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Смернице за објављивање података и
информација банке који се односе на
квалитет активе

Народна банка Србије

Смернице за објављивање

Народна банка Србије истиче да је одговорност за састављање
финансијских извештаја, укључујући и објављивање података и
информација у оквиру њих, искључиво и неспорно на руководству банке,
као и да спољни ревизор даје мишљење о томе да ли су годишњи
финансијски извештаји банке сачињени у складу с Међународним
рачуноводственим стандардима, односно Међународним стандардима
финансијског извештавања.
Народна банка Србије сматра да смернице представљају добру
пословну праксу, подржава њихову примену од стране банака и очекује
да банке могу на адекватан начин да образложе поступања која нису у
складу са овим документом. Народна банка Србије ће континуирано
пратити примену ових смерница у процесу супервизије банака.
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1. Увод
Ове смернице имају за циљ повећање транспарентности пословања банака у делу
који се односи на квалитет активе, као и унапређење праксе објављивања
података и информација банке о кредитном ризику и управљању тим ризиком.
Полазећи
од
захтева за објављивање
прописаних
међународним
рачуноводственим
стандардима,
односно
међународним
стандардима
финансијског извештавања и најбољих међународних пракси и препорука1 у овој
области, Народна банка Србије доноси смернице за банке које послују у
Републици Србији.
Предмет смерница су очекивања Народне банке Србије за објављивање података,
односно информација банке на основу којих корисник може да правовремено
стекне увид у начин управљања кредитним ризиком, степен изложености банке
кредитном ризику, квалитет имовине банке, квалитет и врсту средстава
обезбеђења и других врста кредитне заштите, као и квалитет обрачунатих
прихода од камата.
Народна банка Србије очекује да банка правилним разумевањем и применом
ових смерница, у складу с природом, обимом и сложеношћу свог пословања,
јавности учини доступним податке, односно информације на начин утврђен овим
документом. Од банке се не очекује да објављује поједине податке и
информације који су предмет ових смерница ако они нису материјално значајни
или представљају банкарску тајну, односно податке и информације чије би
објављивање могло негативно да утиче на конкурентски положај банке на
тржишту.
Од банке се очекује да објављује податке, односно информације у складу са овим
смерницама у оквиру јавно доступних редовних годишњих финансијских
извештаја. Ако банка неке од података, односно информација наведених у овим
смерницама објављује у оквиру објављивања захтеваних Одлуком о
објављивању података и информација банке („Службени гласник РС“, бр.
125/2014 и 4/2015), потребно је да обезбеди јасно упућивање на место
објављивања тих података, односно информација.
Народна банка Србије очекује да ове смернице буду примењене приликом
састављања редовних годишњих финансијских извештаја банке за 2016.
годину.
1

Унапређење објављивања ризика од стране банака – Enhancing the risk disclosure of banks,
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_121029.pdf?page_moved=1,
Третман
пракси
реструктурирања у финансијским извештајима сачињеним у складу с МСФИ код финансијских
институција – Treatment of Forbearance Practices in IFRS Financial Statements of Financial
Institutions, https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2012-853.pdf.
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Од банке се очекује да при објављивању података, односно информација
корисницима пружи појмовник (речник) употребљених речи и израза у
извештају или на други начин дефинише основне термине које користи, а који се
односе на ризике, мерење ризика, као и да приказује основне вредности
коришћених параметара.
У прилогу смерница дати су примери начина објављивања квантитативних
података из ових смерница. Народна банка Србије прихвата да појединачне
банке своје податке објаве и на друге начине који су прилагођени
специфичностима портфолија банке и усклађени с природом, обимом и
сложеношћу њеног пословања. Без обзира на форму приказа, банка би требало да
прикаже упоредиве податке, односно информације најмање за извештајни
период и претходни период.

