnih karticah, ki se obrestujejo
09 Krediti za komercialne nepremienine
10 Drugi krediti za poslovno dejavnost
11 Podrejeni krediti
12 Povratni repo posel (reverse repo)
13 Revolving krediti za komericalne nepremienine (velja od 1. 12.2010)
14 Drugi revolving krediti za poslovno dejavnost (velja od I. 12. 2010)
99 Drugo
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Sifra 01 - potrosniski krediti vkljucuje kredite, dane gospodinjstvom za namen osebne potrosnje bla~a
~nstoritev. I
Sifra 02 - stanovanjski krediti vkljucuje kredite, dane gospodinjstvom za namen gradnje, prenove ali
nakupa stanovanj oziroma his.

Sifra 05 - okvirni krediti vkljucuje debetna stanja oziroma dovoljena in nedovoljena negativna stanja
na transakcijskih racunih komitentov. i

Sifra 07 - krediti in terjatve po plaCilnih in kreditnih karticah z odloienim plaCilom, ki se ne
obrestujejo vkljucuje vse neobrestovane teIjatve banke do komitentov iz naslova opravljenih nakupoy
in dvigov gotovine s plaCilnimi in kreditnimi karticami. ;

Sifra 08 - krediti in terjatve po plaCilnih in kreditnih karticah, ki se obrestujejo vkljucuje vse
obrestovane teIjatve banke do komitentov iz naslova opravljenih nakupov in dvigov gotovine s
plaCilnimi in kreditnimi karticami.

Sifra 09 - krediti za komercialne nepremicnine vkljucuje kredite, namenjene gradnji nepremicnin za
namen nadaljnje prodaje, ali morebitna unovcena dana jamstva za ta namen kot so financne garancije
ali storitvene garancije za dobro izvedbo posla.

Sifra 10 - drugi krediti za poslovno dejavnost vkljucuje kredite, dane pravnim osebam za namen
financiranja poslovanja ali morebitna unovcena dana jamstva za ta namen kot so financne garancije ali
storitvene garancije za dobro izvedbo posla.

Sifra II - podrejeni krediti vkljucuje kredite, ki imajo znacilnosti financnih obveznosti (in ne kapitala)
po dolocbah 15. do 27. elena MRS 32 in znacilnosti instrumentov dodatnega temeljnega kapitala iz
51(a). elena ali instrumentov dodatnega kapitala iz 62(a). elena eRR.

Sifra 12 - povratni repo posel (reverse repo) vkljucuje zacasni nakup financnih sredstev oziroma dane
kredite na podlagi prejetih financnih sredstev v zavarovanje, pri katerih je zacasni prodajalec financnih
sredstev zaddal skoraj vsa tveganja in koristi iz lastniStva zacasno prodanih financnih sredstev (ne
izpolnjuje pogojev za odpravo pripoznanja teh sredstev iz izkaza financnega polozaja) in zato bank~
porocevalka teh financnih sredstev ni pripoznala v svojem izkazu financnega polozaja, ampak je
namesto teh po dolocbah 14. elena MRS 39 in pojasnila AG34 k tern clenu pripoznala dani kredit. '

I
poroca,

I

I
Banka bilancne postavke s financnimi instrumenti, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco,
s siframi:

Sifra 13 - revolving krediti za komercialne nepremicnine vkljucuje revolving kredite, namenjene
~radnji nepremicnin za namen nadaljnje prodaje. I

Sifra 14 - drugi revolving kredili za poslovno dejavnost vkljucuje revolving kredite, dane pravnim
osebam za namen financiranja poslovanja, vendar ne v zvezi z gradnjo nepremicnin. I

Sifra 99 - drugo vkljucuje vsa druga financna sredstva, ki niso vkljucena ze v drugih sifrah tegl
sifranta, kot so praviloma terjatve in zunajbilancne obveznosti iz nekritih akreditivov. I

I
,

17. 1ztrZljivost jinani'nih instrumentov

2 Neiztdljivi financni instrumenti
3 Iztrzljivi kotirajoci financni instrumenti
4 lztdljivi nekotirajoci financni instrumenti

Sifra 2 - neiztriljivi jinancni instrumenti vkljucuje financne instrumente (vrednostne papiIje), z
katere obstajajo omejitve prenosa pravnoveljavnega lastnistva instrumenta.
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Sifra 3 - iztriljivi kotirajoCi jinaneni instrumenti vkljueuje finanene instrumente (vrednostne papiIje),
ki kotirajo na organiziranem (sekundamem) trgu finanenih instrumentov in za katere ne obstajajo
omejitve prenosa pravnoveljavnega lastnistva instrumenta.

Sifra 4 - iztriljivi nekotirajoCi jinaneni instrumenti vkljueuje finanene instrumente (vrednostne
papirje), ki ne kotirajo na organiziranem (sekundamem) trgu finanenih instrumentov in zanje ne
obstajajo omejitve prenosa pravnoveljavnega lastnistva instrumenta.

Na enak naein se oznaeijo tudi zaeasno prodani vrednostni papirji v repo poslih In zastavljeni
vrednosti papiIji za obveznosti banke oziroma strank (ohranijo definicijo iztrzljivosti).

18. Boniteta terjatve

Banka aktivne bilanene postavke s finanenimi sredstvi, ki vkljueujejo tudi zunajbilaneno evidenco,
poroea s siframa:

S -sZaba
N -dobra

Sifra S - slaba vkljueuje finanena sredstva, ki se stejejo kot neplaeilo s strani posarneznega
dolznika v skladu z doloebo iz 178. elena eRR.

Sifra N - dobra vkljueuje finanena sredstva, ki niso vkljueena pod sifro S.

Banka pri opredelitvi finanenih sredstev oziroma pogojnih in prevzetih zunajbilanenih obveznosti za
namen poroeanja po tern sifrantu ne uposteva prejetih zavarovanj.

19. Obstojeci/novi posli

Banka bilanene postavke s finanenimi instrumenti, ki vkljueujejo tudi zunajbilaneno evidenco, poroea
s siframi:

1 Obstojee posel
2 Nov odplaean posel
3 Obstojee in obenem nov posel
4 Neerpan obstojee posel
5 Neerpan nov posel

Sifra I - obstojee posel vkljueuje obstojee posel iz izkaza finanenega polozaja in iz zunajbilanene
evidence na zadnji dan referenenega meseea, ki ni bi! sklenjen ali spremenjen v referenenem meseeu
(oznaka se uporablja za erpane kredite z izpolnjenima vrednostnima podatkoma 41 in 80 in delno
erpane kredite z izpolnjenimi vrednostnimi podatki 41,80 in 90').

Sifra 2 - nov odplaean posel vkljueuje posel, ki je bil sklenjen ali spremenjen v referenenem meseeu,
na zadnji dan referenenega meseea pa ne obstaja vee (oznaka se uporablja sarno za odobrene in hkrati
ze odplaeane kredite z izpolnjenim vrednostnim podatkom 29).

Sifra 3 - obstojee in obenem nov pose! vkljueuje posel, ki je bi! sklenjen ali spremenjen v referenenem
meseeu in na zadnji dan referenenega meseea se obstaja (oznaka se uporablja tako za erpane kredite z

• izpolnijo se seveda vsi z navodilom zahtevani vrednostni podatki (tudi vrednostni podatki popravkov vrednosti
85 do 87, ee gre za dane kredite, ki se ne merijo po posteni vrednosti skozi poslovni izid; po sifrantu 44 Nomen

jinancnih instrumentov in drugih postavk oznaceni s siframi 03 - vposes!i do zapadlosti, 04 - krediti in teryOatve
in 05 - razpoloiljivo zo prodojo).
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izpolnjenimi vrednostnimi podatki 29, 41 III 80 kot tudi za delno crpane kredite z izpolnjenimi
vrednostnimi podatki 29, 41, 80 in 90').

Sifra 4 - neerpan obstojee posel vkljucuje posel iz zunajbilanee na zadnji dan referencnega meseea, ki
ni bil sklenjen v referencnem meseeu (oznaka se uporablja sarno za necrpane kredite v meseeih pred
referencnim meseeem z izpolnjenim vrednostnim podatkom 90; kadar banka poroca za ta posel tudi
morebitno terjatev za zacetne stroske odobritve kredita oziroma opravnine, sta v visini te terjatve
lahko izpolnjena tudi vrednostna podatka 80 in 84).

Sifra 5 - neerpan nov pose! vkljucuje posel, ki je bil sklenjen ali spremenjen v referencnem meseeu in
pri katerem v referencnem meseeu se ni prislo do crpanja (qznaka se uporablja sarno za necrpane
kredite z izpolnjenima vrednostnima podatkoma 29 in 90; kadar banka poroca za ta posel tudi
morebitno terjatev za zacetne stroske odobritve kredita ozinlma opravnine, sta v visini te terjatve
lahko izpolnjena tudi vrednostna podatka 80 in 84).

Avtomatsko podaljsanja obstojecih depozitov in kreditov, do katerih je prislo brez aktivne vloge
komitenta in brez novih pogajanj 0 pogojih depozitne/kreditne pogodbe, vkljucujoc obrestno mero, se
ne vkljucijo med nove posle. '

Banka vloge na vpogled, vloge cez noc, teJjatve in neizkoriScene limite po plaCilnih in kreditnih
kartieah, crpane in odobrene necrpane okvirne kredite in revolving kredite ter financne instrumente,
pridobljene v referencnem meseeu s pripojitvijo druzb, oznaci kot obstojece posle ne glede na datum
sklenitve posla, ij. s siframa I in 4.

S sifro 4 banka oznaci tudi necrpane okvirne kredite, limite po placilnih kartieah in revolving kredite,
katerih glavniea je bila v prejsnjem obdobju porocanja v eeloti ze odplacana, vendar pa pogodbeno
razmerje s komitenti se traja (pomeni, da lahko kasneje zopet pride do crpanja). Banka s sifro 4 oznaci
tudi kredite iz prejsnjega stavka v primeru, ce se niso odplacane obracunane obresti ali ce se nis6
ukinjeni popravki vrednosti zaradi oslabitev teh kreditov. !

Banka sifre poslov prilagodi vsak mesee. Na primer:

kredit, ki je bil sklenjen v referencnem meseeu, vendar se ni bil crpan, se oznaci s sifro 5. Izjema
so odobreni necrpani krediti za poplaCilo obstojecih kreditov, ki se do crpanja ne porocajo
(morebitni zacetni stroski teh kreditov pa se v postavki obrestno neobcutljivih kreditov po tem
sifrantu do crpanja kreditov oznacijo s sifro 4), temvec se kot nov posel oznacijo sele, ko so
crpani (s sifro 3 oziroma ce so v referencnem meseeu tudi ze odplacani, s sifro 2);
kredit, ki je bil sklenjen pred referencnim meseeem, crpan pa je bil pred ali v referencnem meseeu
in se ni odplacan, se oznaci s sifro I;
kredit, ki je bil sklenjen in crpan v referencnem meseeu in se ni odplacan, se oznaci s sifro 3;
kredit, ki je imel mesee pred referencnim meseeem sifro 5, v referencnem meseeu pa se vedno ni
crpan, banka poroca s sifro 4;
sklenjeni in nikoli crpani kredit se v meseeu sklenitve oznaci s sifro 5, v naslednjih meseeih pa s
sifro 4;
dolzniski vrednostni papir, ki je bil kupljen na sekundatnem trgu, se v meseeu nakupa in v
naslednjih mesecih oznaci s sifro I, dolzniski vrednostnipapir, ki je bil kupljen na primarnem
trgu, pa v meseeu nakupa s sifro 3 oziroma s sifro 2, ce je bil ta vrednostni papir ze odplacan
oziroma prodan, in v naslednjih meseeih vedno s sifro l.:Kadar banka uporablja racunovodsko
usmeritev pripoznanja financnega sredstva v izkazu fi~ancnega poloZaja na dan poravnave
(pomeni, da ga na dan sklenitve posla 0 nakupu pripozna Iv zunajbilancni evidenci - vrednostni
podatek 90), taksno financno sredstvo do pripoznanja v izkazu financnega polozaja po tern
sifrantu oznaci s sifro 4, ce gre za financno sredstvo, kupljeno na organiziranem oziroma

I

sekundarnem trgu, oziroma s sifro 5, ce gre za financno sre\lstvo, kupljeno na primarnem trgu; ~
<

• izpolnijo se seveda vsi z navodilom zahtevani vrednostni podatki (tudi vrednostni podatki popravkov vrednosti
85 do 87, ee gre za dane kredite, ki se ne merijo po posteni vrednosti skozi poslovni izid; po sifrantu 44 Namen
financnih instrumentov in drugih postavk oznaceni s siframi 03 - vposesti do zapadlosti, 04 - krediti in terjatv~
in 05 - razpoloiljiva za prodajo).
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odkupljena teIjatev (kredit), za katero je v pogodbi z dolznikom dolocena obrestna mera, se v
mesecu odkupa in v naslednjih mesecih oznaci s sifro I. Ce obrestna mera v pogodbi ni dolocena,
se odkupljena teIjatev v mesecu odkupa oznaci s sifro 3 oziroma s sifro 2, ce je bila ta terjatev ze
odplacana;
neunovcena garancija se v mesecu odobritve in v naslednjih mesecih do unovcenja poroca s sifro
4, unovcena garancija pa se v mesecu unovcenja poroca s sifro 3 oziroma sifro 2, ce je bila
garancija ze odplacana;
odprti nekriti akreditiv (ali druga pogojna zunajbilancna obveznost) se poroca s sifro 4 (izjema je
kriti akreditiv z odobrenim kreditom banke izkljucno za namen kri~a tega akreditiva, ki se ne
poroca, ker je ta pogojna zunajbilancna obveznost ze zajete med odobrenimi necrpanimi krediti),
teIjatev za placila, opravljena na osnovi akreditiva, pa se v mesecu pripoznanja v izkazu
financnega polofuja poroca s sifro 3 oziroma sifro 2, ce je bila ta terjatev ze odplacana; odprti
kriti akreditiv se poroca med prejetimi vlogami po pravilu, ki velja za porocanje kreditov;
varcevanje na obroke in varcevanje na varcevalnem racunu, na katerem morajo sredslva odlezati
doloceno obdobje, se v mesecu sklenilve pogodbe 0 varcevanju oznaci s sifro 3, v naslednjih
mesecih pa s sifro 1;
vloga na odpoklic, katere dvig je komitent ze najavil na podlagi opcije oziroma pogodbeno
dogovorjene klavzule z mOZnostjo odpoklica (postavka porocila P0201 Odpoklicane v!oge), se po
tem sifrantu ne oznaci.

Banka navedene primere smiselno uposteva tudi pri porocanju drugih poslov.

20. Razredi zneskov (novi posti)

Banka aktivne bilancne postavke s financnimi sredslvi, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco,
poroca s siframi glede na pogodbeno vrednost kredita oziroma glede na nominalno vrednost
dolzniSkega vrednostnega papirja:

3 Do vkljucno 250.000 EUR
4 Nad 250.000 do vkljucno I milijon EUR
5 Nad I milij on EUR

Banka poroca s siframi tega sifranta Ie nove posle z nefinancnimi druzbami (po sifrantu 19
Obs/ojeCi/novi posh oznaceni s siframi 2 - nov odp!acan pose!, 3 - obs/ojec in obenem nov pose! in 5
- neerpan nov pose! ter po sifrantu 9 Sektor s sifro S.II).

21. Tip indeksacije

Banka bilancne postavke z dolzniskimi financnimi instrumenti, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno
evidenco, poroca s siframi:

TOM
D***

OST
NOM

Glavnicaje indeksirana s TOM-om
Glavnica je indeksirana z valutno oziroma devizno klavzulo (sifra tega tipa indeksacije je
sestavljena iz crke D in alfa sifre valute, na katere tecaj je vezana devizna klavzula, na primer
DCHF)
Glavnica je indeksirana z drugim indeksom
Druge vrste obrestne mere, kjer ni indeksacije

Banka postavke porocila s financnimi instrumenti, ki se ne obrestujejo (po sifrantu 38 Obrestna
obcutljivost oznacene s sifro 2), ne poroca po tem sifrantu (polje ni izpolnjeno), postavke poroCiia z
obrestno mero 0 % pa poroca s sifro tipa indeksacije NOM.
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22. Spremenljivost skupne obrestne mere

Banka bilancne postavke, ki se nanasajo na obrestno obcutljive posle (po sifrantu 38 Obrestna
obcut/jivost oznaceni s sifro I - da) in ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, poroca s siframi
glede na spremenljivost skupne obrestne mere (pri cemer uposteva vse dele skupne obrestne mere, tudi
TOM in druge indekse) in glede na zacetno obdobje dolocitve obrestne mere:

01 Spremenljiva obrestna mera
04 Nespremenljiva zacetna obrestna mera za obdobje nad 5 let ill do 10 let
05 Nespremenljiva zacetna obrestna mera za obdobje nad 10 let
06 Nespremenljiva zacetna obrestna mera za obdobje do 3 mesece
07 Nespremenljiva zacetna obrestna mera za obdobje od 3 mesecev do I leta
08 Nespremenljiva obrestna mera do zapadlosti posla
09 Nespremenljiva zacetna obrestna mera za obdobje nad I leto in do 3 leta I
10 Nespremenljiva zacetna obrestna mera za obdobje nad 3 leta in do 5 let I

Zacetno obdobje dolocitve obrestne mere je enako v naprej dolocenemu casovnemu obdobju na
zacetku veljavnosti pogodbe, v katerem se visina obrestne mere ne bo spremenila in je krajse ali enakb
originalni zapadlosti kredita. I

Banka posle, ki se jim (referencna) obrestna mera spremeni sele po dolocenem zacetnem ObdObjJ,
oznaci z enD izmed sifer od 04 do 07 in od 09 do 10. Posle, ki so celotno obdobje obrestovani ~
spremenljivo obrestno mero, oznaci s sifro 01. Posle, ki so celotno obdobje obrestovani Z
nespremenljivo obrestno mero, pa oznaci s sifro 08.

Ne glede na prejsnji odstavek lahko banka obstojece posle z nespremenljivo zacetno obrestno mero,
(po sifrantu 19 ObstojeCi/novi posli oznaceni s sifro I - obstojec posel in 4 - neerpan obstojec pose/)
namesto s siframi od 04 do 07 in od 09 do 10 oznaci s sifro 01.

Banka obrestno mero steje za nespremenljivo, ce je definirana na enega izmed naslednjih nacinov:

natancno dolocena vrednost v odstotkih, npr. »10 odstotko~«, !
marfu nad nekim zunanjim indeksom v dolocenem trenutku, npr. »2 odstotni tocki + sestmesecrii
Euribor na dolocen datum in uro«, kar je enakovredno natancno doloceni vrednosti. i,,

Ce je v pogodbi doloceno, da lahko banka kadarkoli v skladu s svojo poslovno politiko spreminja
referencna obrestno mero brez predhodnega soglasja komitenta, banka to pogodbo oznaci po terh
sifrantu s sifro 0 I - spremen/jiva obrestna mera. !

