Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17), 4. člena Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
(Uradni list RS, št. 44/18 in 140/20) in prvega odstavka 3. člena Sklepa o poročanju podružnic bank
držav članic (Uradni list RS, št. 97/20 in 189/20) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO
o dopolnitvah in spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih
finančnih institucij

1.
V Navodilu za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 3. decembra 2019,
spremenjenim z Navodilom o dopolnitvah in spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju
monetarnih finančnih institucij z dne 3. marca 2020, Navodilom o spremembah in dopolnitvi Navodila
za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 26. maja 2020 ter Navodilom o
spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z
dne
7. oktobra 2020,
ki
je
objavljeno
na
spletni
strani
Banke
Slovenije
https://www.bsi.si/porocanje/porocanje-banki-slovenije/porocila/porocanje-monetarnih-financnihinstitucij, se v poglavju 3.1.2. Šifranti, ki se nanašajo na mesečno poročanje za opisom šifranta
161. Oznaka COVID vstavi besedilo, ki se glasi:
»162. Datum zapadlosti zadnjega odobrenega odloga
Banka izpolni ta podatek za bilančne postavke dolžniških finančnih instrumentov, vključno z
nečrpanim delom iz zunajbilančne evidence, ki se poročajo na ravni posameznega posla in so po
šifrantu 161 Oznaka COVID označene s šifro 1 ali 2. Vnese se datum zapadlosti odloga pri
odplačevanju dolga, ki je bil pogodbeno dogovorjen ob zadnji spremembi pogojev odplačevanja z
namenom ublažitve posledic epidemije COVID-19. Datum se izpolni tudi pri tistih na novo odobrenih
likvidnostnih kreditih, za katere je bil pred ali ob začetnem pripoznanju odobren odlog odplačevanja
dolga. Pri odobrenih likvidnostnih kreditih brez odloga se datuma ne izpolni (prazno polje).
Ta datum se poroča, dokler je pogodba vključena v poročilu BS1S, razen v primerih pogodb, pri
katerih se banka in kreditojemalec v poznejših obdobjih po odobrenem odlogu dogovorita, da se
pogodbena določila vrnejo v prvotno stanje (kot da pogodba ne bi bila deležna odloga plačevanja
obveznosti). Če je z dolžnikom naknadno dogovorjeno podaljšanje odloga odplačevanja dolga ali nov
odlog s poznejšim datumom zapadlosti, se v poročilu za mesec, v katerem je nastala sprememba, ta
datum nadomesti z novim datumom glede na zapadlost podaljšanega oziroma na novo odobrenega
odloga.
Datum se izpolni za izpostavljenosti iz kreditnih poslov v aktivnih bilančnih postavkah A0408,
A0410, A0416, A0418 in A0419, ki niso namenjene trgovanju (tj. niso označene s šifro 01 po šifrantu
44 Namen finančnih instrumentov in drugih postavk).

163. Skupno trajanje vseh odobrenih odlogov v mesecih
Banka izpolni ta vrednostni podatek za bilančne postavke dolžniških finančnih instrumentov, vključno
z nečrpanim delom iz zunajbilančne evidence, ki se poročajo na ravni posameznega posla in so po
šifrantu 161 Oznaka COVID označene s šifro 1 ali 2. Vnese se skupno trajanje odlogov pri
odplačevanju dolga v mesecih. Upoštevajo se odlogi, ki so bili odobreni v obdobju od razglasitve
1. epidemije COVID-19 12. marca 2020 do referenčnega meseca (npr. če je bil v tem obdobju odlog
odobren za obdobje 3 mesecev in se podaljša za 6 mesecev ali se pozneje (po prekinitvi) odobri še en
odlog za 6 mesecev, se vnese vrednost 9). Pri izračunu vrednosti v mesecih se presežno število dni do
vključno 15 zaokroži navzdol, presežno število dni od vključno 16 se zaokroži navzgor. Skupno
trajanje vseh odobrenih odlogov se izpolni tudi pri tistih na novo odobrenih likvidnostnih kreditih, za
katere je bil pred ali ob začetnem pripoznanju odobren odlog odplačevanja dolga. Pri na novo
odobrenih likvidnostnih kreditih brez odloga se vrednostni podatek ne izpolni (prazno polje).
Ta podatek se poroča, dokler je pogodba vključena v poročilu BS1S, razen v primerih pogodb, pri
katerih se banka in kreditojemalec v poznejših obdobjih po odobrenem odlogu dogovorita, da se
pogodbena določila vrnejo v prvotno stanje (kot da pogodba ne bi bila deležna odloga plačevanja
obveznosti).
Podatek se izpolni za izpostavljenosti iz kreditnih poslov v aktivnih bilančnih postavkah A0408,
A0410, A0416, A0418 in A0419, ki niso namenjene trgovanju (tj. niso označene s šifro 01 po šifrantu
44 Namen finančnih instrumentov in drugih postavk).«.