2. Подаци, односно информације који се односе на
изложености банке кредитном ризику
Објављивање података, односно информација банке који се односе на кредитни
ризик, укључујући и концентрацију кредитног ризика, корисницима треба да,
између осталог, омогући разумевање ризичног профила банке, упознавање са
ставовима органа управљања банке о томе који су кључни ризици којима је
банка изложена у свом пословању, као и детаљну анализу кредитне изложености
банке. Од банке се очекује да објављује како квалитативне податке, односно
информације код којих је акценат на начину управљања и мерења кредитног
ризика коме је банка изложена или може бити изложена у свом пословању, тако
и квантитативне податке који се односе на изложеност кредитном ризику.
Народна банка Србије очекује да банка објављује квалитативне податке, односно
информације који би требало да обухвате најмање:
опис промена у проценама банке о структури и нивоу кредитног ризика
коме је банка изложена или може бити изложена у свом пословању у
односу на претходни извештајни период, укључујући и опис утицаја
кретања у макроекономском окружењу на те процене и очекиване
промене изложености банке кредитном ризику;
опис поступака за идентификовање, мерење и процену кредитног ризика
коме је банка изложена;
опис начина на који банка управља, односно намерава да управља
кредитним ризиком, који подразумева и опис улоге, делокруга и
одговорности свих организационих делова банке који су повезани са
управљањем кредитним ризиком;
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опис начина на који банка процењује и управља концентрацијама у
кредитном портфолију, укључујући опис заједничких карактеристика за
идентификацију ризика концентрације унутар кредитног портфолија
(нпр. привредни сектори, географска подручја, врсте производа,
инструменти кредитне заштите, велике изложености и др.) и опис
система лимита изложености који су успостављени ради контроле ризика
концентрације у оквиру кредитног портфолија банке;
опис политика за идентификовање проблематичних потраживања и
реструктурираних потраживања, укључујући и начин на који банка
дефинише та потраживања.
Народна банка Србије очекује да банка објављује следеће квантитативне податке
који се односе на изложеност банке кредитном ризику, при чему банка за
објављивање може да користи форму дату у прилозима од 1 до 6 ових смерница,
респективно:
податке о бруто и нето изложености кредитном ризику приказане према
позицијама биланса стања и ванбилансне евиденције банке;
податке о бруто и нето изложености кредитном ризику приказане по
секторима и категоријама потраживања, према статусу и начину
обезвређења, доспелости и вредности средстава обезбеђења;
податке о изложености кредитном ризику приказане по секторима и
категоријама потраживања, према сектору пословања и географској
локацији;
податке о изложености кредитном ризику приказане по секторима и
категоријама потраживања, према статусу обезвређења и броју дана
доцње;
податке о проблематичним потраживањима по секторима и областима
пословања, укључујући и податке о извршеним исправкама вредности и
вредности средстава обезбеђења којима су обезбеђена та потраживања,
као и њихово учешће у укупним потраживањима банке;
податке о променама износа проблематичних потраживања у току
године, приказане према секторима.
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3. Подаци, односно информације који се односе на начин
на који банка врши интерну класификацију
потраживања
Ради разумевања интерних система и процеса банке за мерење и процене
квалитета имовине од стране корисника објављених информација, банка би
требало да објављује објашњење и преглед структуре интерног рејтинг система
који користи за потребе мерења кредитног ризика, укључујући описе коришћења
интерних рејтинга за класификацију потраживања према различитим нивоима
кредитног квалитета, као и информацију о томе колико често преиспитује
методологију, односно процедуре за мерење кредитног ризика.
Од банке се очекује да објави упоредни преглед категорија класификовања
потраживања које у складу са унутрашњим актима користи ради управљања
кредитним ризиком, као и категорија потраживања (непроблематична
потраживања, проблематична потраживања и реструктурирана потраживања у
оквиру ових категорија). Додатно, интерне категорије класификације
потраживања која се не сматрају проблематичним банка би требало да повеже с
кредитним квалитетом тих потраживања (висок, средњи, низак), при чему банка
може да за објављивање тих података користи форму дату у Прилогу 7 ових
смерница.