Ce pa je dogovorjeno, da se obrestna mera oziroma referencna obrestna mera spremeni sele po
dolocenem zacetnem obdobju (npr. obrestna mera, ki glasi na »sestmesecni Euribor«, se prvi/;
spremeni sele po sestih mesecih), banka tako obrestno mero po tern sifrantu oznaci z enD izmed sifer
od 04 do 07 ali od 09 do 10 (v navedenem primeru s sifro 07 - nespremen/jiva zacetna obrestna mera
za obdobje od 3 mesecev do 1 leta), v naslednjih mesecih do odprave pripoznanja iz izkaza financnega
polozaja, ko posel poroca ze kot obstojec posel (po sifrantu 19 ObstojeCi/novi posli oznaceni s sifro I
- obstojec posel ali 4 - necrpan obstojec pose/), pa to sifro ohrani (v konkretnem primeru sifro 07) ali
pajo nadomesti s sifro 01 -,-spremenljiva obrestna mera. '

I
Devizna klavzula (D***) se ne uposteva pri dolocanju spremenljivosti skupne obrestne mere. I

Banka poroca nove posle, ki so bili v referencnem obdobju crpani in odplacani (po sifrantu I~
ObstojeCi/novi posli oznaceni s sifro 2 - nov odplacan pose/), s sifro OJ, 06 ali 08, nove se necrpanb
posle ter obstojece in hkrati nove posle (po sifrantu 19 ObstojeCi/novi posli oznaceni s sifro 5 t
necrpan nov pose! in sifro 3 - obstojec in obenem nov pose/) s katerokoli sifro in obstojece posle (po
sifrantu 19 ObstojeCi/novi posli oznaceni s sifro I - obstojee posel in 4 - necrpan obstojec pose/) k
katerokoli sifro ali sarno s sifro 01 oziroma 08.

Banka obrestne izvedene financne instrumente poroca Ie s siframa 01 in 08.
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24. Vrsta referencne ohrestne mere

Banka bilancne postavke s financnimi instrumenti, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, poroca
s siframi glede na vrsto referencne obrestne mere, kije dolocena v pogodbi:

013 Obrestna mera LIBOR EUR I mesec
014 Obrestna mera LIBOR EUR 2 meseca
015 Obrestna mera LIBOR EUR 3 mesece
016 Obrestna mera LIBOR EUR 6 mesecev
017 Obrestna mera LIBOR EUR 9 mesecev
018 Obrestna mera LIBOR EUR I leto
019 Obrestna mera LIBOR USD I mesec
020 Obrestna mera LIBOR USD 2 meseca
021 Obrestna mera LIBOR USD 3 mesece
022 Obrestna mera LIBOR USD 6 mesecev
023 Obrestna mera LIBOR USD 9 mesecev
024 Obrestna mera LIBOR USD I leto
025 Obrestna mera LIBOR CHF I mesec
026 Obrestna mera LIBOR CHF 2 meseca
027 Obrestna mera LIBOR CHF 3 mesece
028 Obrestna mera LIBOR CHF 6 mesecev
029 Obrestna mera LIBOR CHF 9 mesecev
030 Obrestna mera LIBOR CHF I leto
031 Obrestna mera LIBOR JPY 1 mesec
032 Obrestna mera LIBOR JPY 2 meseca
033 Obrestna mera LIBOR JPY 3 mesece
034 Obrestna mera LIBOR JPY 6 mesecev
035 Obrestna mera LIBOR JPY 9 mesecev
036 Obrestna mera LIBOR JPY 1 leto
037 Obrestna mera WIBOR PLN 3 mesece
038 Tdna obrestna mera za CHF I mesec
039 Tdna obrestna mera za SEK I mesec
041 Obrestna mera ameriske konzorcijske banke AKA
042 Slovenska medbancna obrestna mera I me sec (SITIBOR)
043 Slovenska medbancna obrestna mera 3 mesece (SITIBOR)
044 Obrestna mera SKB banke SIOM
045 Prvovrstna obrestna mera NLB
046 Izhodiscna obrestna mera NLB
047 Izhodiscna obrestna mera Bank Austria Creditanstalt
048 Temeljna obrestna mera TOM kot navadna referencna obrestna mera
053 Obrestna mera LIBOR AUD 6 mesecev
054 Obrestna mera LIBOR AUD I leto
055 Obrestna mera LIBOR CAD 6 mesecev
056 Obrestna mera LIBOR CAD I leto
057 Obrestna mera LIBOR GBP 6 mesecev
058 Obrestna mera LIBOR GBP I leto
059 Obrestna mera STIBOR SEK 6 mesecev
060 Obrestna mera STIBOR SEK I leto
061 Obrestna mera PRIBOR CZK 6 mesecev
062 Obrestna mera PRIBOR CZK 3 mesece
063 Obrestna mera LIBOR AUD I mesec
064 Obrestna mera LIBOR AUD 3 mesece
065 Obrestna mera LIBOR CAD I mesec
066 Obrestna mera LIBOR CAD 3 mesece
067 Obrestna mera LIBOR GBP I mesec
068 Obrestna mera LIBOR GBP 3 mesece
069 Tdna obrestna mera za GBP I mesec
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072 Trina obrestna mera za EUR 1 mesec
073 Trina obrestna mera za EUR 6 mesecev
074 Trina obrestna mera za USD I mesec
076 Obrestna mera EIB
077 Obrestna mera ECB za refinanciranje
078 Obrestna mera vezana na indeks cen delnic/obveznic
079 Obrestna mera ZIBOR HRK 3 mesece
080 Obrestna mera ZIBOR HRK 6 mesecev
081 Swap rate EUR 2 leti
082 Swap rate EUR 3 leta
085 Indeks bruto donosov 6M italijanskih ZM (GBOTG6M Index)
086 LIBOR SEK 6M
087 (EURIBOR 1M + EURIBOR 3M)12
088 Madzarska medbancna obrestna mera BUBOR OIN
089 Obrestna mera FED FUNDS OIN
090 Obrestna mera LIBID EUR OIN
091 Obrestna mera EURIBOR 43 dni
092 Obrestna mera PRIBOR CZK I mesec
093 Zakonska zamudna obrestna mera
094 Obrestna mera LIBOR SEK 1 leto
095 Obrestna mera TOIS - CHF TOM Next Index Swaps
096 Obrestna mera LIBOR CHF 7 mesecev (velja od I. 6. 2011)
097 Obrestna mera ZIBOR HRK 1 mesec (velja od 01.03.2012)
098 Obrestna mera Deutsche Bank Administered AAA rated EUR MMF (velja od 01.11.2012)
100 Obrestna mera EONIA
101 Obrestna mera EURIBOR I teden
102 Obrestna mera EURIBOR I mesec
103 Obrestna mera EURIBOR 2 mesec
104 Obrestna mera EURIBOR 3 mesec
105 Obrestna mera EURIBOR 4 mesec
106 Obrestna mera EURIBOR 6 mesec
107 Obrestna mera EURIBOR 9 mesec
108 Obrestna mera EURIBOR I leto
109 Obrestna mera EURIBOR 5 mesecev (velja od I. 8. 2010)
110 Obrestna mera EURIBOR 2 tedna (velja od I. 3. 2011)
099 Drugo

Banka strukturirane financne instrumente, katerih donos je vezan na indeks cen delnic ali obveznic, po
tern sifrantu oznaci s sifro 078, po sifrantu 21 pa s sifro NOM. I

Banka s sifro 093 - zakonska zamudna obrestna mera (ZOM) oznaci samo tiste financne instrumentel
pri katerih je v pogodbi 0 sklenitvi posameznega instrumenta ze v osnovi za obrestno mero doloce",~,

zamudna obrestna mera. S to sifro pa ne oznaci financnih sredstev, katerih glavnica je ze v celoti
zapadla v plaCiio (financna sredstva z zapadlo glavnico, po sifrantu 19 ObstojeCi/novi posli oznacenJ
kot obstojeCi posli, se po tem sifrantu ne oznacujejo, financna sredstva z zapadlo glavnico, po sifrantd

I

19 oznacena kot novi posli, pa se oznacujejo z referencnimi obrestnimi merami, ki izhajajo iz
pogodbe). I

Banka po tern sifrantu ne poroca dolzniskih financnih instrumentov, po sifrantu 21 Tip indeksacij~
oznacenih s siframa OST in TOM, in dolzniskih financnih instrumentov, ki v pogodbi nimajo
dolocene referencne obrestne mere. Banki po tern sifrantu ni treba oznaciti vpoglednih vlog, pry
katerih podatek 0 vrsti referencne obrestne mere ni znan (v tern primeru lahko banka celotno obrestncl
mero poroca kot nominalno obrestno mero in te vloge po sifrantu 21 Tip indeksacije oznaci s sifro,
NOM). I
Banka mora Banko Siovenije pisno obvestiti 0 uvedbi novih referencnih obrestnih mer.
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Ce dolocene vrste referencne obrestne mere ni v sifrantu, mora banka 0 tern nemudoma pisno obvestiti
Banko Siovenije, Oddelek financne statistike na elektronski naslov fit@bsi.si. Banka do ustrezne
dopolnitve sifranta, dolzniske financne instrumente z novo referencno obrestno mero poroca s sifro
099 Drugo.

Banka mora pri porocanju postavk porocila upostevati vsakokrat veljavni sifrant, ki je objavljen na
spletni strani Banke Siovenije http://www.bsi.si/porocanje.asp?Mapald=1335 .

25. Vrsta zavarovanja

Banka postavke financnih instrumentov, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, poroca s siframi
glede na vrsto prejetega oziroma danega zavarovanja, za katere je pogodbeno dolocena obveznost, da
se uporabijo za primer neplaCila:

01 TeIjatev/obveznost ni zavarovana
02 Delnice in delezi
03 Dolfuiski vrednostni papirji
05 Bancne vloge
10 Zavarovane pri zavarovalnici
15 Enote kolektivnih nalozbenih podjemov
16 Nepreklicnajamstva Republike Siovenije
17 Poslovne nepremicnine
18 Stanovanjske nepremicnine
14 Drugo zavarovanje

Porocalye jinancnih sredstev ter prevzetih in pogojnih zunajbilancnih obveznosti

Pri porocanju aktivnih bilancnih postavk financnih sredstev, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno
evidenco, imajo posamezne sifre tega sifranta naslednji pomen:

Sifra 01 - terjatev/obveznost ni zavarovana oznacuje teIjatve do komitentov iz izkaza financnega
poloZaja, ki niso zavarovane ali so zavarovane tako, da jih banka po dolocbah MSRP ne uposteva
oziroma jih ne bi upostevala pri izracunu oslabitev ali postene vrednosti financnih sredstev (npr.
zavarovanja z lastnimi menicami dolfuika).

Sifra 02 - delnice in deleii oznacuje teIjatve do komitentov iz izkaza financnega polozaja in
zunajbilancne evidence, ki so zavarovane z delnicami ali deleZi druzb in lastnimi delnicami.

Sifra 03 - doliniski vrednostni papirji oznacuje teIjatve do komitentov iz izkaza financnega poloZaja
in zunajbilancne evidence, ki so zavarovane z obveznicami, drZavnimi zakladnimi menicami,
komercialnimi zapisi, blagajniskimi zapisi, potrdili 0 vlogah ali drugimi dolfuiski vrednostnimi
pap11J1.

Sifra 05 - bancne vloge oznacuJe teIjatve do komitentov iz izkaza financnega polozaja In
zunajbilancne evidence, zavarovane z vlogami pri banki porocevalki in pri drugih bankah In
hranilnicah.

Sifra 10 - zavarovane pri zavarovalnici oznacuje teIjatve do komitentov iz izkaza financnega poloZaja
in zunajbilancne evidence, zavarovane pri zavarovalnici (brez polic zivljenjskega zavarovanja, ki so
vkljucene pod sifro 14 tega sifranta).

Sifra 15 - enote kolektivnih naloibenih podjemov oznacuJe teIjatve do komitentov iz izkaza
financnega polozaja in zunajbilancne evidence, ki so zavarovane z enotami kolektivnih nalozbenih
podjemov, ij. delnicami investicijskih druzb in enotami (tockami) vzajemnih skladov.
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Sifra 16 - nepreklicna jamstva Republike Slovenije oznacuJe terjatve do komitentov iz izkaza
financnega polofuja in zunajbilancne evidence, ki so zavarovane z nepreklicnimi garancijami oziroma
jamstvi Republike Slovenije in nepreklicnimi garancijami na prvi poziv SID-a, ki so bile izdane do
uveljavitve Zakona 0 zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list RS,
st. 2/04 in 56/08 - ZSIRB).

Sifra 17 - poslovne nepremicnine oznacuje teIjatve do komitentov iz izkaza financnega polofuja in
zunajbilancne evidence, zavarovane s poslovnimi nepremicninami (vkljucno z zemljiscem), ki jih ima
komitent v lasti, ali poslovnimi nepremicninami tretjih oseb.

Sifra 18 - stanovanjske nepremicnine oznaeuje teIjatve do komitentov iz izkaza finanenega polozaja
in zunajbilanene evidence, zavarovane s stanovanjskimi nepremieninami (vkljueno z zemljiseem), ki
jih ima komitent v lasti, ali stanovanjskimi nepremieninami tretjih oseb. Oznaeuje tudi teIjatve do
komitentov, ki so zavarovane z zemljiSeem,namenjenim izgradnji stanovanj za prodajo.

Sifra 14 - drugo zavarovanje oznaeuje teIjatve do komitentov iz izkaza finanenega polofuja in
zunajbilanene evidence, zavarovane z drugimi primernimi oblikami zavarovanja, ki jih banka skladno
z doloebami MSRP uposteva oziroma bi jih upostevala pri izraeunu oslabitev ali postene vrednosti
finanenih sredstev oziroma rezervacij, kot so krediti in terjatve, kreditni izvedeni finaneni instrumenti,
police zivljenjskega zavarovanja, nepreklicne garancije na prvi poziv banke, premieno premozenje
(avtomobili, oprema, stroji veeje vrednosti), porostva tretjih oseb, patronatske izjave, menieni avali
ipd, ee niso vkljueene ze v drugih sifrah tega sifranta.

Banka kot zavarovana oznaci Ie tista finanena sredstva, pri katerih je v pogodbi s stranko doloeeno
trajanje zavarovanja do odplaeila finanenega sredstva.

Ce je posarnezno finaneno sredstvo (kredit ali druga teIjatev) oziroma prevzeta in pogojna
zunajbilanena obveznost zavarovana z vee vrstami zavarovanj, banka poroea kombinacijo sifer za
najvee pet zavarovanj po dejanskem oziroma predvidenem vrstnem redu unoveljivosti. Pri tern vee isto
vrstnih zavarovanj (ne glede na vrstni red unoveljivosti) vkljuei v kombinacijo sifer sarno enkrat (na
primer porostva dveh tretjih oseb, ki obe jamcita banki za odplaeilo kredita kreditojemalca v celotnem
znesku, oznaei s sifro 14 sarno enkrat in ne s sifro 1414).

Banka po tern sifrantu v stolpcih z vrednostnimi podatki od 58 do 68 poroea tudi vrednost za vsako
vrsto prejetih zavarovanj (praviloma postena vrednost), znesek knjigovodske vrednosti bilanenih
teIjatevali dela bilanenih teIjatev (pred oslabitvijo), ki so nezavarovane, oziroma znesek zavarovanja,
ki presega knjigovodsko vrednost zavarovanih bilanenih terjatev (pred oslabitvijo). Pri tern postavke
poroCila (z enakimi vrednostmi sifrantov) z izpolnjenim vrednostnim podatkom 58 Znesek
nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) (ali je ta vrednost dejansko enaka nie, ker je vrednost
zavarovanja enaka knjigovodski vrednosti bilanenih terjatev (pred oslabitvijo)) oznaei po sifrantu 96
Pokritost z zavarovanji s sifro 2 - 100-odstotna ali manj kot 1OO-odstotna pokritost, postavke poroeila
(z enakimi vrednostmi sifrantov) z izpolnjenim vrednostnim podatkom 68 Znesek preseienega
zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) pa po omenjenem sifrantu s sifro
I - vee kot 1OO-odstotnapokritost.

Vrednost za vsako vrsto prejetih zavarovanj oziroma vrednostne podatke od 59 do 67 (ne pa tudi
vrednostnih podatkov 58 in 68 ter posledieno oznak po sifrantu 96 Pokritost z zavarovanji) banka
poroea tudi pri odobrenih in se neerpanih kreditih ter odplaeanih novih kreditih oziroma poslih
(postavke poroeila A0408, A0410, A0416, A0418 in A0419, oznaeene po sifrantu 19 ObstojeCilnovi
posli s siframi 4 - necrpan obstojee posel, 5 - necrpan nov posel in 2 - nov odplacan posel).

Ce je s posamezno vrsto zavarovanj zavarovanih vee finanenih sredstev oziroma zunajbilanenih
obveznosti, banka vrednost teh zavarovanj razdeli sorazmerno na posamezno finaneno sredstvo
oziroma zunajbilancno obveznost, in posamezne dele te vrednosti vkljuei v ustrezne postavke poroeila,
na katere se po vsebini nanasajo.
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Porocanje jinancnih obveznosti

Pri porocanju pasivnih bilancnih postavk financnih obveznosti do bank iz najetih kreditov in prejetih
vlog (po sifrantu 9 Sektor oznaceni s sifro S.122) in financnih obveznosti iz izdanih vrednostnih
papitjev imata sifri tega sifranta naslednji pomen:

Sifra 01 - terjatev/obveznost ni zavarovana oznacuje obveznosti do komitentov iz izkaza financnega
polozaja, ki niso zavarovane ali so zavarovane z eno izmed drugih oblik zavarovanja, razen
nepreklicnega jamstva Republike Siovenije, ki je vkljuceno ze v sifro 16 tega sifranta.

Sifra 16 - nepreklicna jamstva Republike Slovenije oznacuje financne obveznosti do komitentov iz
izkaza financnega polozaja, ki so zavarovane z nepreklicnimi garancijami oziroma jamstvi Republike
Siovenije.

Banka financne obveznosti oznaci s sifro 0 I in 16. Pri porocanju financnih obveznosti, po tern sifrantu
oznacenih s sifro 16, navede tudi vrednostni podatek 64 Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi
Republike Slovenije.

26. Oznaka komitenta (novi posli)

Banka nove posle danih kreditov in vlog (po sifrantu 19 ObstojeCi/novi posli oznaceni s siframi 2 -
nov odplacan posel, 3 - obstojec in obenem nov posel in 5 - neerpan nov pose/), ki vkljucujejo tudi
zunajbilancno evidenco, poroca po komitentih, ki jih oznaci sledece:

za domaee osebe (rezidente) vpise maticno stevilko komitenta iz Poslovnega registra Siovenije
(AlPES);
za tuje banke vpise SWIFT kodo iz Ble directol)'-ja;
za druge tuje osebe, ki niso jiziene osebe in ki nimajo SWIFT kode, vpise enolicno identifikacijo
(najvec 30 znakov), ki jo banka doloci sarna;
za domace in tuje jiziene osebe, ki nimajo matiene stevilke in ne opravljajo dejavnosti, vpise sifro
5980003;
za domaee in tuje jiziene osebe, ki nimajo matiene stevilke in opravljajo dejavnost, vpise sifro
5000009 (kmetje) ali sifro 6000053 (osebe zaposlene v svobodnih poklicih).