2.
V poglavju 9. POROČILO O KARAKTERISTIKAH NOVIH POSOJIL PREBIVALSTVU (BSMAP)
se v drugem odstavku besedilo desete alineje »Podatki o zadolženosti kreditojemalcev se pridobijo iz
SISBON-a.« dopolni z naslednjim besedilom:
»V primerih, ko podatki zaradi izključne uporabe SISBON-a ne bi bili reprezentativni (npr. ko je
kreditojemalec že porok na obstoječih kreditnih pogodbah, pri posojilih z več plačniki in kadar je novo
posojilo namenjeno poplačilu obstoječega dolga), lahko banke podatke o zadolženosti prilagodijo na
podlagi drugih zanesljivih virov.«.
3.
V poglavju 11. POROČILO O ODLOGIH IN NEDONOSNIH POSLIH V BSMAP (BSZAM) se v
drugem odstavku na koncu šeste alineje črta besedilo, ki se glasi:
»ter je na referenčni datum poročila odlog še vedno aktiven«.
Za besedilom šifranta 138 Sprememba pogojev odplačevanja se doda besedilo, ki se glasi:
»123. Datum zadnjega restrukturiranja ali drugih sprememb pogojev odplačevanja (V)
Banka poroča datum zadnjega restrukturiranja ali drugih sprememb pogojev odplačevanja v skladu z
navodili za izpolnjevanje šifranta 123 Datum zadnjega restrukturiranja ali drugih sprememb pogojev
odplačevanja.
162. Datum zapadlosti zadnjega odobrenega odloga (V)
Banka poroča datum zapadlosti zadnjega odobrenega odloga v skladu z navodili za izpolnjevanje
šifranta 162 Datum zapadlosti zadnjega odobrenega odloga.
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163. Skupno trajanje vseh odobrenih odlogov v mesecih (V)
Banka poroča skupno trajanje vseh odobrenih odlogov v mesecih v skladu z navodili za izpolnjevanje
šifranta 163 Skupno trajanje vseh odobrenih odlogov v mesecih.«.
4.
Priloga 1a Knjigovodske postavke z obrestnimi merami (poročilo BS1S) in Priloga 11 Poročilo o
odlogih in nedonosnih poslih iz poročila BSMAP (BSZAM) se nadomestita z novima prilogama.

5.
To navodilo začne veljati 1. aprila 2021, prvič pa se uporabi pri poročanju po stanju na dan
30. aprila 2021, z izjemo podatka 163 Skupno trajanje vseh odobrenih odlogov v mesecih iz 1. točke
tega navodila, ki se uporabi najpozneje pri poročanju po stanju na dan 31. maja 2021.
Ne glede na prejšnji odstavek se podatki iz 3. točke tega navodila, ki se nanašajo na poročilo BSZAM,
prvič uporabijo pri poročanju po stanju na dan 30. junija 2021.

Ljubljana, dne 16. marca 2021

Boštjan Vasle l.r.
guverner
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