4. Подаци, односно информације који се односе на
средства обезбеђења и средства стечена наплатом
Од банке се очекује да објављује довољно података, односно информација који
би корисницима требало да омогуће адекватно сагледавање утицаја средстава
обезбеђења и средстава стечених наплатом на квалитет активе.
У вези с подацима, односно информацијама који се односе на средства
обезбеђења, од банке се очекује да објављује следеће податке, односно
информације који се односе на средства обезбеђења у виду хипотеке и других
инструмената кредитне заштите:
опис начина вредновања и поступака за процену и управљање
средствима обезбеђења у виду хипотеке на непокретностима и другим
инструментима кредитне заштите, укључујући опис фактора умањења
(haircut) према врсти средства обезбеђења, односно инструмента
кредитне заштите;
вредност средстава обезбеђења према врстама средстава обезбеђења и
основним врстама пружалаца кредитне заштите, по секторима и
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категоријама потраживања, при чему банка за објављивање може да
користи форму дату у Прилогу 8 ових смерница;
укупан износ потраживања по основу кредита обезбеђених хипотеком на
непокретностима, просечан LTV показатељ, као и износ потраживања по
основу кредита обезбеђених хипотеком на непокретностима у оквиру
одређених распона LTV показатеља, при чему банка за објављивање може
да користи форму дату у Прилогу 9 ових смерница.
Од банке се очекује да објављује податке, односно информације који се односе
на средства стеченa наплатом и њихове промене у току извештајног периода, ако
таква средства испуњавају критеријуме за признавање у складу с МСФИ, при
чему банка за објављивање може да користи форму дату у Прилогу 10 ових
смерница. Таква објављивања требало би да обухвате:
политике за отуђење средстава стечених наплатом потраживања, односно
стављање у функцију свог пословања таквих средстава ако се та средства
не могу одмах конвертовати у готовину;
врсту и вредност средстава стечених наплатом потраживања
(непокретности стечене наплатом с посебним приказом стамбених,
односно других непокретности, финансијска средства стечена наплатом и
остала средства стечена наплатом потраживања).

5. Подаци, односно информације који се односе на
поступак утврђивања обезвређења потраживања
Како би корисницима било омогућено да на једноставан начин стекну ближи
увид у квалитет активе са аспекта њене обезвређености, од банке се очекује да
објави:
дефиницију појединачно значајних потраживања у складу с
методологијом за процену обезвређења билансне активе и вероватног
губитка по ванбилансним ставкама (примера ради, „сва потраживања
банке изнад 5 милиона динара сматрају се појединачно значајним
потраживањима“), критеријуме на основу којих банка дефинише прагове
за одређивање појединачно значајних потраживања, односно друге
критеријуме за идентификацију потраживања за која се процена износа
обезвређења врши на појединачној основи;
листе објективних доказа обезвређења потраживања утврђене њеним
унутрашњим актима које користи у поступку процене умањења
вредности потраживања, за сваки релевантан део кредитног портфолија;
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критеријуме разврставања потраживања у групе потраживања са сличним
карактеристикама кредитног ризика који су утврђени методологијом за
процену обезвређења билансне активе и ванбилансних ставки банке;
податкe о променама износа обезвређених потраживања у току
извештајног периода, при чему банка за објављивање може да користи
форму дату у Прилогу 11 ових смерница;
податке који се односе на промену износа обрачунатих исправки
вредности у току године, при чему банка за објављивање може да
користи форму дату у Прилогу 12 ових смерница.
Од банке се очекује да објави параметре које користи за потребе процене на
групној основи за групе потраживања са сличним карактеристикама кредитног
ризика, при чему таква објављивања могу да обухвате:
начин утврђивања и вредности вероватноћe наступања статуса
неизмирења обавеза (probability of default – PD параметар), губиткa услед
наступања статуса неизмирења обавеза (loss given default – LGD
параметар), стопе опоравка (recovery rate) и стопе излечења (cure rate);
период идентификације насталог губитка (Loss Identification Period –
LIP).
Поред наведеног, од банке се очекује да објављује кључне ставове, претпоставке
и процене које је примењивала у поступку процене обезвређења у складу с
методологијом за процену обезвређења билансне активе и ванбилансних ставки
банке, затим објашњење измена извршених у ранијим претпоставкама, као и све
информације којима се објашњавају процене и промене у проценама неопходне
за одређивање надокнадивог износа пласмана.
Народна банка Србије очекује да банка објави листе објективних доказа
(догађаја) утврђене њеним унутрашњим актима које користи у поступку укидања
обезвређења потраживања, односно за прелазак обезвређеног потраживања у
статус необезвређеног, као и друге податке, односно информације које оцени
релевантним у наведеном смислу. Ако је применљиво, банка треба да објави
период праћења, под којим се подразумева минимални временски период који
треба да протекне за прелазак потраживања из статуса необезвређеног у статус
обезвређеног.

