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COVID Q&A

Ker smo se v izrednih razmerah zaradi COVID 19 v praksi pogosto soočali z ukrepi spreminjanja
pogojev odplačevanja po obstoječih pogodbah v okviru nove interventne zakonodaje ali izven tega
okvira (bodisi na podlagi aneksov bodisi s sklepanjem novih pogodb za poplačilo dolga po prejšnjih
pogodbah), na tem mestu povzemamo vprašanja poročevalcev, obvestila in usmeritve glede
poročanja.


Povezava na Vprašanja in odgovori COVID, objavljena k Navodilu o spremembah
poročanja od 30. 06. 2020 dalje.

Objave bomo po potrebi dopolnjevali.
VPRAŠANJE/POJASNILO 3 (objava 22. 04. 2021)
Metodologija polnjenja Š.163 Skupno trajanje vseh odobrenih odlogov v mesecih
Primer:
Referenčni datum poročanja: 30. 4. 2021
Š.160: 1
Š.161: 1.12.2020
Š.162: 1.8.2021
Š.163: ?
Ali v poročilu BS1S v koloni Š.163 na dan 30.4.2021 vpišemo skupno št. trajanja odloga 8 ali skupno
št. trajanja odloga do datuma poročila 5?
BS: Pri poročanju Š.163 Skupno trajanje vseh odobrenih odlogov v mesecih se poroča število mesecev
za katere velja odlog in ne število pretečenih mesecev do referenčnega datuma poročanja.
V danem primeru torej Š163: 8
__________________________________________________________________________________
VPRAŠANJE/POJASNILO 2 (objava 22. 04. 2021)
Metodologija polnjenja Š.163 Skupno trajanje vseh odobrenih odlogov v mesecih
Stranka zaprosi za odlog plačila in je veljaven 1.1.2021 - 14.2.2021.
Tukaj izračunamo 1, ker je januar upoštevan v celoti, 14 februarskih dni se zaokroži navzdol.
Ista stranka pride nato po nov odlog, ki je veljaven 1.3.2021 - 14.4.2021.
Če bi obdobje opazovali ločeno, bi tudi tukaj izračunali 1, ker je marec upoštevan v celoti, 14 aprilskih
dni se zaokroži navzdol.
Poročanje v poročilu pa bi bil seštevek obeh, torej 2?
Ali se trajanje posameznih odlogov obravnava ločeno ali je potrebno gledati seštevek na nivoju dni in
nato preračunati na mesec, za ostanek v dnevih pa upoštevati do 15 dni = 0, od 16 dni = 1?
V tem primeru bi to zneslo 3.
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BS: Poročate 3 mesece. Izračunate na nivoju dni in potem preračunate v mesec. Ko gre za več
odlogov, presežek dni pri vsakem posameznem odlogu nad celim mesecem pri končnem izračunu
skupnega odloga pretvorite v mesece.
__________________________________________________________________________________
VPRAŠANJE/POJASNILO 1 (objava 22. 04. 2021)
Pojasnilo glede obravnave izpostavljenosti, ki so bile zaradi epidemije Covid-19 deležne večkratnih
odlogov pri odplačevanju dolga
Vprašanje: Kako obravnavati izpostavljenosti, pri katerih so bili odobreni večkratni odlogi, v
kombinaciji odobrenih odlogov na podlagi Covid interventne zakonodaje in ponovnih odlogov, ki niso
bili odobreni na podlagi Covid interventne zakonodaje?
v praksi se nam je odprlo dodatno vprašanje na temo označevanja in poročanja t.i.COVID poslov in
sicer imamo naslednje situacije:




Stranki se je iztekel 12-mesečni moratorij, odobren po zakonu (ZIUOPKO). Stranka kredita ne
more začeti odplačevati, ker ima dejavnost, ki je še vedno zaprta v skladu z veljavno
omejitveno zakonodajo, zato mu banka kredit dodatno podaljša in odobri še dodatne mesece
odloga in/ali zniža obroke in jih razporedi na daljše obdobje.
So pa tudi primeri, ko stranka dejavnost opravlja, ampak po izteku zakonskega moratorija še
vedno ne more vračat kredita kot je bilo predvideno, zato ga banka dodatno podaljša, odobri
dodatne mesece odloga ali pa samo zniža obroke.

Ali v teh primerih ohranimo oznake, da je imel posel zakonski moratorij z ustreznim številom
mesecev odloga? Vse nadaljnje spremembe obravnavamo kot »običajne« spremembe na poslu, ki so
v BS1S vidne v BS1S preko podatkov v poljih 138-sprememba pogojev odplačevanja , 123- datum
restrukturiranja zadnji in 143-končni datum obdobja, ko se plačujejo samo obresti.
Če je potrebno tudi zgoraj opisane spremembe poročati kot COVID posle s spremembo Covid oznake
iz 1-po interventnih predpisih na 2-ni po interventnih predpisih, prosimo za usmeritve, za katere
primere to velja npr. samo v primeru dodatnega moratorija?
Odgovor: Menimo, da je treba takšne izpostavljenosti označiti glede na odlog odplačila, ki je bil
zaradi posledic Covida-19 odobren nazadnje. Če je bil prvotno odobren odlog na podlagi Covid
interventne zakonodaje, za tem pa še en odlog zaradi Covida, ki nima podlage v Covid interventni
zakonodaji, se izpostavljenost po šifrantu 161. Oznaka COVID označi s šifro 2 (in ostane s to šifro
označena do eventualno ponovno odobrenega odloga zaradi posledic Covida-19, ko se označevanje
po tem šifrantu presoja na novo). Vsekakor je treba ustreznost oznake po šifrantu 161 na novo
presojati ob vsaki spremembi pogojev odplačevanja in ne le v primeru odobrenega odloga.
Medtem ko se po šifrantu 160. Datum COVID vnese najstarejši datum, od katerega je pričela
učinkovati katera izmed sprememb pogodbe, ki je bila posledica likvidnostnih težav kreditojemalca,
nastalih zaradi razglasitve epidemije (v primeru večkratnih odobrenih odlogov zaradi posledic Covida19 se vnese datum učinkovanja prvega odloga).
Po šifrantu 163 se vnese skupno trajanje vseh odlogov v mesecih, ki so bili odobreni v obdobju od
razglasitve 1. epidemije COVID-19 12. marca 2020 do referenčnega datuma, (tj. tako odlogov, ki so
bili oz. so po šifrantu 161 označeni bodisi s šifro 1 bodisi s šifro 2).
Po šifrantu 123. Datum zadnjega restrukturiranja ali drugih sprememb pogojev odplačevanja se v
tem primeru vnese datum podpisa aneksa, s katerim je bil dogovorjen zadnji odlog odplačevanja
bodisi zaradi posledic Covida-19 bodisi zaradi drugih razlogov. Medtem ko se izpostavljenost po
šifrantu 143. Končni datum obdobja, ko se plačujejo samo obresti označi glede na veljavne pogoje
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odplačevanja iz pogodbe, ki veljajo na vsakokratni referenčni datum (upoštevaje sklenjene anekse o
odlogih oz. spremembi pogojev odplačevanja).
__________________________________________________________________________________