27. SifTa deponenta

Banka pasivne bilancne postavke najetih kreditov, prejetih vlog in izdanih dolzniskih vrednostnih
papirjev, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, poroca po deponentih, ki jih oznaci sledece:

za deponente, ki niso jiziene osebe, vpiSe enolicno sifro (najvec 30 znakov), ki jo doloCi banka ob
sklenitvi prvega posla s posameznim deponentom tako, da ima ta deponent vedno isto sifro. Ko se
poslovanje z deponentom zakljuci, banka njegove sifre ne more dodeliti novemu deponentu;
za domaee in tuje jiziene osebe, ki nimajo maliene stevilke in ne opravljajo dejavnosti, vpise sifro
5980003;
za domaee in tuje jiziene osebe, ki nimajo malicne stevilke in opravljajo dejavnost, vpise sifro
5000009 (kmetje) ali sifro 6000053 (osebe zaposlene v svobodnih poklicih).

Banka lahko izdane dolzniske vrednostne papirje in potrdila 0 vlogah (postavke poroCila P0802
Obveznosti za izdane doliniske vrednostne papirje, razen obveznic, P0803 Obveznosti za izdane
obveznice in P0804 Obveznosti za izdana potrdila 0 vlogah), za katere ne razpolaga s podatki 0

imetnikih, poroca s sifro PRINOSVP.
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37. Opombe, pojasnila

Banka k postavkam porocila vpise opombe oziroma dodatna pojasnila.

3& ObreMnaobcutljwoM

Banka bilancne postavke dolzniSkih financnih instrumentov, ki vkljucujejo tudi zunajbilancnb
evidenco, poroca glede na obrestno obcutljivost s siframa:

1 Da
2Ne

Sifra I - do vkljucuje financne instrumente, ki so obrestno obCutljivi (v pogodbi 0 sklenityi
posameznega instrumenta je obrestna mera, s katero se ta instrument obrestuje (ne vkljucuje zamudne
obrestne mere), dolocena). S to sifro banka oznaci tudi dolzniske financne instrumente, ki imajo V
pogodbi doloceno obrestno mero 0 %.

Sifra 2 - ne vkljucuje financne instrumente, ki niso obrestno obcutljivi (v pogodbi 0 sklenitvi
posameznega instrumenta obrestna mera, s katero bi se ta instrument obrestoval, ni dolocena).

Banka financne instrumente ter pogojne in prevzete zunajbilancne obveznosti, po tern sifrantu
oznacene s sifro 2 - ne (na primer kredite in terjatve po plaCilnih in kreditnih karticah z odlozeni~
placilom, ki se ne obrestujejo; pogodbeno dogovOIjeni okvinii limiti s strankami brez dogovorjene
obrestne mere, ki so kasneje osnova za sklepanje novih pogodb s strankami, vezanih na doloceno vrstb
posla - dane kredite, garancije; odobreni necrpani krediti, pri katerih je obrestna mera pogodbenb
dogovorjena sele ob crpanju, ipd.), ne oznaci po sifrantih in ne izpolni z vrednostnimi podatki, ki s~
nanasajo na obrestne mere ( 6. po sifrantih 21, 22, 24 in 39 ter vrednostnih podatkih 31, 32, 33, 34, 3S
in 36). To pravilo pa ne velja za porocanje izvedenih financnih instrumentov, ki se v osnovi nanasajo
na dolzniSke financne instrumente. . !

I
Banka v (obeh) postavkah porocila (razstavljenih) izvedenih financnih instrumentov (A2405 in A240~
oziroma P2605 in P2606) oznaci kot obrestno obcutljive (sifra 1) Ie obrestne izvedene financnb
instrumente in valutne izvedene financne instrumente, ki so hkrati izpostavljeni tudi obrestnemh
tveganju (kot so medvalutne zamenjave), vse druge izvedene financne instrumente (izvedene financn~
instrumente, ki se nanasajo na lastniske/ dolzniske financne instrumente ali blago) pa oznaci kdt
obrestno neobcutljive (sifra 2). I

Banka vpogledne vloge (v aktivnih in pasivnih postavkah izkaza financnega polozaja) in avtomatske
okvime kredite, ki pogodbeno nimajo dolocene zapadlosti, v celotnem obsegu steje med obrestno
obcutljive financne instrumente, zato jih omaCi s sifro I - do.

Banka obstojece bilancne posle (aktivne in pasivne bilancne postavke porocila, po sifrantu 19
oznacene s sifro I), katerih glavnica je v celoti ze zapadla v placilo (pri poslih z obrocnim
odplacevanjem je zapadel v placilo tudi zadnji obrok) ali je ze odplacana (niso pa odplacane
obracunane obresti ali se niso ukinjeni morebitni popravki vrednostni zaradi oslabitev), oznaCi s sifro
2 - ne. Enako postopa tudi pri porocanju unovcenih in neunovcenih garancij oz. terjatev za placila,
opravljenih na osnovi danihjamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti (postavka A0416),
ki se obrestujejo po zamudni obrestni meri.: I

Ne glede na prejsnji odstavek lahko banka postavke prejetih vpoglednih vlog, v katerih izkazuje sarno
se obracunane obresti (glavnicaje ze v celoti izplacana), oznaci kot obrestno obcutljive. I

Banka nove bilancne posle (aktivne in pasivne bilancne postavke porocila, po sifrantu 19 oznacene ~
sifro 3), katerih gJavnica je v ceJoti ze zapadla v placilo ali je ze odplacana (niso pa odplacane
obracunane obresti ali se niso ukinjeni morebitni popravki vrednostni zaradi oslabitev), oznaci s sifr6
I-do.
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40. MOZnost predcasnega odpoklica

Banka bilanene postavke finanenih instrumentov, ki vkljueujejo tudi zunajbilaneno evidenco, poroea v
odvisnosti od obstoja morebitne pogodbene doloebe 0 predeasnem odplaCilu oziroma odpoklicu
posamemega finanenega instrumenta s siframa:

1 Da
2Ne

Sifra I - da vkljueuje finanene instrumente , pri katerih je v pogodbi s komitentom doloeena klavzula
(vgrajena opcija) 0 predeasnem odplaeilu (dvigu sredstev) oziroma odpoklicu finanenega instrumenta
(na primer vloge ali kredita) in pri katerih komitent te opcije se ni najavil oziroma izkoristil, pri eemer
je moznost predeasnega odplaeila kredita oziroma dviga sredstev zaradi izjemnih okolisein (npr. smrti,
nesreee, izselitve iz drZave) izvzeta.

Sifra 2 - ne vkljueuje finanene instrumente, pri katerih v pogodbi s komitentom ni klavzule (vgrajena
opcija) 0 predeasnem odplaeilu (dvigu sredstev) oziroma odpoklicu finanenega instrumenta.

Banka pri postavkah finanenih instrumentov, pri katerih so komitenti opcijo glede predeasnega
odpoklica najavili oziroma izkoristili, spremeni vrednost sifranta 15 Preastala zapadlast glede na
datum zapadlosti po najavljeni oziroma izkoriseeni opciji in ee gre v navedenem primeru za vloge,
spremeni tudi sifro postavke iz P0321 Prejete vlage v P0201 Odpaklicane vlage. Na primer vloge, pri
katerih mora komitent po letu neprekinjenega vareevanja dvig sredstev najaviti vsaj 3 mesece pred
zelenim datumom dviga, na dan najave dviga po sifrantu 15 Preas tala zapadlast oznaei s sifro 04 -
nad 1 da 3 mesecev (pred najavo dviga s sifro 06 - nad 6 mesecev da 1 leta), pozneje pa s sifro v
odvisnosti od preostalega stevila dni do najavljenega datuma dviga sredstev.

V primeru, ko je moznost predeasnega odpoklica prejetih vlog izvrsena Ie deloma (komitent ne
odpokliee celotnega zneska, temvee Ie njegov del), banka prejeto vlogo poroea v dveh delih, tj. v
postavki P0321 Prejete vlage in postavki P0201 Odpaklicane vlage.

42. Odvisna druzba po MSRP

Banka bilanene postavke, ki vkljueujejo tudi zunajbilaneno evidenco, in postavke izkaza
vseobsegajoeega donosa poroea glede na izpolnjevanje doloeb 0 obvladovanju druzb iz 5. do 18. elena
MSRP lOs siframa:

1 Da
2Ne

Sifra I - da vkljueuje posle z odvisnimi druzbami, ee je banka neposredno ali posredno prek drugih
odvisnih druzb v razmerju teh druzb v nadrejenem polozaju s praviloma vee kot 50 odstotkov
glasovalnih pravic in/ali so izpolnjena ustrezna druga sodila glede obvladovanja teh druzb po doloebah
iz 5. do 18. elena MSRP 10.

Sifra 2 - ne vkljueuje posle z drugimi druzbami, ki niso vkljueene pod sifro I.

43. RazpoloZljivost premof.enja

Banka aktivne bilanene postavke poroea glede na (ne)razpolozljivost s siframi:

01 Predmet listinjenja
02 Zaeasno prodana finanena sredstva (repo),
03 V skladu finanenega premozenja pri Banki Slovenije
04 Zastavljena sredstva za obveznosti banke
05 Zastavljena sredstva banke za obveznosti komitentov
99 Prosto razpolozljivo premozenje
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Sifra 01 - predmet listinjenja vkljucuje financna sredstva banke, ki so predmet listinjenja, pri katerem
je banka zadrfala skoraj vsa tveganja in koristi iz lastnistva listinjenih financnih sredstev, oziroma gre
za financna sredstva, v zvezi s katerimi je banka v izkazu financnega poloZlija pripoznala obveznosti,
vezane na financna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja po dolocbah 15. do 31.
clena MRS 39 (postavka porocila P3702 Financne obveznosti iz listinjenja). '

Sifra 02 - zacasno prodana financna sredstva (repo) se oznaci financna sredstva, pri katerih je banka
zadrzala skoraj vsa tveganja in koristi iz lastnistva zacasno prodanih financnih sredstev in zato Pc?
dolocbah 15. do 37. clena MRS 39 oziroma tocke a) napotka AG40 k MRS 39 ne izpolnjuje pogojev
za odpravo pripoznanja teh sredstev iz izkaza financnega poloZaja. I

I

Sifra 03 - v skladu financnega premoienja pri Banki Slovenije se oznaCi financna sredstva, ki jih je
banka po dolocbah 0 primemosti za zavarovanje Splosnih pogojev 0 izvajanju okvira dename politik~
(objavljenih na spletni strani http://www.bsi.si/zakoni-in-predpisi.asp?Mapald=963) vkljucila v sklad
financnega premozenja za namen zavarovanja obveznosti banke do Banke Slovenije za najete kredite
in za druge ins!rumente dename politike.

Sifra 04 - zastavljena sredstva za obveznosti banke se oznaci sredstva, ki jih je banka zastavila kot
zavarovanje za najete kredite in druge obveznosti banke. Banlta na primer s to sifro oznaci likvidna
financna sredstva za izplacilo zajamcenih vlog po Sklepu 0 sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS,
97/10, 26/12, 75/12 in 29/13), kritno premozenje za izdane hipotekame in komunalne obveznice,
zastavljene nepremicnine in premicnine, zastavljena financna sredstva, prodane teIjatve z regresno
pravico, ki po dolocbah IS. do 37. clena MRS 39 oziroma tocke e) napotka AG40 k MRS 39 ne
izpolnjuje pogojev za odpravo pripoznanja. Banka s to sifro ne oznaci financnih sredstev, ki jih poroca
ze pod sifro 03 tega sifranta.

Sifra 05 - zastavljena sredstva banke za obveznosti komitentov se oznaCi sredstva, ki jih je banka
zastavila za obveznosti strank, kot so zastavljene nepremicnine in premicnine, zastavljena financna
sredstva in drugo premoZenje banke. S to sifro banka poroca tudi financna sredstva, ki j ih je banka po
dolocbah 0 primemosti za zavarovanje Splosnih pogojev 0 izvajanju okvira dename politike vkljucila
v sklad financnega premozenja za namen zavarovanja obveznosti njenih strank (npr. bank clanic
bancne skupine, kateri banka porocevalka pripada) do Banke Slovenije za najete kredite in za druge
instrumente dename politike.

Sifra 99 - prosto razpoloiljivo premoienje vkljucuje prosto razpolozljivo premozenje banke, ki ni
oznaceno ze z enD izmed sifer od 0 I do 05 tega sifranta. Za prosto razpolozljivo premozenje se stejejo
tudi financna sredstva v jamstvenem skladu KDD, jamstveni shemi placilnih sistemov in, nalozbe v
sklad za resevanje bank in nalozbe v vrednostne papirje, ki so namenjene zagotavljanju likvidnih
sredstev, potrebnih za eventualno vplacilo dodatnih denamih sredstev v sklad za resevanje bank po
Sklepu 0 likvidnih nalozbah za namen sklada za resevanje bank (Uradni list RS, sl. 6/15).

44. Namen jinani'nih instrumentov in drugih postavk

Banka postavke porocila, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, poroca glede na to, v katef(~
skupino je banka po dolocbah MSRP razporedila financne instrumente v izkazu financnega polozaja, s
siframi:

01 Za trgovanje
02 Pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni iZld
03 V posesti do zapadlosti
04 Krediti in teIjatve
05 Razpolozljiva za prodajo
07 Nekratkorocna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti
08 Ustavljeno poslovanje
09 Financne obveznosti, merjene po odplacni vrednosti
10 lzvedeni financni instrumenti za varovanje postene vrednosti (mikro)
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11 lzvedeni finaneni instrumenti za varovanje denarnih tokov (mikro)
13 Izvedeni finaneni instrumenti za varovanje postene vrednosti pred tveganjem obrestne mere
(makro)

14 Izvedeni finaneni instrumenti za varovanje denarnih tokov pred tveganjem obrestne mere (makro)
15 Izvedeni finaneni instrumenti za ekonomsko varovanje postavk banene knj ige
16 Drugo

Sifra 01 - za trgovanje vkljueuje izvedene finanene instrumente, ki niso namenjeni varovanju pred
tveganjem, in neizvedene finanene instrumente, kijihje banka po doloebah 9. elena MRS 39 v izkazu
finanenega polofuja razporedila v skupino finanenih sredstev ali finanenih obveznosti, ki so namenjeni
trgovanju. Banka s to sifro oznaei tudi zlato, druge plemenite kovine in blago, ki so namenjeni
trgovanju (postavki poroeila A2939 in A2940).

Sifra 02 - pripoznani (oznaceni) po posteni vrednosti skozi poslovni izid vkljueuje neizvedene
finanene instrumente (vkljueno z delnicami oziroma nalozbami v kapital druzb v skupini), ki jih je
banka po doloebah 9., IIA. in 12. elena MRS 39 ob zaeetnem pripoznanju v izkazu finanenega
polozaja razporedila v skupino finanenih sredstev ali finanenih obveznosti, ki so opredeljena/e
(oznaeena/e) za meIjenje po posteni vrednosti skozi poslovni izid in niso namenjeni trgovanju.

Sifra 03 - vposesti do zapadlosti vkljueuje neizvedena finanena sredstva z doloeenimi ali doloeljivimi
plaeili in doloeeno zapadlostjo v plaCilo (dolzniske instrumente), ki jih je banka zaradi nedvoumne
namere in zmoznosti posedovanja do zapadlosti po doloebah 9. elena MRS 39 razporedila v skupino
finanenih sredstev v posesti do zapadlosti.

Sifra 04 - krediti in terjatve vkljueuje neizvedena finanena sredstva z doloeenimi ali doloCljivimi
plaeili in doloeeno zapadlostjo v plaeilo (dolzniske instrumente), ki ne kotirajo na delujoeem trgu in ki
jih je banka po doloebah 9. elena MRS 39 razporedila v skupino krediti in teIjatve. Ta skupina
praviloma vkljueuje tudi gotovino in vloge pri centralnih bankah (postavke poroeila od AOIOI do
A0301 in A0411).

Sifra 05 - razpoloiljiva za prodajo vkljueuje neizpeljana finanena sredstva (Iastniske ali dolzniske
instrumente), k:ijih je banka po doloebah 9. elena MRS 39 razporedila v skupino finanenih sredstev,
razpolozljivih za prodajo, in ne v eno izmed skupin, oznaeenih s siframi od 01 do 04 tega sifranta.
Banka s to sifro oznaei tudi delnice oziroma nalozbe v kapital odvisnih, pridruzenih in skupaj
obvladovanih druzb, ki jih meri kot finanena sredstva, razpolozljiva za prodajo, po nabavni vrednosti
ali posteni vrednosti skozi akumulirani drugi vseobsegajoei donos v skladu z MRS 39 (postavke
poroeila AII04 do All 06 in AI203 do AI205).

Sifra 07 - nekratkorocna sredstva v posesti za prodajo in z njimi povezane obveznosti vkljueuje
bilanene postavke, ki jih je banka v skladu z doloebami MSRP 5 opredelila kot nekratkoroena sredstva
v posesti za prodajo (na primer opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, nalozbene
nepremienine, nalozbe v kapital odvisnih, pridruzenih in skupaj obvladovanih druzb) ali kot skupino
za odtujitev in z njo povezane obveznosti v posesti za prodajo (npr. aktivne in pasivne postavke izkaza
finanenega polozaja podruznice, ki jo banka nameni za prodajo).

Sifra 08 - ustavljeno poslovanje vkljueuje bilanene postavke, ki se nanasajo na del banke, katerega
poslovanjeje ustavljeno, in kijih banka obravnava po doloebah 32. elena MSRP 5.

Sifra 09 - jinancne obveznosti, merjene po odplacni vrednosti vkljueuje neizvedene finanene
obveznosti z doloeenimi ali doloeljivimi plaCili in doloeeno zapadlostjo v plaeilo (dolzniske finanene
instrumente kot so krediti, vloge in izdani dolzniski vrednostni papirji), ki jih je banka po doloebah 9.
elena MRS 39 razporedila v skupino finanenih obveznosti, merjenih po odplaeni vrednosti.