8

Народна банка Србије

Смернице за објављивање

6. Подаци, односно информације који се односе на
политику отписа потраживања
Народна банка Србије, у складу са Смерницaма за примену МРС 39, очекује да
банка приликом утврђивања оправданости отписа потраживања која се могу
сматрати ненаплативим, a ради што ранијег признавања насталих губитака, узме
у обзир пласманe одређених карактеристика, при чему отпис не подразумева и
одрицање банке од уговорних и законских права по основу тог потраживања.
Полазећи од наведеног, од банке се очекује да објави податке, односно
информације који се односе на политику отписа потраживања коју примењује, а
који могу бити релевантни са становишта сагледавања утицаја те политике на
квалитет активе банке.

7. Подаци, односно информације који се односе на
приходе од камате и њихово признавање
С обзиром на то да је Народна банка Србије препознала да поједине банке
примењују приступ престанка признавања прихода од камата по основу
обезвређених потраживања, што представља одступање од МРС 39, од банке се
очекује да објави рачуноводствену политику која се односи на признавање
прихода од камата по основу обезвређених потраживања коју примењује.
Од банке се очекује да објави и следеће податке, односно информације који се
односе на приходе од камате, при чему банка за објављивање може да користи
форму дату у Прилогу 13 ових смерница:
приходе од камате на укупна потраживања и приходе од камате на
обезвређена потраживања приказане према секторима и категоријама
потраживања;
наплаћене приходе од камате на укупна потраживања и наплаћене
приходе од камата на обезвређена потраживања приказане према
секторима и категоријама потраживања.
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8. Подаци, односно информације који се односе на
реструктурирана потраживања
Од банке се очекује да објављује довољно података, односно информација који
би корисницима требало да омогуће процену утицаја мера реструктурирања на
ризичност кредитних портфолија банке и ниво њиховог обезвређења.
С тим циљем банка би требало да објављује следеће податке, односно
информације који се односе на реструктурирана потраживања:
мере реструктурирања које банка користи, као и мере реструктурирања
спроведене у току периода извештавања;
опис начина на који је успостављено праћење ефеката спроведених мера
реструктурирања;
рачуноводствену политику у вези с реструктурираним потраживањима
коју банка примењује;
опис било које промене са становишта претходно наведених захтева,
посматрано у односу на претходни период;
временски период који треба да протекне да би потраживање изашло из
категорије реструктурираног потраживања;
све трансакције конверзије дуга у капитал у којима је банка учествовала,
а о којима су подаци већ јавно доступни (на пример, по унапред
припремљеном плану реорганизације), укључујући и информације о
учешћу у капиталу које је стекла;
податке о рестурктурираним потраживањима по секторима и областима
пословања, укључујући и податке о извршеним исправкама вредности и
вредности средстава обезбеђења којима су обезбеђена та потраживања,
као и њихово учешће у укупним потраживањима банке, при чему банка
за објављивање може да користи форму дату у Прилогу 14 ових
смерница;
податке о променама вредности реструктурираних потраживања у току
године, приказане према секторима, при чему банка за објављивање може
да користи форму дату у Прилогу 15 ових смерница;
податке о вредностима реструктурираних потраживања приказаних
према спроведеним мерама реструктурирања и секторима, при чему
банка за објављивање може да користи форму дату у Прилогу 16 ових
смерница.
Подаци, односно информације који се односе на примењену рачуноводствену
политику у вези с реструктурираним потраживањима могу да обухвате:
а) разлику између околности у којима мере које се односе на реструктурирање
резултирају у непризнавању оригиналног потраживања и оних околности у
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којима долази до обезвређења тог потраживања, као и последице на
рачуноводствени третман потраживања;
б) методологије за процену и обрачун обезвређења реструктурираних
потраживања, узимајући у обзир карактеристике ризика и укључујући опис
специфичних и/или групних процена обезвређења;
в) дефинисање када банка престаје да сматра потраживање реструктурираним
заједно са свим последицама на класификацију ризичности потраживања (нпр.
утицај на статус обезвређења, утицај на процену и обрачун губитака по основу
обезвређења);
г) опис критеријума за признавање губитака по основу обезвређења и утицај
различитих мера реструктурирања на класификацију реструктурираних
потраживања као обезвређених/необезвређених ако, на пример, мере
реструктурирања:
доводе до тога да губитак по основу обезвређења буде признат, односно
не доводе до признавања губитка по основу обезвређења;
јесу примењене на потраживања која су већ обезвређена у претходним
извештајним периодима и сматрала су се обезвређеним и у тренутку кад
је реструктурирање извршено;
доводе до непризнавања оригиналног потраживања;
користе се за рефинансирање постојећих потраживања.
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ПРИЛОЗИ
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ПРИЛОГ 1