Sifra 10 - izvedeni jinancni instrumenti za varovanje postene vrednosti (mikro) vkljueuje izvedene
finanene instrumente, kijihje banka po doloebah 88. elena MRS 39 ob zaeetnem pripoznanju oznaeila
kot izvedene finanene instrumente za namen varovanja pred tveganjem spremembe postene vrednosti
posamezno varovanih postavk, katerih postena vrednost bo po prieakovanju pobotala spremembo
postene vrednosti teh varovanih postavk. Banka na primer s to sifro oznaei klasieno zamenjavo
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1 Terminska pogodba (futures)
2 Terminski posel (forward)
3 Nakupna opcija (call option)
4 Prodajna opcija (put option)
5 Zamenjava (swap)
7 Opcija na zamenjavo (swaption) do realizacije (velja od 1. 12.2010)
6 Drugi izvedeni finaneni instrument

I

obrestnih mer, sklenjeno za namen varovanja najetega kredita z nespremenljivo obrestno mero, 's
katero po vsebini nespremenljivo obrestno mero tega kredita zamenja v spremenljivo obrestno mero. ;

Sifra II - izvedeni jinancni instrumenti za varovanje denarnih tokov (mikro) vkljueuje izvedene
finanene instrumente, ki jih je banka po doloebah 88. elena MRS 39 ob zaeetnem pripoznanju oznaeil~
kot izvedene finanene instrumente za namen varovanja bodoeih denamih tokov, katerih denami tokO\!i
bodo po prieakovanju pobotali spremembo denamih tokov varovanih postavk. Banka na primer s to
sifro oznaei klasieno zamenjavo obrestnih mer, sklenjeno za namen varovanja prejete vloge ~
spremenljivo obrestno mero, s katero po vsebini spremenljivo obrestno mero te vloge zamenja ~
nespremenljivo obrestno mero.

Sifra 13 - izvedeni jinancni instrumenti za varovanje postene vrednosti pred tveganjem obrestne merf
(makro) vkljueuje izvedene finanene instrumente, ki jih je banka po doloebah 88. elena MRS 39 ob
zaeetnem pripoznanju oznaeila kot izvedene finanene instrumente za namen varovanja posten~
vrednosti skupine dolzniskih instrumentov pred obrestnim tveganjem, katerih postena vrednost bo pI,
prieakovanju pobotala spremembo postene vrednosti te skupine instrumentov (pripoznane v postav~i
izkaza finanenega polozaja A3001, ee je sprememba postene vrednost skupine varovanih dolzniski~
instrumentov pozitivna, in P3001, ee je sprememba postene vrednosti skupine varovanih dolzniskih
instrumentov negativna).

Sifra 14 - izvedeni jinancni instrumenti za varovanje denarnih tokov pred tveganjem obrestne mer~
(makro) vkljueuje izvedene finanene instrumente, ki jih je banka po doloebah 88. elena MRS 39 ob
zaeetnem pripoznanju oznaeila kot izvedene finanene instrumente za namen varovanja bodoeih
denamih tokov skupine dolzniskih instrumentov pred obrestnim tveganjem, katerih denami tokovi
bodo po prieakovanju pobotali spremembo denarnih tokov te skupine dolzniskih instrumentov.

,
Sifra 15 - izvedeni jinancni instrumenti za ekonomsko varovanje postavk bancne knjige vkljueuje
izvedene finanene instrumente, ki jih je banka ob zaeetnem pripoznanju oznaeila kot izvedene
finanene instrumente za namen varovanja postavk banene kujige pred tveganjem in ki ne izpolnjujejo
vseh sodil za obraeunavanje varovanja pred tveganji po MRS 39. Banka smiselno uposteva doloebe
toeke a) 88. elena MRS 39.

Sifra 16 - drugo vkljueuje bilanene postavke poroeila, ki se ne nanasajo na finanene instrumente in
niso vkljueene ze v eno izmed sifer od 01 do 15 tega sifranta, kot so opredmetena osnovna sredstva in
neopredmetena sredstva, uporabljena za lastno dejavnost, nalozbene nepremienine, dane v poslovni
najem, zlato, ki ni namenjeno trgovanju, in zaloge. Banka s to sifro oznaei tudi delnice oziroma
nalozbe v kapital odvisnih, pridruzenih in skupaj obvladovanih druzb, ki jih meri po nabavni vrednosti
v skladu z MRS 36 (postavke poroeila AII04 do AII06 in AI203 do AI205).

114. Vrste izvedenih jinancnih instrumentov

Banka bilanene postavke izvedenih finanenih instrumentov (postavke A2405, A2406, P2605 in
P2606), ki vkljueujejo tudi zunajbilaneno evidenco, poroea glede na vrsto izvedenih finanenih
instrumentov s siframi:

I

I

i
I

I
, I
Sifra I - terminska pogodba (futures) vkljueuje standardizirano pogodbo 0 nakupu ali prodaji
standardne ko1ieine in kakovosti nataneno opisanega sredstva (valute, borzni indeksi, dolzniski i~
lastniski instrumenti, surovine, kmetijski pridelki ipd.) na doloeen, standardiziran dan v prihodnosti!,

125



dobavljenega na doloceno mesto po vnaprej doloceni ceni, s katero se (praviloma) trguje na borzi.
Banka s to sifro oznaci tudi sinteticne posle.

Sifra 2 - terminski pose! (forward) vkljucuje nestandardizirano pogodbo oziroma zavezujoc dogovor
med banko in njenim komitentom 0 nakupu oziroma prodaji dolocenega sredstva (valute, dolzniskih
ali lastniskih papirjev ipd.) po vnaprej doloceni ceni z rokom izvrsitve v prihodnosti, ki po dolocbah
28. elena MRS 39 ne izpolnjuje pogojev za pripoznanje obicajnega nakupa ali prodaje sredstva. Banka
na primer s to sifro oznaci valutni forward, forward za nakup/prodajo vrednostnih papiIjev, obrestni
forward in dogovor 0 terminski obrestni meri (Forward Rate Agreement).

Sifra 3 - nakupna opcija (call option) vkljucuje opcijsko pogodbo, po kateri ima banka pravico, ne pa
obvezo na dolocen dan ali v dolocenem obdobju v prihodnosti kupiti doloceno sredstvo (tujo valuto,
dolzniki ali lastniski instrument ipd.), po vnaprej doloceni ceni kot so valutne opcije, obrestne opcije,
opcije na dolmiske ali lastniske financne instrumente. Banka s to sifro oznaci tudi opcijsko pogodbo,
v kateri se banka kot izdajatelj opcije zaveze, da bo na dolocen dan ali v dolocenem obdobju v
prihodnosti prodala doloceno sredstvo po vnaprej doloceni ceni imetniku opcije, ce jo bo k temu
pozval imetnik opcije.

Sifra 4 - prodajna opcija (put option) vkljucuje opcijsko pogodbo, po kateri ima banka pravico, ne pa
obvezo na dolocen dan ali v dolocenem obdobju v prihodnosti prodati doloceno sredstvo (tujo valuto,
dolzniki ali lastniski instrument ipd.), po vnaprej doloceni ceni kot so valutne opcije, obrestne opcije,
opcije na dolzniske ali lastniske financne instrumente. Banka s to sifro oznaci tudi opcijsko pogodbo,
v kateri se banka kot izdajatelj prodajne opcije zaveze, da bo na dolocen dan ali v dolocenem obdobju
v prihodnosti kupila doloceno sredstvo po vnaprej doloceni ceni od imetnika opcije, ce jo bo k temu
pozval imetnik opcije.

Sifra 5 - zamenjava (swap) vkljucuje nestandardizirano pogodbo oziroma zavezujoc dogovor med
banko in njenim komitentom 0 promptni (spot) in terminski zamenjavi dolocenih sredstev po vnaprej
doloceni ceni kot so valutna zamenjava (Currency Swap), klasicna zamenjava obrestnih mer (Interest
Rate Swap), medvalutna zamenjava (Cross Currency Swap).

Sifra 7 - opcija na zamenjavo (swaption) do realizacije vkljucuje opcijsko pogodbo, po kateri ima
banka pravico, ne pa obvezo, na dolocen dan ali v dolocenem obdobju v prihodnosti skleniti tocno
dolocen instrument zamenjave, po vnaprej dogovorjenih pogojih. Banka s to sifro oznaci tudi opcijsko
pogodbo, v kateri se kot izdajatelj opcije zaveze, da bo na dolocen dan ali v dolocenem obdobju v
prihodnosti sklenila tocno dolocen instrument zamenjave po vnaprej dogovorjenih pogojih, ce jo bo k
temu pozval imetnik opcije. Ce banka kasneje s komitentom po opcijski pogodbi posel zamenjave s
komitentom dejansko sklene (oz. se opcijska pogodba realizira), ta posel od datume sklenitve poroca
kot zamenjavo (swap) (sifra posla se po tern sifrantu spremeni iz 7 na 5) na nacin, ki se sicer zahteva
za porocanje zamenjav.

Sifra 6 - drugi izvedeni jinancni instrument vkljucuje izvedeni financni instrument ali vgraJem
izvedeni financni instrument, locen od osnovne pogodbe, po dolocbah 9. elena MRS 39, ki ni ze
vkljucen v eno izmed sifer tega sifranta.

Banka za namen porocanja obrestno ovratnico razstavi na obrestno dno in obrestno kapico ter vsako
izmed teh po tern sifrantu oznaci s sifro v odvisnosti od tega, ali gre za nakupno opcijo (sifra 3) ali
prodajno opcijo (sifra 4).

46. Vrste tveganja

Banka bilancne postavke izvedenih financnih instrumentov (postavke A2405, A2406, P2605 in
P2606), ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, in z njimi povezane postavke izkaza
vseobsegajocega donosa poroca glede na vrsto tveganja, ki mu je izpostavljen posamezen izvedeni
financni instrument, s siframi:

1 Tveganje spremembe obrestne mere
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Sifra 3 - valutno tveganje vkljueuje
spremembe teeajev tujih valu!.

2 Tveganje spremembe eene delnie in delezev
3 Valutno tveganje
4 Kreditno tveganje
5 Tveganje spremembe eene blaga
6 Drugo

Sifra 1 - tveganje spremembe obrestne mere vkljueuje izvedene finanene instrumente, ki so
izpostavljeni tveganju spremembe obrestne mere.' l
Sifra 2 - tveganje spremembe cene delnic in deleiev vkljueuj~ izvedene finanene instrumente, ki s
izpostavljeni tveganju spremembe eene delnie ali lastniskih deh!zev.

,

• I
izvedene finanene mSq'umente, ki so izpostavljeni tveganju

, I
Sifra 4 - kreditno tveganje vkljueuje izvedene finanene instnjmente, ki so izpostavljeni kreditnemu

l

l

ts,vefjgan5Ju, . b bl kl" .. d fil , . k" I"
1 ra - tvegG/1jespremem e cene aga v ~ueuJe lzve ene l!1anene mstrumente, 1 so IZPOStav~em

~veganju spremembe eene blaga. i I
Sifra 6 - drugo vkljueuje izvedene finanene instrumente, ki so izpostavljeni vee kot eni vrsti tveganj in
ga banka po doloebah 76. elena MRS 39 ne more razstaviti! glede na izpostavljenost posamezni~
tveganjem po sifrah I do 5 tega sifranta oziroma ga ne mote opredeliti glede na tveganje, ki p~
izvedenem finanenem instrumentu prevladuje (glejte tudi doloebe postavke A2405 oziroma P2605 6
razstavljanju izvedenih finanenih instrumentov za namen poroeimja v poglavju 2 tega navodila). !

B k . d fi " k' hkr" Ii.. I ...1an a lzve ene manene mstrumente, 1 so alI lzpostav ~em va utnemu tveganJu In tveganw
spremembe obrestne mere, po tern sifrantu oznaei s sifro 3 - valutno tveganje.

116. Strukturiran jinancni instrument

Banka bilanene postavke finanenih instrumentov, ki vkljucujejJ tudi zunajbilaneno evideneo, poroea s
sitrarni: ;

I

1 Da s 100-odstotnim in vee odstotnim zajameenim izplacilom !
2 Da z manj kot 100-odstotnim zajameenim izplaCilom !
3 Finaneni instrument ni strukturiran I

, I
Sifra 1 - s lOO-odstotnim in vee odstotnim zajameenim izplaCilom se oznaei, ee je po pogodbenem
doloeilu zajameeno izplaeilo strukturiranega finanenega instru.benta ob zapadlosti enako ali veeje od
zaeetnega vlozka oziroma nominalne vrednosti strukturiranega flnanenega instrumenta.

, 1

Sifra 2 - da z manj kot lOO-odstotnim zajameenim izplaCilom se oznaei, ee je po pogodbenem
doloeilu zajameeno izplaeilo strukturiranega finanenega instrmhenta ob zapadlosti nizje od zaeetneg~
vlozka oziroma nominalne vrednosti strukturiranega finanenega!instrumenta.

Ii, I

Sifra 3 - jinaneni instrument ni strukturiran se oznaCi, ee ne gre za strukturirani finaneni instrumenl
oziroma finaneni instrument z vgrajenim izvedenim finanenim ihstrumentom. I

Banka s sifro I in 2 tega sifranta oznaci strukturirane finaneL instrumente, ki se po doloebah 11.1,
IIA. in 12. elena MRS 39 raeunovodijo kot eeloviti strukt~rirani financni instrumenti (skupaj ~
vgrajenim izvedenim finanenim instrumentom), ob zaeetneJn pripoznanju razvrseeni v skupin6
finanenih instrumentov, oznaeenih za meIjenje po posteni vredrlosti skozi poslovni izid (po sifrantu 44
Namen jinanenih instrumentov in drugih postavk oznaeeni sl sifro 02 - pripoznani (oznaeeni) p~
posteni vrednosti skozi poslovni izid) oziroma v skupino I finanenih instrumentov, namenjenin
trgovanju (po sifrantu 44 Namen jinanenih instrumentov in d~ugih postavk oznaeeni s sifro 01 - zt,
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trgovanje, ali se vgrajeni izvedeni finaneni instrumenti raeunovodijo loeeno od osnovnih finanenih
instrumentov, v katere so vgrajeni. Ce se ti dye vrsti instrumentov raeunovodita loeeno, banka s sifro 1
ali 2 oznaCi vse instrumente, tako vgrajene izvedene finanene instrumente kot tudi osnovne finanene
instrumente (obveznico, depozit, kredit). Primeri strukturiranih finanenih instrumentov so obveznice z
delnisko opcijo, delniski certifikati, garantirani certifikati, diskontni certifikati, bonus certifikati,
indeksni certifikati, basket certifikati, certifikati s finanenim vzvodom.

48. Povezane druzbe po statistieni definieiji

Banka bilanene postavke finanenih instrumentov, ki vkljueujejo tudi zunajbilaneno evidenco, poroea s
siframi:

1 Kapitalsko povezana druzba - tuja nalozba v Sloveniji
2 Kapitalsko povezana druzba - nalozba v tuj ini
3 Kapitalsko nepovezana druzba

Sifra I - kapitalsko povezana druiba pomeni neposredno udelezbo tuje druzbe v kapitalu banke
poroeevalke, ki znasa 10 odstotkov ali vee.

Sifra 2 - kapitalsko povezana druiba pomeni neposredno udelezbo banke poroeevalke v kapitalu tuje
druzbe, ki znasa 10 odstotkov ali vee. .

Sifra 3 - kapitalsko nepovezana druiba pomeni, da medsebojne udelezbe ~ kapitalu ni ali daje nizja
od 10 odstotkov. .

Banka stem sifrantom oznaei postavke finanenih sredstev in obveznosti (kredite, vloge in dolzniske
vreduostne papiJje) do tujine.

49. Model vrednotenja

Banka aktivne bilanene postavke opredmetenih osnovnih sredstev in nekaterih neopredmetenih
sredstev, nalozbenih nepremienin, lastniskih finanenih sredstev (delnic in lastniskih delezev) in
izvedenih finanenih instrumentov, ki vkljueujejo tudi zunajbilaneno evidenco, ter nekatere z njimi
povezane postavke izkaza vseobsegajoeega dono sa poroea s siframa:

1 Postena vrednost
2 Nabavna vrednost

Sifra 1 - postena vrednost vkljueuje sredstva, meJjena po modelu postene vrednosti.

Sifra 2 - nabavna vrednost vkljueuje sredstva, meJjena po modelu nabavne vreduosti.

53. Povezane osebe (stranke) po ZTFI

Banka, ki opravlja investicijske storitve po ZTFI, postavke poroeila komisijskega poslovanja iz
posredovanja, izvrsevanja naroeil in gospodaJjenja s finanenimi instrumenti za raeun strank poroea s
siframa:

1 Da
2Ne

Sifra 1 - da oznaeuje komitenta, ki je povezana stranka.

Sifra 2 - ne oznaeuje komitenta, ki ni povezana stranka.
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I

I
Za namen porocanja po tern sifrantu se za povezane stranke stejejo: I

- cIani uprave in nadzomega sveta banke oziroma drugegJ organa vodenja in nadzora banke t1r
njihovi ofji druzinski cIani; 1 I
odvisni borznoposredniski zastopnik po 21. clenu ZTFI in njegovi ozji druzinski ciani ter v
primeru, da je borznoposredniski zastopnik pravna oseb , cIani organa vodenja in nadzora t~
pravne osebe ter njihovi ozji druzinski cIani; I I
zaposleni v banki in v odvisnem borznoposredniSkem zastopniku, ki neposredno sodelujejo v
procesu opravljanja investicijskih storitev in poslov, in drbgi zaposleni, ki opravljajo posameznk
dejanja iz I. do 5. tocke prvega odstavka 238. clena ZTFI; I I
fizicne osebe, ki se neposredno ukvarjajo z izvajanjem storitev za banko ali za njene odvisne
borznoposredniske zastopnike na podlagi dogovora 0 zunahjem izvajanju investicijskih storitev ih
poslov; I I
druge fizicne osebe, katerih storitve so na voljo banki ali so pod nadzorom banke ali njenegk
odvisnega borznoposredniSkega zastopnika v zvezi z 6pravljanjem investicijskih storitev ih

Z
poslov. k v • • d b k' . .1 I' . . d" d I

a nepovezane stran epa se steJeJo vse ruge ose e, I mmaJo vp Iva mtJ na vo enJe oZlroma na zor
banke niti neposredno ne opravljajo investicijskih storitev in poslov oziroma dejanj iz I. do 5. tock~
prvega odstavka 238. clena ZTFl. I I

54. Delitev sektorja S.14
I

Banka bilancne postavke porocila, ki vkljucujejo tudi zunajbilaJJcno evidenco, poroca s siframa:
I,

1 Samostojni podjetnik
2 Druga fizicna oseba, ki opravlja dejavnost
9 Drugo

Sifra I - samostojni podjetnik oznacuje fizicno osebo, ki s svojim lastnim premozenjem organizira
podjetje in na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost ter za svoje obveznosti odgovmja z vseriJ
~VOjimpremozenjem (s sredstvi podjetja in lastnimi sredstvi). I

Sifra 2 - druga jizicna oseba. ki opravlja dejavnost oznacuje fizicno osebo, ki ni registrirana ko!
samostojni podjetnik in samostojno opravlja dejavnost kot sta npr. kmet in oseba, zaposlena t
svobodnem poklicu. I

Sifra 9 - drugo oznacuje osebo, ki ni samostojni podjetnik ali druga fizicna oseba, ki opravlj~

~~M. I

Banka po tern sifranlu poroca Ie bilancne postavke porocila s sifro S.14 - gospodinjstva po sifrantu 9
Sektor.

55. Vrsta institucije

Banka bilancne postavke financnih instrumentov, ki vkljucujejo tudi zunajbilancno evidenco, poroca s
siframa:

1 Kreditna institucija
2 Pravna oseba s posebnim namenom listinjenja
3 Sklad denamega trga
4 Osrednja klirinska hisa (CCP = Central counterparty clearing house)
6 Druzba za izdajo elektronskega denmja (velja od 01. 12.2010)
5 Drugo
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Sifra I - kreditna institucija oznaeuje banko in hranilnico kot sta opredeljeni v 4. elenu ZBan-2.
Seznam za ddave EU je objavljen na spletni strani ECB
http://www .ecb.europa.eu/stats/monev/mfi/ general/htmllmonthly list.en.html

Sifra 2 - pravna oseba s posebnim namenom listinjenja oznaeuje pravno osebo kot je opredeljena v
66. toeki prvega odstavka 4. elena CRR. Seznam za ddave EU je objavljen na spletni strani ECB
http://www .ecb.europa.eu/stats/money/mfi/html/index.en.html.

Sifra 3 - skladi denarnega trga oznaeuje odprte ali zaprte vzajemne sklade/druzbe, ki investlraJo
predvsem v banene vloge, instrumente denarnega trga, v toeke/delnice skladov denarnega trga ali v
druge prenosne vrednostne papirje s preostalo zapadlostjo do vkljueno enega leta in ki dosegajo
stopnjo donosa, priblizno enako obrestnim meram instrumentov denarnega trga. Seznam za ddave EU
je objavljen na spletni strani ECB
http://www .ecb.europa.eu/stats/monev/m fi/general/htmllmonthly list.en.html.

Sifra 4 - osrednja klirinska hisa oznaeuje pravne osebe iz sektorjev S.125, S.l26 in S.127 (od
01.01.2014) (S.l23 in S.l24 - do 31.12.2013), ki sodelujejo predvsem pri poslih podobnih repojem
(repo in povratni repo) tako, da repo posel ne poteka vee neposredno med dvema udelezencema na
trgu, temvee med enim udeleZencem in CCP ter med CCP in drugim udeleZencem. Zato se repo posli
med MFI, ki vkljueujejo CCP, v bilanci stanja ne izkazujejo vee kot posli med MFI, temvee se
uvrseajo med posle z drugimi finanenimi posredniki, ki vkljueujejo CCP. Seznarn CCP drZav EU je
objavljen na spletni strani ECB
http://mifiddatabase.esma.europa.eu/lndex.aspx?sectionlinks id=24&language=0&pageName=CENT
RAL COUNTERPARTlES Display&subsection id=O

Sifra 6 - druiba za izdajo elektronskega denarja oznaeuje druzbo za izdajo elektronskega denarja kot
je opredeljena v 137. elenu ZPlaSS.

Sifra 5 - drugo oznaeuje investicijske sklade in druge pravne osebe iz sektorjev 125, S.126 in S.127
(od 01.01.2014) (S.123 in S.124 - do 31.12.2013), ki niso vkljueeni v sifre od I do 4 in 6.

Banka po tern sifrantu poroea Ie bilanene postavke poroeila, po sifrantu 9 Sektor oznaeene s siframi
S.122 - druge denarne jinanene ustanove, S.l23 - drugi jinaneni posredniki razen zavarovalnic in
pokojninskih skladov in S.124 - enote, ki opravljajo pomoinejinanene dejavnosti, ne glede na to, ali se
nanasajo na posle z domaeimi ali tujimi pravnimi osebami (velja do 31.12.2013).

Banka po tern sifrantu od 01.01.2014 poroea Ie bilanene postavke poroCila, po sifrantu 9 Sektor
oznaeene s siframi S.l22 - druibe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke, S.l23 - skladi
denarnega trga, S.124 - investicijski skladi razen skladov denarnega trga, S.l25 - drugi jinaneni
posredniki, razen zavarovalnih druib in pokojninskih skladov, S.l26 - izvajalci pomoinih jinanenih
dejavnosti in S.l27 -lastne jinanene institucije in posojilodajalci, ne glede na to, ali se nanasajo na
posle z domaeimi ali tujimi pravnimi osebami.

96. Pokritost z zavarovanji

Banka bilanene postavke finanenih sredstev A0408, A04lO, A0416, A0418 in A04l9, oznaeene po
sifrantu 19 ObstojeCi/novi posli s siframa I - obstojee posel in 3 - obstojee in obenem nov posel (in
oznaeene tudi po sifrantu 25 Vrsta zavarovanj), oznae; z enD izmed sifer:

1 Vee kot lOO-odstotna pokritost
2 IOO-odstotna ali manj kot 100-odstotna pokritost

Sifra 1 - vee kot lOO-odstotna pokritost vkljueuje finanena sredstva, katerih vrednost zavarovanj
presega knjigovodsko vrednost bilanene terjatve (pred oslabitvijo), tj. finanena sredstva z izpolnjenim
vrednostnim podatkom 68. Znesek preseienega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve
(pred oslabitvijo).
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I,
I

Šifra 2 - IDO-odstotna ali manj kot IDO-odstotna pokritost vključuje nezavarovana finančna sredstvl
in finančna sredstva, katerih vrednost zavarovanj je nižja ali enaka knjigovodski vrednosti bilančnih
terjatev (pred oslabitvijo), tj. finančna sredstva z izpolnjenim vrednostnim podatkom 58. Znese~
nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo).

97. Vključitev poštene vrednosti (IFI)
,
I

Banka postavke poročila z valutnimi promptnimi (spot) posli in izvedenimi finančnimi instrumenti
(postavke A2405 - A2408 in P2605 - P2608) poroča z eno izmed šifer:

1 Da
2Ne

Šifra I- da označuje valutne promptne (spot) posle in izvedene finančne instrumente oziroma del te
instrumentov, ki vključujejo tudi pošteno vrednost oziroma knjigovodsko vrednost iz izkazk,

finančnega položaja, tj. postavke poročila teh instrumentov z izpolnjenima vrednostnima podatkoma
80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke (tudi če je le-ta dejansko enak vrednosti O) in 90 Znesek
prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti. i

Šifra 2 - ne označuje del valutnih promptnih (spot) poslov in iZvedenih finančnih instrumentov, ki nl. ,

vključujejo poštene vrednosti oziroma knjigovodske vredno~ti iz izkaza finančnega položaja, tj.
postavke poročila teh instrumentov z neizpolnjen im vrednostdim podatkom 80 Znesek knjigovodskk
vrednosti postavke in izpolnjenim vrednostnim podatkom 90 Znesek prevzetih in pogojnih, ,

zunajbilančnih obveznosti. I !
,

99. Povezana oseba v skupini po CRR (po pravilu konsolidacije na najvišjem nivoju)

Banka bilančne postavke, ki vključujejo tudi zunajbilančno evidenco, poroča glede na razmeJje
komitenta do povezanih družb v skupini, ki so vključene v 'konsolidacijo na najvišjem nivoju na
podlagi CRR, s šiframi:

1 Odvisna družba
2 Skupaj obvladovana družba
3 Nadrejena družba ali druga družba v skupini (sestre, vnukinje)
4 Nepovezana družba

Šifra I - odvisna družba vključuje posle iz izkaza finančnega položaja in zunajbilančne evidence, ki
jih je banka poročevalka sklenila s svojimi odvisnimi družbami (hčerami ali vnukinjami), ki se
vključujejo v konsolidaciji po CRR.

Šifra 2 - skupaj obvladovana družba vključuje posle iz izkaza finančnega položaja in zunajbilančn~
evidence, ki jih je banka poročevalka sklenila s skupaj obvladovanimi družbami, ki se v sorazmernem
~elu obvladovanja vključujejo v konsolidaciji po CRR. . 1

Sifra 3 - nadrejena družba ali druga družba v skupini (sestra, vnukinja) vključuje posle iz izkaza
finančnega položaja in zunajbilančne evidence, ki jih je (odvisna) banka poročevalka sklenila k
nadrejeno banko ali drugimi družbami v skupini (sestrami), ki se vključujejo v konsolidaciji nk
:ajviŠjem nivoju po CRR. I
Sifra 4 - nepovezana družba vključuje posle iz izkaza finančnega položaja in zunajbilančne evidence,
ki niso označene z eno izmed šifer od 1 do 3.

Banka po tem šifrantu označi finančna sredstva in obveznosti (vloge, kredite in dolžniške vrednostne
papiIje). I
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100. Vrsta restrukturiranja

Banka bilančne postavke dolžniških finančnih sredstev, ki vključujejo tudi zunajbilančno evidenco,
poroča glede na vrsto restrukturiranja s šiframi:

a Podaljšanje roka ali odlog vračila terjatev
b Znižanje obrestne mere in/ali drugih stroškov
c Znižanje višine terjatev kot posledica pogodbeno dogovorjenega odpusta dolga
d Konverzija terjatev v naložbo v kapital dolžnika
e Prevzem drugih sredstev (vključno z unovčenjem zavarovanj) za delno ali celotno poplačila terjatev
f Druge aktivnosti
N Ni restrukturirano

V primeru, da pri restuktiriranju izpostavljenosti nastopi kombinacija več vrst restrukturiranja, banka
poroča kombinacijo oznak za relevantne vrste restrukturimja po vrstnem redu iz prejšnjega odstavka
(npr. re strukturirano finančno sredstvo z delnim odpisom, s podaljšanjem roka za vračilo in z
znižanjem obrestne mere banka poroča z oznako "abc").

Za namen označevanja po tem šifrantu banka upošteva definicijo in pravila označevanja
restrukturiranih izpostavljenosti, ki je opredeljena v 21.,22. in 23. členu Sklepa o ocenjevanju izgub
iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15), oziroma od 163. do 180. odstavka
in 157. odstavku Dela 2 priloge V Izvedbene uredbe 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 (Uradni list EO, št. 191/2014 in 48/2015).

101. Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja

Banka postavke poročila z naložbami v dolžniške vrednostne papirje (postavki A0602 in A0604), ki
vključujejo tudi zunajbilančno evidenco, poroča z eno izmed šifer:

1 Obveznica
2 Drug dolžniški instrument

Šifra 1 - obveznica označuje vrsto naložbe v dolžniške instrumente, ki so izdani v obliki obveznic. ,

Šifra 2 - drug dolžniški instrument označuje druge naložbe v dolžniške vrednostne papirje, ki niso
vključene že pod šifro l.
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3.2. Vrednostni podatki

Banka pri vsaki postavki poročila, označeni z ustremimi šiframi po šifrantih, poroča vrednostne
podatke, ki so v matrikah označeni s0 in ki so vsebinsko opredeljeni v nadaljevanju tega poglavja.

29. Pogodbeni znesek (novi posli)

Banka nove posle (po šifrantu 19 Obstoječi/novi posli označeni s šiframi 2 - nov odplačan posel, 3 i-
obstoječ in obenem nov posel in 5 - nečrpan nov posel) poroča po pogodbeni vrednosti oziroma
vrednosti iz pogodbe za sklenjene ali spremenjene posle v zadnjem (referenčnem) mesecu. i

Banka pri sklenjenih poslih v tuji valuti za preračun pogodbe:nega zneska v domačo valuto uporaJi
referenčni tečaj ECB na dan sklenitve posla.

Banka na primer kot pogodbeni znesek poroča:

za dane in najete kredite (postavke poročila A0408, A04l9, P040l, P0512, P0602, P3701 in
P3702), ki so bili odobreni ali odobreni in že črpani v zadnjem (referenčnem) mesecu, znesek
odobrenih kreditov (izjema so odobreni nečrpani krediti za poplačilo obstoječih kreditov s strarli
istih komitentov, ki jih banka do črpanja v izogib poročanju dvojne izpostavljenosti v poročilo n~
vključi); i

za dane in najete kredite v tranšah (postavke poročila A0408, A04l9, P0401 in P0512) znesek
celotnega odobrenega kredita (seštevek zneskov posameznih tranš); II

za dolžniške vrednostne papiJje njihovo nominalno vrednost;
za vloge (postavke poročila od P0316 do P0322, od P0402 do P0403 in P0601) mesek vezanih
~~b~~; I
za varčevanje celotni znesek varčevanja oziroma če celotni znesek ni znan vnaprej, znesek pologa
ob sklenitvi varčevanja.

31. Realna oziroma nominalna obrestna mera (n,oviposli)

Banka pri poročanju novih poslov s krediti in vlogami (po šifrantu 19 Obstoječi/novi posli označeni s
šiframi 2 - nov odplačan posel, 3 - obstoječ in obenem nov posel in 5 - nečrpan nov posel) navedk
(letno) realno oziroma nominalno obrestno mero v odstotkih s pozitivnim ali negativnim predznakorrl,
v odvisnosti od tega, ali ta obrestna mera povečuje ali zmanjšuje referenčno obrestno mero. 1

I
Kadar banka v obdobju, za katerega poroča, sklene več novih poslov z enakimi vrednostmi šifrantov,
za realno oziroma nominalno obrestno mero navede tehtano povprečje realnih oziroma nominalnih
obrestnih mer posameznih poslov, pri čemer se kot utež jemlje pogodbeni mesek.

Za posle, pri katerih je obrestna mera sestavljena iz spremenljive obrestne mere (indeksacije ali
referenčne obrestne mere) in realne obrestne mere, banka po teJt! šifrantu poroča samo realno obrestn\l
mero. Za posle z nominalno obrestno mero banka poroča celotnb nominalno obrestno mero.

Banka pri poročanju strukturiranih kreditov in vlog, pri katerih je ob zajamčenem izplačilu glavnice,
obrestna mera vezana na indeks cen delnic ali dolžniških vrednostnih papirjev, v ta vrednostni podatek. ,
vključi minimalno zajamčeno obrestno mero, če pa ta ni določena, v ta vrednostni podatek vključi
vrednost O. ;
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32. Subvencionirana obrestna mera (novi posli)

Banka pri poročanju novih poslov z danimi krediti (po šifrantu 19 Obstoječi/novi posli označeni s
šiframi 2 - nov odplačan posel, 3 - obstoječ in obenem nov posel in 5 - nečrpan nov posel) navede
subvencionirano (letno) obrestno mero v odstotkih.

Kadar banka v obdobju, za katerega poroča, sklene več novih poslov z enakimi vrednostmi šifrantov,
za subvencionirano obrestno mero navede tehtano povprečje subvencioniranih obrestnih mer
posameznih poslov, pri čemer se kot utež jemlje pogodbeni znesek.

Za subvencionirano obrestno mero iz prvega odstavka se šteje obrestna mera, na podlagi katere se
obračunajo obresti, ki jih namesto kreditojemalca plača banki druga pravna oseba (na primer trgovsko
podjetje za kreditiranje kupcev avtomobilov ali Obrtna-podjetniška zbornica Slovenije za kreditiranje
investicij samostojnih podjetnikov ipd.).

33. Skupna obrestna mera (novi posli)

Banka pri poročanju novih poslov z danimi krediti in vlogami (po šifrantu 19 Obstoječi/novi posli
označeni s šiframi 2 - nov odplačan posel, 3 - obstoječ in obenem nov posel in 5 - nečrpan nov posel)
navede skupno obrestno mero v odstotkih.

Kadar banka v obdobju, za katerega poroča, sklene več novih poslov z enakimi vrednostmi šifrantov
ali posamezne posle, ki se obrestujejo po več različnih obrestnih merah, za skupno obrestno mero
navede tehtano povprečje skupnih obrestnih mer posameznih poslov, pri čemer kot utež upošteva
pogodbeni znesek. Kadar pa sklene posel, ki se obrestuje po različnih obrestnih merah, skupno
obrestno mero izračuna kot tehtano povprečje vseh pogodbeno dogovorjenih obrestnih mer, pri čemer
kot utež uporabi zneske posla za posamezno obrestno mero.

V skupno obrestno mero iz prvega odstavka banka vključi vse elemente pogodbene obrestne mere kot
so realni del obrestne mere, TOM, marža, referenčna obrestna mera in subvencionirani del obrestne
mere, na podlagi katere se obračunajo obresti, ki jih namesto kreditojemalca plača banki druga pravna
oseba, ne vključi pa valutne oziroma devizne klavzule. Skupna obrestna mera odraža obrestno mero,
na podlagi katere obveznik poročanja prejme obresti v primeru danega kredita ali jih plača v primeru
vloge.

Banka pri izračunu tega vrednostnega podatka za strukturirane kredite in vloge, pri katerih je ob
zajamčenem izplačilu glavnice obrestna mera vezana na indeks cen delnic ali dolžniških vrednostnih
papitjev, upošteva pogodbeno dogovOljeno minimalno zajamčeno obrestno mero, če ta ni določena, pa
obrestno mero z vrednostjo O.

34. Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)

Banka pri poročanju obstoječih poslov (po šifrantu 19 Obstoječi/novi posli označeni s šiframi I -
obstoječ posel, 3 - obstoječ in obenem nov posel in 4 - nečrpan obstoječ posel) in obrestnih izvedenih
finančnih instrumentih (v postavkah poročila A2405, A2406, P2605 in P2606, po šifrantu 46 Vrste
tveganja označenih s šifro 1 - tveganje spremembe obrestne mere), navede na letno raven prevedeno
skupno obrestno mero (AAR) v odstotkih.

Banka pri obrestnih opcijah kot skupno obrestno mero upošteva razliko med dogovorjeno fiksno
obrestno mero iri tržno/spremenljivo obrestno mero oziroma obratno, v odvisnosti od vrste opcije.

Banka pri obstoječih poslih in obrestnih izvedenih finančnih instrumentih z enakimi vrednostmi
šifrantov za AAR poroča tehtano povprečje AAR posameznih poslov, pri čemer se kot utež pri
obstoječih bilančnih poslih (po šifrantu 19 označeni s šiframa I in 3) upošteva znesek nominalne
vrednosti (vrednostni podatek 41), zmanjšan za zapadli del glavnice pred oslabitvijo (vrednostni
podatek 57), pri obrestnih izvedenih finančnih instrumentih in obstoječih zunajbilančnih poslih (po
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!

šifrantu 19 označeni s šifro 4) pa znesek iz zunajbilačne evidence (vrednostni podatek 90 ZnescJk
prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti). I

Banka izračuna AAR iz prvega odstavka po naslednji formuli:

AAR=(I+ O~p J-I
AAR anualizirana obrestna mera (AAR),
OMp skupna obrestna mera na leto,
n število kapitalizacijskih obdobij za dolžniški finančniins!rument na leto glede na frekvenco

odplačilobresti

Za naložbe v dolžniške vrednostne papirje s premijo oziroma diskontom banka izračuna AAR po
naslednji formuli:

AAR= (I+~ J-1
(1 + premija / diskont)

V primeru anticipativnega načina obračuna obresti banka predhodno izračuna obrestno mero, ki je
primerljiva z dekurzivno obrestno mero, po formuli:

skupna obrestna meraprilagojena =
IOO*OM
IOO-OM

0,5, če gre za dvoletna plačila obresti;
1, če gre za letna plačila obresti;
2, če gre za polletna plačila obresti;
4, če gre za četrtletna plačila obresti;
12, če gre za mesečna plačila obresti, in tako naprej.