Подаци о укупној изложености кредитном ризику
(у хиљадама динара)

Имовина по основу које је банка изложена
кредитном ризику
Позиције биланса стања

Бруто
вредност
1
Готовина и средства код централне банке
Заложена финансијска средства
Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању
Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха
Финансијска средства расположива за продају
Финансијска средства која се држе до доспећа
Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација
Кредити и потраживања од комитената
Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика
Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика
Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате
Инвестиције у зависна друштва
Нематеријална улагања
Некретнине, постројења и опрема
Инвестиционе некретнине
Текућа пореска средства
Одложена пореска средства
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља
Остала средства
Билансна изложеност
Дате гаранције и јемства
Преузете будуће обавезе
Остале ванбилансне изложености
Ванбилансна изложеност
Укупна изложеност

Акумулиране
исправке
вредности/
резервисања
2

Имовина по основу
које банка није
изложена кредитном
ризику
Нето вредност
3 (1-2)

4

Вредност из
биланса стања

5 (3+4)
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ПРИЛОГ 2

Подаци о бруто и нето изложености кредитном ризику по секторима и категоријама потраживања, према начину обезвређења, доспелости и
вредности средстава обезбеђења
(у хиљадама динара)

Необезвређена
потраживања
није доспело

доспело

Обезвређена потраживања
на
појединачној
основи

на групној
основи

Укупна бруто
потраживања

Акумулиране исправке
вредности
на
појединачној
основи

на групној
основи

Вредност средстава обезбеђења*
Укупна нето
потраживања

Необезвређених
потраживања

Обезвређених
потраживања

Према секторима
Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде
Велика предузећа
Мала и средња предузећа
Микро предузећа и предузетници
Пољопривредници
Јавна предузећа
Потраживања од осталих клијената
Укупна изложеност
Према категоријама потраживања
Непроблематична потраживања
од чега: реструктурирана
Проблематична потраживања
од чега: реструктурирана
Укупна изложеност
* Тржишна или фер вредност максимално до бруто вредности обезбеђеног потраживања
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ПРИЛОГ 3

Подаци о гранској и географској концентрацији изложености
(Бруто вредност у хиљадама динара)

Београдски регион

Регион Војводине

Регион Шумадије и Западне Србије

Регион Јужне и Источне Србије

Регион Косова и Метохије

Иностранство

Непроблематична Проблематична Непроблематична Проблематична Непроблематична Проблематична Непроблематична Проблематична Непроблематична Проблематична Непроблематична Проблематична
потраживања
потраживања
потраживања
потраживања
потраживања
потраживања
потраживања
потраживања
потраживања
потраживања
потраживања
потраживања
Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде *
Сектор A
Сектори B, C и E
Сектор D
Сектор F
Сектор G
Сектори H, I и J
Сектори L, M и N
Потраживања од осталих клијената
Укупна изложеност
*

Сектор A
Сектори B, C и E
Сектор D
Сектор F
Сектор G
Сектори H, I и J
Сектори L, M и N

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација
Грађевинарство
Пољопривреда, шумарство, рибарство
Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала
Саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације
Пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, административне и помоћне услужне делатности, уметност
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ПРИЛОГ 4

Подаци о изложености кредитном ризику по секторима и категоријама потраживања, према
статусу обезвређења и броју дана доцње*
(Бруто вредност у хиљадама динара)