Banka pri izračunu AAR v skupno obrestno mero (OMp) vključi vse elemente pogodbene obrestne
mere kot so realni del obrestne mere, TOM, maržo, referenčno obrestno mero in subvencionirani ddl
obrestne mere, na podlagi katere se obračunajo obresti, ki jih namesto kreditojemalca plača ban~i
druga pravna oseba, ne vključi pa valutne oziroma devizne klavzule in zamudne obrestne merd.
Skupna obrestna mera posameznega obstoječega posla je lahko zaradi elementa pogodbene obrestnI,
mere, ki se nanaša na spremenljivo obrestno mero, pri določenem obstoječem poslu iz obdobja t
obdobje različna. ': I
Banka za namen poročanja iz prvega odstavka pri izračunu AAR kot število kapitalizacijskih obdobij
finančnega instrumenta (vloge ali kredita) n, upošteva frekrenco obrestnih plačil na leto in ne
frekvence odplačil glavnice. Banka na primer za spremenljivko lJI upošteva naslednje vrednosti:,

I

i
I
I

Banka za izračun AAR uporabi standardno leto s 365-imi dnevi.;

Banka izračun AAR izvede le, če se pri obračunu obresti obst~ječih poslov uporablja proporcionalni
oziroma relativna obrestna mera. Če se pri obračunu obresti obstoječih poslov uporablja konformn~
obrestna mera, je AAR enaka skupni obrestni meri.; I

Pri odkupih terjatev, kjer je obrestna mera določena v osnoVni terjatvi, diskont, ki je dosežen p~i
odkupu terjatve, ne vpliva na izračun AAR, temveč se poroča AAR, ki izhaja iz osnovnega dogovor*
med prvotnim kreditodajalcem in njegovim komitentom. Takšen odkup terjatve se ob sklenit1
pogodbe o odkupu poroča kot obstoječ posel. I,
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Če banka odkupi terjatev, ki se po osnovni pogodbi ne obrestuje, v izračun AAR upošteva obrestno
mero oziroma diskont, ki ga je banka zaračunala za odkup. Takšen odkup terjatve se v referenčnem
mesecu sklenitve pogodbe o odkupu poroča kot nov posel (vrednostni podatek 34 se ne izpolni, ampak
se izpolni vrednostni podatek 35), v naslednjih mesecih pa kot obstoječi posel.

Premija, ki ni znana ob sklenitvi posla oziroma finančnega instrumenta (na primer premija za
zvestobo), se vključi v izračun AAR za obstoječe posle takrat, ko je premija realizirana. Če premijo
plača treua oseba, se le-ta ne upošteva pri izračunu AAR (na primer premije nove stanovanjske
varčevalne sheme).

Banka pri izračunu tega vrednostnega podatka za strukturirane finančne instrumente, pri katerih je ob
zajamčenem izplačilu glavnice obrestna mera vezana na indeks cen delnic ali dolžniških vrednostnih
papirjev, upošteva pogodbeno dogovorjeno minimalno zajamčeno obrestno mero, če ta ni določena, pa
obrestno mero z vrednosuo O.

35. Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli)

Banka pri poročanju novih poslov (po šifrantu 19 Obstoječi/novi posli označeni s šiframi 2 - nov
odplačan posel, 3 - obstoječ in obenem nov posel in 5 - nečrpan nov posel) navede na letno raven
prevedeno skupno obrestno mero novih poslov (v odstotkih).

Kadar banka v obdobju, za katerega poroča, sklene več novih poslov z enakimi vrednostmi šifrantov,
za AAR navede tehtano povprečje AAR posameznih poslov, pri čemer kot utež jemlje pogodbeni
znesek.

Banka za namen poročanja pri izračunu AAR smiselno upošteva določbe šifranta 34 Anualizirana
obrestna mera AAR (obstoječi posli).

Banka izračun AAR izvede le, če se pri obračunu obresti novih poslov uporablja proporcionalna
oziroma relativna obrestna mera. Če se pri obračunu obresti novih poslov uporablja konformna
obrestna mera, je AAR enaka skupni obrestni meri po šifrantu 33 Skupna obrestna mera (novi posli).

Banka pri izračunu tega vrednostnega podatka za strukturirane finančne instrumente, pri katerih je ob
zajamčenem izplačilu glavnice obrestna mera vezana na indeks cen delnic ali dolžniških vrednostnih
papirjev, upošteva pogodbeno dogovorjeno minimalno zajamčeno obrestno mero, če ta ni določena, pa
obrestno mero z vrednostjo O.

Banka pri odkupu terjatve, ki se po osnovni pogodbi ne obrestuje, v izračun AAR upošteva obrestno
mero oziroma diskont, ki ga je banka zaračunala za odkup.

36. Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)

Banka pri poročanju novih poslov s krediti (po šifrantu 19 Obstoječi/novi posli označeni s šiframi 2 -
nov odplačan posel, 3 - obstoječ in obenem nov posel in 5 - nečrpan nov posel), ki so po šifrantu 16
Vrste kreditov označeni s šiframa 01 - potrošniški krediti in 02 - stanovanjski krediti navede letno
odstotno stopnjo stroškov oziroma efektivno obrestno mero - EOM (v odstotkih).

Kadar banka v obdobju, za katerega poroča, sklene več novih poslov z enakimi vrednostmi šifrantov,
za APRC navede tehtano povprečje APRC posameznih poslov, pri čemer kot utež jemlje pogodbeni
znesek.

Banka izračuna APRC po formuli iz prvega odstavka 23. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni
list RS, št. 59/10 in 77/11; v nadaljevanju ZPotK-1) in sicer:
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m

m'

1
DI
SI

kjer je:
APRC je letna odstotna stopnja stroškov, ki izenači sedanjo vrednost vseh črpanj kredita is

sedanjo vrednosqo vseh odplačil in stroškov (pri izračunu mora banka upoštevati vs~
določbe iz 22. člena ter drugega in treqega odstavka 23. člena ZPotK-l); :
zaporedna številka zadnjega črpanja oziroma število vseh črpanj, tranš, če se kredit
črpa postopoma; drugače je m = 1; I

zaporedna številka črpanja, pri čemer je 1 :s k :sm;
znesek k-tega črpanja I

trajanje časovnega presledka, izraženo v letih ali delih leta, med datumom prvega
I

črpanja in datumom vsakega posameznega naslednjega črpanja, pri čemer je tj = O; I

zaporedna številka zadnjega plačila kredita, obresti ali stroškov oziroma skupn~
število vseh plačil; I
zaporedna številka plačila kredita, obresti ali stroškov; I

znesek posameznega plačila kredita, obresti ali stroškov; i

trajanje časovnega presledka, izraženo v letih ali delih leta, med datumom prvega
črpanja in datumom vsakega posameznega plačila kredita, obresti ali stroškov; i

vsota. I,

Kadar vrednosti (spremenljive) obrestne mere ob odobritvi kredita niso znane, banka pri izračuj
APRC ob izračunu posameznega plačanega zneska (DI) predpostavi, da obrestne mere, ki veljajo ob
sklenitvi kredita, veljajo celotno obdobje do odplačila kredita. :

I
,

I

Izračunana APRC je praviloma večja (ali enaka) AAR, saj poleg obrestnih komponent, ki so vključene
že v AAR, vključuje tudi ostale stroške. Predvsem je potrebno paziti pri subvencioniranem delil

I

obrestne mere, ki mora biti tudi vključen v izračun APRC (tako kot v primeru AAR in skupne obrestnf
mere). '

V primeru spremembe obstoječega kredita, ki se šteje za nov kredit, je tk trajanje časovnega presledkl,
ki se nanaša na aneks. Prejete zneske Ck predstavljajo tisti zneski, na katere se aneks k osnovni kredit~i
pogodbi nanaša. Kot stroški se upoštevajo le tisti, ki so posledica sklenitve aneksa.

Banka pri izračunu tega vrednostnega podatka za strukturirane kredite in vloge, pri katerih je o~
zajamčenem izplačilu glavnice obrestna mera vezana na indeks cen delnic ali dolžniških vrednostnih
papirjev, upošteva pogodbeno dogovorjeno minimalno zajamčeno obrestno mero, če ta ni določena, pk
obrestno mero z vrednostjo O.

41. Znesek po nominalni vrednosti

Banka obstoječe posle s finančnimi instrumentI IZ izkaza finančnega položaja (po šifrantu l ~
Obstoječi/novi posli označeni s šiframa l - obstoječ posel in 3 - obstoječ in obenem nov posel) poroča
po nominalni vrednosti na zadnji dan v mesecu, za katerega poroča. I

I

Banka pri poročanju obstoječih poslov kot nominalno vrednost za posamezni finančni instrumertt
upošteva znesek glavnice, ki jo dolžnik po pogodbi dolguje upniku:

137

za kredite neodplačana glavnica, v katero niso vključene provizije in drugi stroški, obračunane
obresti, razen obresti, ki se pripisujejo glavnici (povečujejo glavnico) in se zato štejejo kOl't
sestavni del nominalne vrednosti;
za odkupljene teIjatve neodplačana glavnica, v katero poleg morebitnih sestavnih delov terjatve i
predhodne alinee ni vključen diskont; I
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za vloge vložena sredstva, v katera niso vključene obračunane obresti,
za dolžniške vrednostne papiIje nominalna vrednost.

Banka pri poročanju postavk s finančnimi instrumenti, ki se merijo po odplačni vrednosti (označeni po
šifrantu 44 Namen finančnih instrumentov in drugih postavk s šiframi 03 - vposesti do zapadlosti, 04
- krediti in terjatve ter 09 - finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti), kot nominalno
vrednost posameznega finančnega instrumenta navede znesek vrednostnega podatka 80 Znesek
knjigovodske vrednosti postavke. Izjema so dolžniški finančni instrumenti, pri katerih vrednostni
podatek 80 vključuje tudi začetne stroške, ki povečujejo prvotno nabavno vrednost teh finančnih
instrumentov, ter premijo ali diskont (razliko med nabavno in nominalno vrednostjo finančnega
instrumenta).

Banka v bilanci prevrednotenj s transakcijami ta vrednostni podatek prevrednotenj poroča s pozitivnim
ali negativnim predznakom.

51. Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov

Banka poroča neto transakcije, ki predstavljajo razliko med povečanji in zmanjšanji v posameznem
finančnem instrumentu (neto promet, ki vključuje tudi obresti). Neto transakcija se ne izračunava kot
razlika dveh zaporednih stanj v izkazu finančnega položaja.

Banka neto transakcijo izračuna s pomočjo formule:

Neto transakcija = povečanje - zmanjšanje (po posameznem finančnem instrumentu), pri čemer se:

kot povečanje v finančnem instrumentu upošteva nabavna vrednost ob pridobitvi oz. pripoznanju
instrumenta v izkazu finančnega položaja. Kot povečanja se ne upoštevajo vrednosti iz naslova
prevrednotenja instrumenta in vrednosti finančnih instrumentov, pridobljenih ob pripojitvi družb;
kot zmanjšanje v finančnem instrumentu upošteva prodajno vrednost ob odtujitvi instrumenta, ki
predstavlja knjigovodsko vrednost zmanjšanja instrumenta z vključenimi morebitnimi
realiziranimi spremembami vrednosti instrumenta zaradi prevrednotenja ob odtujitvi instrumenta.
Praviloma je potrebno za ugotavljanje vrednosti zmanjšanja instrumenta upoštevati tudi postavke
izkaza poslovnega izida, ki se nanašajo na realizirane dobičke in izgube iz odprave pripoznanja
finančnega instrumenta (npr. realizirani dobički od prodaje vrednostnega papirja ali plačanih
obresti od obrestnih izvedenih finančnih instrumentov).

Pri finančnih instrumentih, s katerimi se ne trguje (krediti, vloge, gotovina, ipd.), se realizirane
vrednostne spremembe ob odpravi pripoznanja praviloma pojavijo le zaradi vpliva deviznega tečaja v
primeru, kadar se ta instrument v originalu glasi na tujo valuto.

V znesek neto transakcij se vključujejo tudi transakcije v obrestih (izhajajoč iz vrednostnih podatkov
82 in 83), ki se izračunajo kot razlika med natečenimi (razmejenimi in obračunanimi) obrestmi in
izplačanimi obrestmi.

Provizije in ostali stroški, povezani z izvedbo transakcije, se praviloma ne vključujejo v neto
transakcije. Pri postavkah, kjer se poroča vrednostni podatek 52, se v znesek neto transakcij
(vrednostni podatek 51) provizij in ostalih stroškov ne vključuje. Kjer pa se vrednostni podatek 52 ne
izpolnjuje, je znesek provizij in ostalih stroškov potrebno vključiti v izračun neto transakcij samo, če
so vključeni tudi v vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke.

Sprememba originalne zapadlosti zaradi podaljševanja pogodb z aneksi (na primer, ko se posamezen
posel spremeni iz kratkoročnega v dolgoročnega in obratno) ali prenosa med računi (na primer iz
transakcijskega na varčevalni in obratno) se odrazi v neto transakcijah.

Spremembe stanj so lahko vrednostne in druge spremembe samo v naslednjih primerih: tečajne
razlike, razlike v tržni ceni vrednostnih papirjev, spremembe v sektorizaciji posameznega subjekta,
odpisi, statusne spremembe (pripojitve, združitve, ... ), sprememba metodologije, spremembe izhajajoč
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iz popravkov poročil (glede na predhodno obdobje), spremembe v sestavinah kapitala, ki niso osnovni
kapital ali kapitalske rezerve.

Kot transakcije v izvedenih finančnih instrumentih in valutnih promptnih (spot) poslih banka navede
neto povečanja oziroma zmanjšanja, ki so posledica poravnave s komitentom, v odvisnosti od
predznaka njihove poštene vrednosti oziroma knjigovodske vrednosti v izkazu finančnega položaja
banke (vrednostni podatek 80 v poročilu knjigovodskih postavk z obrestnimi merami - BSI S), tj v
primeru pozitivne poštene vrednosti (ali je le ta enaka nič) se le-ti izkazujejo v postavkah od A2405 do
A2408, v primeru negativne poštene vrednosti pa v postavkah od P2605 do P2608. Ne glede na
prejšnji stavek lahko banka transakcije v izvedenih finančnih instrumentih in valutnih promptnih
poslih poroča v celoti samo v aktivnih postavkah poročila (A2405 do A2408) ali samo v pasivnih
postavkah poročila (P2605 do P2608). Prav tako lahko banka transakcije v valutnih zamenjavah
poroča v celoti v ustrezni postavki poročila izvedenih finančnih instrumentov (A2405 in A2406
oziroma P2605 in P2606), tj. tudi transakcije v spot delu valutne zamenjave, ki se sicer poročajo v
postavkah valutnih promptnih (spot) poslov (A2407 in A2408 oziroma P2607 in P2608).

Banka pri poročanju transakcij v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti in valutnimi promptnimi
posli upošteva pravilo: "V obdobju pripoznavanja (posedovanja) posameznega finančnega instrumenta
je seštevek prevrednotenj (sprememb poštene vrednosti) tega instrumenta, upoštevaje tudi realizirane
dobičke in izgube (pri obrestnih izvedenih finančnih instrumentih tudi iz obresti), enak seštevku
izvršenih transakcij". V aktivni bilančni postavki poročila (A2405 do A2408) se v obdobju
pripoznavanja neto negativna vrednostna sprememba odrazi v neto transakcijah s pozitivnim
predznakom, neto pozitivna vrednostna sprememba pa z negativnim predznakom v transakcijah. V
pasivni bilančni postavki poročila (P2605 do P2608) se v obdobju pripoznavanja neto negativna
vrednostna sprememba odrazi v neto transakcijah z negativnim predznakom, neto pozitivna
vrednostna sprememba pa s pozitivnim predznakom v transakcijah.

Kot transakcije v kapitalu (postavki poročila P130l Navadne delnice, Pl302 Prednostne delnice in
P3303 Osnovni kapital, ki se nanaša na delnice zaposlencev (po MSRP 2)) se upoštevajo spremembe v
osnovnem kapitalu družbe in kapitalskih rezervah ter spremembe v lastništvu banke. Vrednost
transakcije mora biti enaka dejanski vrednosti sklenjenega posla. Spremembe v ostalih sestavinah
kapitala se ne upoštevajo v transakcijah.
V primeru, da banka poroča samo znesek neto transakcij (oziroma poroča neto transakcije ločeno v
posebni vrstici in ne v isti vrstici kot poroča znesek prevrednotenja), ne izpolni šifranta 15 in 39,
medtem ko ostale šifrante izpolnjuje po zahtevah iz matrike.

Banka znesek neto transakcij poroča s pozitivnim ali negativnim predznakom.

52. Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov

Banka za navedene razčlenitve oziroma kombinacije zahtevanih šifer navede znesek stanja po tržni
vrednosti.

Banka pri naložbah v lastniške finančne instrumente (postavke poročila od AlI03 do A1205) in
odkupljenih lastnih delnicah (postavki poročila P3201 in P3202) v ta vrednostni podatek navede
naslednje vrednosti:

za delnice, ki kotirajo na borzi, tržno (borzno) vrednost na dan preseka,
za delnice, ki ne kotirajo, in druge lastniške finančne instrumente, v kateri banka naložbi, pošteno
oziroma knjigovodsko vrednost iz izkaza finančnega položaja družbe, v kateri ima banka naložbo,

,

Pri postavkah kapitala (postavke poročila P1301 Navadne delnice, P1302 Prednostne delnice in P3303
Osnovni kapital, ki se nanaša na delnice zaposlencev (po MSRP 2)) banka navede naslednje vrednosti:

za delnice, ki kotirajo na borzi, tržno (borzno) vrednost na dan preseka,
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za delnice, ki ne kotirajo, celotno vrednost kapitala (ki se nanaša na postavke od P1301 do
vključno PI827). Celotna vrednost kapitala se razdeli po sektorjih in državah proporcionalno
glede na strukturo osnovnega kapitala.

Vrednostne papiJje z diskontom ali premijo (izdane vrednostne papIrje in naložbe v vrednostne
papiJje), s katerimi se na borzi ne trguje, banka poroča po knjigovodski vrednosti (z vključenim
diskontom/premijo). Vrednostne papitje z diskontom ali premijo, s katerimi se na borzi trguje, pa
banka poroča po tržni vrednosti.

Upoštevati je potrebno tudi natečene obresti (obračunane in razmejene). Provizije in ostali stroški,
povezani z izvedbo posla, pa se ne vključujejo.

Pri sklenjenih spot poslih za nakup finančnih sredstev banka navede spremembo poštene vrednosti teh
finančnih sredstev (ki se nanaša na obdobje od dneva sklenitve promptnih poslov do zadnjega dne v
mesecu, za katerega banka izdela poročilo), ki je enaka vrednostnemu podatku 80 Znesek knjigovodske
vrednosti postavke. Ne glede na prejšnji stavek banki tega vrednostnega podatka pri sklenjenih spot
poslih za nakup finančnih sredstev ni treba posebej navajati.

Pri izvedenih finančnih instrumentih, ki so vključeni v dve postavki poročila hkrati (postavki poročila
A2405 in A2406 ali P2605 in P2606), banka v vrednostnem podatku 52 navede pošteno vrednost le v
eni postavki poročila, lj. postavki poročila, v kateri izpolni tudi vrednostni podatek 80 Znesek
knjigovodske vrednosti postavke (glejte tudi opis postavk A2405 in P2605 v poglavju 2 tega navodila).
Pri izvedenih finančnih instrumentih, označenih po šifrantu 49 Model vrednotenja s šifro I - poštena
vrednost, je ta vrednost enaka vrednosti vrednostnega podatka 80.

Pri postavkah poročila, po šifrantu 44 Namen finančnih instrumentov in drugih postavk označenih s
šiframi ol, 02, 05 in od 10 do 15, mora biti knjigovodska vrednost oziroma seštevek vrednostnih
podatkov z zap. št. od 80 do 87 enak vrednostnemu podatku 52 Znesek po tržni vrednosti za statistiko
finančnih računov, razen pri finančnih instrumentih, za katere banka oceni, da nimajo več delujočega
trga in da trenutna cena teh instrumentov na organiziranem trgu ne odraža več njihove dejanske
poštene vrednosti ter jih zato meri in računovodi po modelu poštene vrednosti.

Banka znesek po tržni vrednosti poroča s pozitivnim predznakom.

57. Znesek zapadlega delajinančnega sredstva

Banka pri poročanju finančnih sredstev, ki imajo določeno zapadlost (od A0408 do A0604, A2601 in
A2901), in morebitnih nedovoljenih prekoračitev po pogodbah o avtomatskih okvirnih kreditih brez
določene zapadlosti, navede znesek zapadlega neplačanega dela postavke v višini bruto knjigovodske
vrednosti iz poslovnih knjig banke poročevalke, tj. znesek zapadle glavnice pred oslabitvijo, kije sicer
že vključen tudi v vrednostni podatek 80.

58. Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo)

Banka pri poročanju aktivnih bilančnih postavk poročila (A0408, A0410, A0416, A0418 in A0419)
navede znesek knjigovodske vrednosti bilančnih tetjatev ali dela bilančnih tetjatev (pred oslabitvijo),
ki niso zavarovane ali so zavarovane tako, da jih banka po določbah MSRP ne upošteva oziroma jih ne
bi upoštevala pri izračunu oslabitev ali poštene vrednosti finančnih sredstev. Znesek nezavarovane
tetjatve je razlika med knjigovodsko vrednostjo tetjatve (pred oslabitvijo) oziroma seštevkom
vrednostnih podatkov od 80 do 84 in seštevkom vrednostnih podatkov od 59 do 67 ali je ta razlika
dejansko enaka nič (vrednost prejetih zavarovanj je enaka knjigovodski vrednosti zavarovane bilančne
tetjatve (pred oslabitvijo)).

Banka finančna sredstva z izpolnjenim vrednostnim podatkov 58 (vrednostni podatek 68 ni izpolnjen)
po šifrantu 96 Pokritost z zavarovanji označi s šifro 2 - lOO-odstotna ali manj kot 1OO-odstotna
pokritost.
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59. Znesek zavarovanja z delnicami in deleži

Banka pri poročanju aktivnih bilančnih postavk poročila (A0408, A0410, A0416 in A0419), ~
vključujejo tudi zunaj bilančno evidenco (odobrene nečrpane kredite), navede pošteno vrednost
prejetih zavarovanj v delnicah in deležih. I

60. Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji

Banka pri poročanju aktivnih bilančnih postavk poročila (A0408, A0410, A0416 in A0419), Ki
vključujejo tudi zunajbilančno evidenco, navede pošteno vrednost prejetih zavarovanj v dolžniških

I

vrednostnih papiJjih.

61. Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami

Banka pri poročanju aktivnih bilančnih postavk poročila (A0408, A041O, A0416 in A0419), Ki
vključujejo tudi zunajbilančno evidenco (odobrene nečrpane kredite), navede knjigovodsko vredno~t
prejetih zavarovanj v vlogah, ki jih ima komitent pri banki poročevalki ali drugih bankah ih
hranilnicah.

62. Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici

Banka pri poročanju aktivnih bilančnih postavk poročila (A0408, A0410, A0416 in A0419), Ki
vključujejo tudi zunajbilančno evidenco (odobrene nečrpane kredite), navede knjigovodsko vredno~t
teJjatev ali dela teJjatev (pred oslabitvijo) in odobrenih nečrpanih kreditov, ki so zavarovane pii
zavarovalnici (brez polic zavarovanja, ki so vključene v vrednostnem podatku 67 Znesek zavarovan jh
z drugimi oblikami zavarovanja.

63. Znesek zavarovanja Z enotami kolektivnih naložbenih podjemov
,

Banka pri poročanju aktivnih bilančnih postavk poročila (A0408, A041O, A0416 in A0419), ki
vključujejo tudi zunaj bilančno evidenco (odobrene nečrpane kredite), navede pošteno vrednost
prejetih zavarovanj v enotah kolektivnih naložbenih podjemov, tj. delnicah investicijskih družb iii
enotah (točkah) vzajenmih skladov.

64. Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Sloyenije

Banka pri poročanju aktivnih bilančnih postavk poročila (;\0408, A041O, A0416 in A0419), ki
vključujejo tudi zunajbilančno evidenco (odobrene nečrpane kj-edite), navede knjigovodsko vrednost
prejetih zavarovanj v nepreklicnih garancijahljamstvih Republi\<e Slovenije in nepreklicnih garancijaj1
na prvi poziv SID-a, ki so bile izdane do uveljavitve Zakona o zavarovanju in financiranju
mednarodnih gospodarskih poslov, oziroma vrednost, ki jo izd'ajatelji teh jamstev s pogodbo jamčij?
osnovnim dolžnikom za izplačilo banki poročevalki za primer neizpolnitve njihovih pogodbenih
obveznosti oziroma ob unovčenju jamstva. i I

Banka ta vrednostni podatek navede tudi pri poročanju pasivnih bilančnih postavk finančnih
obveznosti do bank iz najetih kreditov in prejetih vlog (po šifrantu 9 Sektor označeni s šifro S.122) ih,
finančnih obveznosti iz izdanih vrednostnih papirjev (postavke poročila P0321, P0401, P0512, od
P0802 do P0804), po šifrantu 25 Vrsta zavarovanja označenih s šifro 16 - nepreklicna jamstvb
Republike Slovenije.
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65. Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami

Banka pri poročanju aktivnih bilančnih postavk poročila (A0408, A0410, A0416, A0418 in A0419), ki
vključujejo tudi zunajbilančno evidenco (odobrene nečrpane kredite), navede pošteno vrednost
prejetih zavarovanj v poslovnih nepremičninah (vključno z zemljiščem).

66. Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami

Banka pri poročanju aktivnih bilančnih postavk poročila (A0408, A04lO, A0416, A04l8 in A0419), ki
vključujejo tudi zunajbilančno evidenco (odobrene nečrpane kredite), navede pošteno vrednost
prejetih zavarovanj v stanovanjskih nepremičninah (vključno z zemljiščem).

67. Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja

Banka pri poročanju aktivnih bilančnih postavk poročila (A0408, A041O, A0416, A0418 in A0419), ki
vključujejo tudi zunaj bilančno evidenco (odobrene nečrpane kredite), navede pošteno oziroma
knjigovodsko vrednost prejetih zavarovanj v drugih oblikah kot so krediti in teIjatve, kreditni izvedeni
finančni instrumenti, police življenjskega zavarovanja, nepreklicne garancije na prvi poziv banke,
premično premoženje, poroštva tretjih oseb, patronatske izjave, menični avali ipd, ki jih banka po
določbah MSRP upošteva oziroma bi jih upoštevala pri izračunu oslabitev ali poštene vrednosti
finančnih sredstev oziroma rezervacij, če niso vključene že v vrednostnih podatkih z zap. številkami
od 59 do 66.

68. Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo)

Banka pri poročanju aktivnih bilančnih postavk poročila (A0408, A041O, A0416, A0418 in A0419)
navede znesek zavarovanja, ki presega knjigovodsko vrednost bilančne teIjatve (pred oslabitvijo),
oziroma razliko (ki je večja od vrednosti O)med seštevkom vrednostnih podatkov z zap. številkami od
59 do 67 in knjigovodsko vrednostjo teIjatve (pred oslabitvijo), vključeno v vrednostne podatke z zap.
številkami od 80 do 84.

Banka finančna sredstva z izpolnjenim vrednostnim podatkov 68 (vrednostni podatek 58 ni izpolnjen)
po šifrantu 96 Pokritost z zavarovanji označi s šifro I- več kot 1OO-odstotnapokritost.

80. Znesek knjigovodske vrednosti postavke

Poročanje v knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami

Banka pri poročanju finančnih instrumentov, za katere se zahteva tudi poročanje vrednostnih podatkov
od 81 do 87, v vrednostni podatek 80 navede knjigovodsko vrednost finančnih instrumentov brez
predhodno navedenih vrednostnih podatkov.

Banka pri finančnih instrumentih v vrednostni podatek 80 navede naslednje vrednosti:

pri kreditih, merjenih po odplačni vrednosti, vrednost še neodplačane glavnice pred oslabitvijo
brez začetnih stroškov pripoznanja in obresti ter popravkov vrednosti, pri odkupljenih teIjatvah pa
tudi brez diskonta;
pri drugih dolžniških finančnih sredstvih, merjenih po odplačni vrednosti, vrednost še neodplačane
glavnice (pri vrednostnih papiIjih le-ta vključuje tudi premijo ali diskont) vključno z začetnimi
stroški oziroma borzno provizijo, če povečujejo vrednost glavnice, brez obresti in popravkov
vrednosti;
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i
I !

pri finančnih obveznostih, merjenih po odplačni vrednosti! vrednost še neodplačane glavnice (ph
izdanih vrednostnih papiIjih le-ta vključuje tudi premijo ~li diskont), brez obresti in pri najetih
kreditih tudi brez začetnih stroškov, ki znižujejo vrednost g1avnice; I
pri lastniških finančnih instrumentih nabavno oziroma po~teno vrednost finančnih instrumentov.
Pri lastniških finančnih instrumentih, razpoložljivih za Iprodajo, banka navede knjigovodskb
vrednost brez popravkov vrednosti zaradi oslabitve skozi p~slovni izid; I
pri finančnih instrumentih, ki niso lastniški finančni iri~trumenti in ki se merijo po poštedi
vrednosti skozi poslovni izid (po šifrantu 44 Namen finAnčnih instrumentov in drugih posta¥
označeni s šiframi Ol, 02 in od 10 do 15), pošteno vrednos\ (brez obresti). Pri valutnih spot poslih
in izvedenih finančnih instrumentih, ki so vključeni v dvefpostavki poročila hkrati, banka vklju4i
pošteno vrednost oziroma knjigovodsko vrednost tega instrumenta iz izkaza finančnega položaja
(vključno z morebitnimi obrestmi) le v eno postavko potočila na način, ki je določen v opis~
postavk A2405 do A2408 oziroma P2605 do P2608 po~lavja 2 tega navodila, in to postavkb
poročila po šifrantu 97 Vključitev poštene vrednosti (IFJ) !označi s šifro I - da (s to šifro bank~
označi tudi obrestne opcije, ki so sicer vključene le vfni postavki poročila). Pri dolžniških
finančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo, banka navede knjigovodsko vrednost brez obresti ih
brez popravkov vrednosti zaradi oslabitve skozi poslovni izid; J
pri nekratkoročnih sredstvih v posesti za prodajo in ~ ustavljenem poslovanju ter z nji i
povezanimi obveznostmi, knjigovodsko vrednost brez obreri. I

Banka pri poročanju drugih sredstev in obveznosti, postavk iz)<aza vseobsegajočega donosa, kapitala
in komisijske podbilance, za katere se ne zahteva poročanje !vrednostnih podatkov od 81 do 87, r
vrednostni podatek 80 vključi celotno knjigovodsko vrednost postavk po MSRP in drugih predpisih iz
poslovnih knjig. Pri opredmetenih osnovnih sredstvih in neo~redmetenih sredstvih v ta vrednostI)i
podatek vključi tudi popravke vrednosti zaradi amortiziranja inl'popravke vrednosti zaradi oslabitev ali
spremembe vrednosti zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. i I

Banka pri sklenjenih promptnih (spot) poslih o nakupu finančnih sredstev, pri katerih je banka izbrala
računovodsko usmeritev pripoznavanja v izkazu finančnegal! položaja na dan poravnave (na dah
sklenitve posla jih pripozna v zunajbilanci - vrednostni podatek 90 Znesek prevzetih in pogojnih
zunajbilančnih obveznosti s pozitivnim predznakom), v a~tivnih bilančnih postavkah poročilk
finančnih instrumentov (na primer vrednostnih papiIjev) por~~a vrednostni podatek 80 le v znes1dI
spremembe poštene vrednosti finančnega sredstva od dneva sktenitve posla o nakupu do zadnjega dnb
v mesecu, za katerega banka izdela poročilo, s pozitivnim ali n~,gativnim predznakom. 1
Banka pri poročanju postavk rekapitulacije izkaza finančnega p~IOŽaja, katerih šifra se začne z oznak,
RSxxx, ta vrednostni podatek poroča s predznakom v odvisnosti od predznaka seštevka ustreznih
vrednostnih podatkov postavk izkaza finančnega položaja ali zclnajbilančne evidence (s šiframi Axxxk
ali Pxxxx), na katere se nanaša (glejte tudi poglavje 5 in PrilOgciišt. 3 tega navodila). I

Banka pri poročanju postavk izkaza vseobsegajočega dondsa ta vrednostni podatek poroča za
poslovno leto oziroma obdobje od l. januarja do zadnjega dhe v mesecu, na katerega se poročilb
nanaša (v nadaljevanju poslovno leto), z naslednjimi predznaki:1

I
postavke prihodkov/dobičkov, katerih šifra se začne z o:lonakoUPxxx, praviloma s pozitivnim
predznakom, ! I

postavke odhodkov/izgub, katerih šifra se začne z ozn~ko UOxxx, praviloma z negativnim
predznakom, i I

postavke neto (pobotanih) dobičkov/izgub, katerih šifra se začne z oznako VNxxx, v odvisnosti
od predznaka, lj. neto dobičke s pozitivnim predznakom, neto izgube pa z negativnirlJ
predznakom,j I
postavke rekapitulacije izkaza vseobsegajočega donosa, katerih šifra se začne z oznako RDxxx, s
predznakom v odvisnosti od predznaka seštevka postaJk izkaza vseobsegajočega donosa (k
oznakami UPxxx, UOxxx in VNxxx), na katere se nanašaj (glejte tudi poglavje 5 in prilogo št. :3
tega navodila). i

i
I
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Če se v poslovnem letu zaradi statusne spremembe komitenta oz. sklenjenega posla s komitentom na
postavkah izkaza finančnega položaja spremeni oznaka po posameznem šifrantu, ki posredno vpliva
tudi na ustremo označevanje postavk izkaza vseobsegajočega donosa, se v postavkah izkaza
vseobsegajočega donosa učinki, ki izvirajo iz teh postavk izkaza finančnega položl\ia, obravnavajo od
spremembe do spremembe. Če se na primer spremeni status komitenta po šifrantu 42 Odvisna družba
po MSRP iz neodvisne družbe na odvisno družbo, se po tem šifrantu za vse sklenjene posle s tem
komitentom oznaka po tem šifrantu ustrezno spremeni. Posledično se učinki, ki izvirajo iz teh poslov v
postavkah izkaza vseobsegajočega donosa po tem šifrantu od I. I. do datuma statusne spremembe
označijo kot posli z neodvisnimi družbami, od datuma spremembe do 31. 12. tekočega leta pa kot
posli z odvisnimi družbami.

Poroča/lje v bilanci prevrednotenj s transakcijami

Banka v bilanci prevrednotenj s transakcijami v tem vrednostnem podatku poroča vrednostne
spremembe - prevrednotenja v obravnavanem obdobju na način, ki je natančneje opredeljen v
poglavju 4. tega navodila.

Banka v bilanci prevrednotenj s transakcijami ta vrednostni podatek prevrednotenj poroča s pozitivnim
ali negativnim predznakom.

81. Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah

Banka pri poročanju odkupljenih terjatev (postavka A0410), ki se merijo po odplačni vrednosti (po
šifrantu 44 Namen finančnih instrumentov in drugih postavk označenih s šiframa 03 - v posesti do
zapadlosti in 04 - krediti in terjatve), navede znesek diskonta, ki vključuje obresti in morebitne
provizije, zaračunane komitentom ob sklepanju poslov glede odkupov teIjatev.

Banka v knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami znesek po tem vrednostnem podatku poroča z
negativnim predmakom.

82. Znesek obračunanih obresti

Banka pri poročanju dolžniških finančnih instrumentov (kreditov, vlog, vrednostnih papiIjev in drugih
finančnih instrumentov) in drugih teIjatev oziroma obveznosti navede znesek neplačanih obresti, ki se
po pogodbi ne pripisujejo h glavnici in se plačujejo posebej neodvisno od glavnice (tudi morebitne
zamudne obresti), in ki jih je banka obračunala v obdobju od začetnega pripoznanja finančnega
instrumenta ali druge teIjatve oziroma obvemosti do zadnjega dne obdobja, za katero banka poroča.

Banka v bilanci prevrednotenj s transakcijami ta vrednostni podatek prevrednotenj poroča z
negativnim predmakom (glede na to, da se med vrednostne spremembe obresti vključujejo samo
odpisi obresti).

83. Znesek razmejenih obresti

Banka pri poročanju dolžniških finančnih instrumentov (kreditov, vlog, vrednostnih papiIjev in drugih
finančnih instrumentov) navede mesek vnaprej vračunanih obresti, ki se po pogodbi ne plačujejo
mesečno in še niso dospele v plačilo ter se nanašajo na obdobje, za katero banka poroča.

Banka v bilanci prevrednotenj s transakcijami ta vrednostni podatek
negativnim predmakom (glede na to, da se med vrednostne spremembe
odpisi obresti).
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84. Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov

Banka pri poročanju finančnih instrumentov, ki se ne merijo po pošteni vrednosti skozi poslovni izid,
upoštevaje določbe 43. člena MRS 39 navede znesek knjigovodske vrednosti stroškov in provizij, ki
jih je banka prejela od svojih komitentov ob začetnem pripoznanju finančnih sredstev ali plačala
svojim upnikom ob začetnem pripoznanju finančnih obveznosti kot so stroški odobritve kreditov ih
podobni stroški (ki še niso z amortizirani / poračunani v okviru obrestnih prihodkov/odhodkov ~
poslovnem izidu). Znesek vključuje tudi vnaprej plačane subvencionirane obresti kreditojemalcem ~
strani tretjih oseb (na primer trgovskih podjetij ali države). Znesek ne vključuje stroškov ob začetnem
pripoznanju odkupljenih teIjatev, ki so že vključeni v znesek po šifrantu 81 Znesek diskonta pri
odkupljenih terjatvah in stroškov, ki povečujejo nabavno vrednost finančnega instrumenta. !

Banka v knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami znesek po tem vrednostnem podatku poroča z
negativnim predznakom.

85. Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev

Banka pri poročanju finančnih sredstev, ki se ne merijo po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
(finančna sredstva, po šifrantu 44 Namen finančnih instrumentov in drugih postavk označena s šitTami
03 - vposesti do zapadlosti, 04 - krediti in terjatve, 05 - razpoložljiva za prodajo in 16 - drugo, ter
finančna sredstva v postavkah poročila A2928, A2932, A2941, A2942 in A2943), navede znesek
popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev, ki jih je banka v skladu z določbami o oslabljenosti
in neudenarljivosti finančnih sredstev v 58. do 70, členu MRS 39 pripoznala pri posamičneriJ
ocenjevanju finančnih sredstev. Banka v ta vrednostni podatek vključi tudi popravke vrednosti zaradi
oslabitev obresti skozi poslovni izid, ki se nanašajo na ta finančna sredstva in ki so bile v preteklih
letih že vključene v poslovni izid (ne pa tudi popravke vrednosti na obresti tekočega leta oziroma t.
im. "izključene prihodke").

Banka v knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami znesek po tem vrednostnem podatku poroča ~
negativnim predznakom. '

86. Znesek popravkov vrednosti zaradi skupinskih oslabitev finančnih sredstev z nepristranskim';
dokazi za oslabitev '

Banka pri poročanju finančnih sredstev, ki se ne merijo po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
(finančna sredstva, po šifrantu 44 Namen finančnih instrumentov in drugih postavk označena s šifram!
03 - v posesti do zapadlosti, 04 - krediti in terjatve, 05 - razpoložljiva za prodajo in 16 - drugo, ter
finančna sredstva v postavkah poročila A2928, A2932, A2941, A2942 in A2943), navede znese¥:
popravkov vrednosti zaradi skupinskih oslabitev finančnih sredstev z nepristranskimi dokazi za
oslabitev, ki jih je banka v skladu z določbami o oslabljenosti in neudenarljivosti finančnih sredstev {-
58. do 70. členu MRS 39 pripoznala pri skupinskem ocenjevanju finančnih sredstev z nepristranskimi
dokazi za oslabitev. Banka v ta vrednostni podatek vključi tudi popravke vrednosti zaradi oslabitet
obresti skozi poslovni izid, ki se nanašajo na ta finančna sredstva in ki so bile v preteklih letih žb
vključene v poslovni izid (ne pa tudi popravke vrednosti na obresti tekočega leta oziroma t. imi,
"izključene prihodke"). I,

I
Banka v knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami znesek po tem vrednostnem podatku poroča Z,
negativnim predznakom. I

I

i
I

87. Znesek popravkov vrednosti zaradi skupinskih oslabitev finančnih sredstev brez nepristranski~
dokazov za oslabitev i

I
;

Banka pri poročanju finančnih sredstev, ki se ne merijo po pošteni vrednosti skozi poslovni izid,
(finančna sredstva, po šitTantu44 Namen finančnih instrumentov in drugih postavk označena s šitTami
03 - vposesti do zapadlosti, 04 - krediti in terjatve, 05 - razpoložljiva za prodajo in 16 - drugo, tet
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finančna sredstva v postavkah poročila A2928, A2932, A2941, A2942 in A2943), navede znesek
popravkov vrednosti zaradi skupinskih oslabitev brez nepristranskih dokazov za oslabitev, ki jih je
banka v skladu z določbami o oslabljenosti in neudenarljivosti finančnih sredstev v 58. do 70. členu
MRS 39 ter v pojasnilu k tem členom AG90 pripoznala pri skupinskem ocenjevanju finančnih sredstev
brez nepristranskih dokazov za oslabitev.

Banka v knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami znesek po tem vrednostnem podatku poroča z
negativnim predznakom.

90. Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti

Banka pri poročanju finančnih instrumentov navede znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih
obveznosti ter (netvegane) zunajbilančne terjatve v zvezi z realizacijo posla nasprotne stranke in sicer:

pri danih in najetih kreditih (razen tistih, ki so bili odobreni za poplačilo obstoječih kreditov)
pogodbeni znesek odobrenih in še nečrpanih kreditov, kreditnih linij in limitov;
pri danih vlogah pogodbeno dogovorjeni znesek vezanih sredstev;
pri valutnih promptnih (spot) poslih in izvedenih finančnih instrumentih nazivni znesek (notional
amount) iz pogodbe, na katerega glasi promptni posel oziroma izvedeni finančni instrument. Za
namen poročanja banka te finančne instrumente (ne pa tudi obrestne opcije) razstavi na nazivni
vrednosti v valutah, ki sta osnova za poravnavo v obdobju trajanja oziroma ob zapadlosti teh
instrumentov in vsako od teh vrednosti z ustreznimi parametri vključi v svojo postavko poročila,
njihovo pošteno vrednost (vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke) in tržno
vrednost (vrednostni podatek 52 Znesek po tržni vrednosti za statistiko jinančnih računov) pa
vključi le v eno izmed teh postavk poročila na način, ki je določen v postavkah A2407 in P2607
ter A2405 in P2605 poglavja 2 tega navodila;
pri finančnih sredstvih za sklenjene in še neporavnane promptne (spot) posle o nakupu finančnih
sredstev (z izjemo promptnih poslov za nakup tuje valute), na dan sklenitve posla pripoznanih v
zunajbilanci, pogodbeno dogovorjeno nakupno ceno teh finančnih sredstev s pozitivnim
predznakom (za te posle banka poroča vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti
postavke zgolj v višini spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev (s pozitivnim ali
negativnim predznakom) od dneva sklenitve posla o nakupu do zadnjega dne v mesecu, za
katerega banka izdela poročilo);
pri finančnih sredstvih za sklenjene in še neporavnane promptne (spot) posle o prodaji finančnih
sredstev (z izjemo promptnih poslov za prodajo tuje valute), na dan sklenitve posla pripoznanih v
zunajbilanci, pogodbeno dogOVOljeno prodajno ceno teh finančnih sredstev z negativnim
predznakom;
pri izdanih dolžniških vrednostnih papirjih, izdanih delnicah in kapitalskih instrumentih
nominalno vrednost neprodanih oziroma nevplačanih izdanih finančnih instrumentov.

Pri novih poslih kreditov in vlog, ki so bili v referenčnem mesecu sklenjeni (odobreni), vendar še niso
bili črpani (po šifrantu 19 Obstoječi/novi posli označeni s šifro 5 - nečrpan nov posel), je ta vrednostni
podatek enak vrednostnemu podatku 29.

94. Vrednost delte

Banka pri poročanju opcij, sklenjenih za namen varovanja pozicij bančne knjige, pri katerih nastopa v
vlogi kupca (označene po šifrantu 44 Namenjinančnih instrumentov in drugih postavk s šiframi od 10
do 15 in po šifrantu 114 Vrste izvedenih jinančnih instrumentov s šiframa 3 - nakupna opcija, 4 -
prodajna opcija in 7 - opcija na zamenjavo (swaption) do realizacije), v skladu s 329. členom CRR
navede vrednost delte na dve decimaIni mesti natančno.
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4. POSEBNOSTI PRI POROČANJU PODATKOV OPREVREDNOTENJIH

Vrednostna sprememba (prevrednotenje) predstavlja znesek spremembe stanja postavke v
obravnavanem obdobju, ki ni posledica niti transakcij, niti prerazporeditev, niti tečajnih razlik.

V matriki prevrednotenj s transakcijami vsi zahtevani zneski pomenijo znesek prevrednotenj, razen
zneska neto transakcij in zneskov zavarovanj.

Kot prevrednotenje se pri postavkah poročila, ki po opredelitvi ECB sodijo med kredite (postavke
poročila od A020I do A0419), upoštevajo samo odpisi kreditov v obravnavanem mesecu. Oblikovane
oslabitve in natečene obresti se ne upoštevajo kot vrednostna sprememba.

Pri kreditih predstavlja prevrednotenje v referenčnem mesecu tako direktne odpise kreditov v
obravnavanem mesecu kot tudi odpise kreditov, za katere so bili v prejšnjih obdobjih že oblikovani
popravki vrednosti zaradi oslabitev. Na primer: Prvo obdobje Ganuar): oblikovan popravek vrednosti
na kredit je 60 odstotkov - to ne predstavlja prevrednotenja. Drugo obdobje (februar): kredit se
dokončno odpiše, razlika (naslednjih 40 odstotkov kredita) in predhodno oblikovani popravek
vrednosti kredita (60 odstotkov kredita) predstavlja podatek prevrednotenja v febru3lju.

Banka pri kreditih, merjenih po pošteni vrednosti, učinkov iz spremembe poštene vrednosti ne
upošteva med prevrednotenji obdobja, v katerem pride do spremembe poštene vrednosti, temveč jih v
celoti upošteva med prevrednotenji obdobja, v kateremje izvršen morebiten odpis kredita.

Poročanje prevrednotenj za naložbe v dolžniške vrednostne papiIje:
Za tržne dolžniške vrednostne papirje (po šifrantu 17 !ztržljivost .finančnih instrumentov označeni s
šiframa 3 in 4) mora banka pri poročanju prevrednotenj upoštevati knjigovodsko vrednost (vrednostni
podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke), ki jo poroča v poročilu o knjigovodskih
postavkah z obrestnimi merami, za netržne dolžniške vrednostne papirje (po šifrantu 17 !ztržljivost
.finančnih instrumentov označeni s šifro 2) pa nominalno yrednost iz poročila o knjigovodskih
postavkah z obrestnimi merami (vrednostni podatek 41, Nominalna vrednost). V poročilu
prevrednotenj s transakcij=i se za tržne dolžniške vrednostn~ papirje izpolni vrednostni podatek 80
Znesek knjigovodske vrednosti postavke, za netržne dolžniŠke vrednostne papiIje pa vrednostni
podatek 41 Nominalna vrednost. Podatke prevrednotenj iz na,slova obresti za dolžniške vrednostne
papirje (vrednostni podatek 82, 83) se poroča po zahtevah iz matrike, pri čemer se v vrednostna
podatka 82 in 83 kot vrednostna sprememba vključijo le odpisi ,obresti (z negativnim predznakom). Za
tržne dolžniške vrednostne papirje banka v matriki prevrednotenj s transakcijami pri poročanju
podatkov prevrednotenj (vrednostni podatek 80) ne izpolni ~ifranta 15 Preostala zapadlost in 39
Obdobje ponovne določitve obrestne mere.

Za finančne instrumente, ki niso posebej opredeljeni v tem poglavju, se kot vrednostna sprememba
(prevrednotenje) upošteva prevrednotenje zaradi spremembe poštene vrednosti v obravnavanem
mesecu, v mesecu odtujitve pripoznanja pa tudi morebitno razliko med knjigovodsko vrednostjo in
prodajno ceno finančnega instrumenta (slednje velja za vse odtujene finančne instrumente).

Pri izvedenih finančnih instrumentih (postavke poročila A2405 do A2408 in P2605 do P2608) banka
poroča spremembe njihove poštene vrednosti, ki niso posledica transakcij. Banka lahko vrednostne
spremembe izvedenih finančnih instrumentov in valutnih promptnih (spot) poslov poroča v celoti
samo v aktivnih postavkah poročila (A2405 do A2408) ali samOv pasivnih postavkah poročila (P2605
do P2608). Prav tako lahko banka vrednostne spremembe valutnih zamenjav poroča v celoti v ustrezni
postavki poročila izvedenih finančnih instrumentov (A2405 iri A2406 oziroma P2605 in P2606), tj.
tudi vrednostne spremembe spot del valutne zamenjave, ki se sicer poročajo v postavkah valutnih
promptnih (spot) poslov (A2407 in A2408 oziroma P2607 in P2608).

Pri prevrednotenju osnovnih sredstev (postavke poročila od AI401 do A1506) se kot vrednostna
sprememba (prevrednotenje) zajemajo popravki vrednosti zaradi okrepitve in oslabitve (računi pri
posameznih poslih na aktivi) in amortizacija v obravnavanem mesecu.
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Banka poroča tudi prevrednotenja finančnih instrumentov, ki jih ni več v poročilu o knjigovodskih
postavkah z obrestnimi merami na referenčni datum, pri čemer za te finančne instrumente navede že
poročane vrednosti šifrantov v predhodnem mesecu, razen pri poročanju preostale zapadlosti po
šifrantu 15 in obdobja ponovne določitve obrestne mere po šifrantu 39, po katerih te postavke označi s
šifro Ol - na vpogledIprenosljiva vloga.

Pri izpolnjevanju zneskov zavarovanj v bilanci prevrednotenj s transakcijami (64 Znesek zavarovanj z
nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije, 65 Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami in 66
Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami) banka navede pošteno vrednost prejetih
zavarovanj iz teh naslovov, kot velja za poročanje v poročilu o knjigovodskih postavkah zobrestnimi
meramI.

Banka povečanj na posameznih bilančnih postavkah poročila, nastalih zaradi pripojitve družbe, ne
upošteva kot vrednostno spremembo.

Banka mora predhodno uravnotežiti (zbilancirati) aktivne in pasivne postavke prevrednotenj, ki jih
poroča po vrednostnih podatkih od zap. št. 41, 80, 82 in 83. Banke prevrednotenja za namen
uravnoteženja poroča v protipostavkah poročila od Pl818 do PI827 Akumulirani drugi vseobsegajoči
donos, Pl701 Čisti dobiček poslovnega leta oziroma Pl702 Čista izguba poslovnega leta, Pl603
Prehodno nerazporejeni čisti dobiček/izguba prejšnjega leta in PI601 Zadržani dobiček/izguba. Ne
glede na prejšnji stavek lahko banka protipostavke učinkov vrednotenja posameznih finančnih
instrumentov, pripoznanih v izkazu poslovnega izida združi in poroča v postavki, kjer izkazuje
poslovni izid tekočega leta, tj. v postavki P1701 oz. Pl702 (ločevanje na postavke Pl70l oz. P1702,
PI603 in PI601 ni obvezno).
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5. REKAPITULACIJ! IZKAZA FINANČNEGA! POLOŽAJA IN IZKAZA
• I

VSEOBSEGAJOCEGA DONOSA
I

Banka izdela rekapitulacijo izkaza finančnega položaja in rekapitulacijo izkaza vseobsegajočega
donosa na podlagi knjigovodskih stanj iz poročila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami ih
na podlagi metodologije, kije v prilogi št. 3 tega navodila.

Posamezne oznake v metodologiji tega navodila imajo enak pomen, kakor je opredeljeno v 2. in 3.
poglavju tega navodila:

petmestne šifre ki se začnejo z oznako ilA" ali "P ter z oznakami "UP" "UO" in !lVN" so
postavke poročila iz poglavja 2,; " I
šifre, ki se začnejo z oznako "S." in se nadaljujejo z numeričnim podatkom, predstavljajo šifrante

• I
iz poglavja 3.1, navedeni podatki v oklepaju pa šifre teh šifrantov (na primer S.44(03) pomeni, da
se zadevna postavka poročila vključi v posamezno vrstico rekapitulacije le, če je po šifrantu 4f
Namen finančnih instrumentov in drugih postavk označena s šifro 03 - v posesti do zapadlosti).
Kadar je v oklepaju pred šifro naveden znak" ic " (ni enako), to pomeni, da se zadevna postavka
poročila vključi v posamezno vrstico rekapitulacije z vsemi verjetnimi šiframi po navedeneril
šifrantu, razen šifre oziroma šifer v oklepaju; I

oznaka "vred" predstavlja vrednostne podatke iz poglavja 3.2, naštete vrednosti za to oznako pa
I

posamezne vrednostne podatke oziroma knjigovodska stanja postavk poročila (na primer vred: 80
predstavlja vrednostni podatek 80 Znesek knjigovodske vrednosti postavke); I
kadar je v vrstici naštetih več postavk poročila, navedena pravila v zvezi z zapisanimi šiframi
posameznih šifrantov in vrednostnimi podatki veljajo za vse postavke poročila iz te vrstice.

Banka rekapitulaciji iz prvega odstavka tega poglavja izdela na najnižjem nivoju oštevilčenih vrstic v
metodologiji, pri čemer v posamezno vrstico sešteje vse naštete postavke poročila te vrstice k

I

ustreznimi šiframi in vrednostnimi podatki ter ta seštevek vključi v postavko poročila o knjigovodskih
postavkah z obrestnimi merami (BS IS), katere naziv vsebinsko ustreza temu seštevku. Postavke
poročila, ki se nanašajo na rekapitulaciji, so označene s petmestno šifro, ki se začnejo z oznako »Rs,i,
če se nanašajo na postavke rekapitulacije izkaza finančnega položaja, in »RD«, če se nanašajo nk
postavke rekapitulacije izkaza vseobsegajočega donosa. I
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

To navodilo začne veljati naslednji dan po podpisu, uporabljati pa se začne l. novembra 2015.

Do začetka uporabe tega navodila se poročila do vključno za oktober 2015 posredujejo še v skladu z
Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 8. oktobra 2012 in
dopolnitvami tega navodila z dne 2. decembra 2013 in 2. septembra 2014 (objavljenih na spletni strani
Banke Slovenije).

Banka popravke že posredovanih poročil posreduje Banki Slovenije:
za obdobje od januarja 2014 do vključno oktobra 2015 v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa
o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 8. oktobra 2012 in dopolnitvijo tega navodila z
dne 2. decembra 2013 in 2. septembra 2014;
za obdobje od novembra 2012 do vključno decembra 2013 v skladu z Navodilom za izvajanje
Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 8. oktobra 2012 in dopolnitvijo tega
navodila z dne 2. decembra 2013;
za obdobja od decembra 2011 do vključno oktobra 2012 še v skladu z Navodilom za izvajanje
Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 12. decembra 2011 in dopolnitvijo tega
navodila z dne 5. marca 2012;
za obdobja od decembra 2010 do vključno novembra 2011 še v skladu z Navodilom za izvajanje
Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 3. decembra 2010;
za obdobja od junija do novembra 2010 še v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju
monetarnih finančnih institucij z dne 24. marca 2010 in spremembo Navodila za izvajanje Sklepa
o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 15. aprila 20 IO;
za obdobja pred junijem 2010 v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetamih
finančnih institucij N-I (Uradni list RS, št. 6/06 in 39/08).

Ljubljana, dne 7. julija 2015
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