Необезвређена потраживања
Није у
доцњи

до 30 дана

од 31 до 60 од 61 до 90
дана
дана

Обезвређена потраживања
преко 90
дана

Није у
доцњи

до 90 дана

од 91 до
180 дана

од 181 до 360
дана

преко 360
дана

Према секторима
Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде
Велика предузећа
Мала и средња предузећа
Микро предузећа и предузетници
Пољопривредници
Јавна предузећа
Потраживања од осталих клијената
Према категоријама потраживања
Непроблематична потраживања
од чега: реструктурирана
Проблематична потраживања
од чега: реструктурирана
Укупна изложеност
* Дани доцње се рачунају према методологији банке
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ПРИЛОГ 5

Подаци о проблематичним потраживањима
(у хиљадама динара)

Сектори кредитирања

Бруто вредност
укупних
потраживања

Акумулиране
исправке
вредности укупних
потраживања

Бруто вредност проблематичних
потраживања
од чега:
реструктурирана
потраживања
4

Акумулиране
исправке
вредности
проблематичних
потраживања

% проблематичних
потраживања

Вредност средстава
обезбеђења проблематичних
потраживања*

1
2
3
5
6 (3/1)
7
Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде **
Сектор A
Сектори B, C и E
Сектор D
Сектор F
Сектор G
Сектори H, I и J
Сектори L, M и N
Потраживања од осталих клијената
Укупна потраживања
* Тржишна или фер вредност максимално до бруто вредности обезбеђеног потраживања
** Сектор A
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација
Сектори B, C и E
Грађевинарство
Сектор D
Пољопривреда, шумарство, рибарство
Сектор F
Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
Сектор G
Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала
Сектори H, I и J
Саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације
Сектори L, M и N
Пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, административне и помоћне услужне делатности, уметност
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ПРИЛОГ 6

Подаци о променама проблематичних потраживања
(у хиљадама динара)

Бруто
вредност на
почетку
године

Нова проблематична
потраживања
од чега:
купљено
3

1
2
4
Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде
Велика предузећа
Мала и средња предузећа
Микро предузећа и предузетници
Пољопривредници
Јавна предузећа
Потраживања од осталих клијената
Укупна потраживања
* Банка може посебно приказати друге промене у посебним колонама ако их сматра значајним

Смањење проблематичних потраживања
од чега:
наплаћено
5

од чега:
продато
6

од чега:
отписано
7

Утицај курса

Друге
промене*

Бруто вредност
на крају године

Нето вредност на
крају године

8

9

10 (1+2-4+8+9)

11
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ПРИЛОГ 7

Подаци о кредитном квалитету непроблематичних потраживања и вредности средстава обезбеђења којима су
обезбеђена та потраживања
(Бруто вредност у хиљадама динара)

Кредитни квалитет непроблематичних потраживања
Висок

Средњи

Низак

Проблематична
потраживања

Вредност средстава обезбеђења*
Непроблематичних
потраживања

Проблематичних
потраживања

Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде
Велика предузећа
Мала и средња предузећа
Микро предузећа и предузетници
Пољопривредници
Јавна предузећа
Потраживања од осталих клијената
Укупна потраживања
* Тржишна или фер вредност максимално до бруто вредности обезбеђеног потраживања
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ПРИЛОГ 8

Подаци о врсти и вредности средстава обезбеђења и пружаоцима гаранција по сектору и категоријама потраживања
(у хиљадама динара)

Врсте средстава обезбеђења*

Депозити

Хартије од
вредности

Стамбене
непокретности

Друге непокретности

Залоге на робним
записима и
Остала средства
животињама

Гаранције** чији је издавалац
Држава

Банка

Лице повезано
са дужником

Друго лице

Према секторима
Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде
Велика предузећа
Мала и средња предузећа
Микро предузећа и предузетници
Пољопривредници
Јавна предузећа
Потраживања од осталих клијената
Према категоријама потраживања
Непроблематична потраживања
од чега: реструктурирана
Проблематична потраживања
од чега: реструктурирана
Укупна потраживања
* Тржишна или фер вредност максимално до бруто вредности обезбеђеног потраживања
** Износ на који гласи гаранција максимално до бруто вредности обезбеђеног потраживања
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ПРИЛОГ 9

Подаци о потраживањима која су обезбеђена хипотеком на непокретностима према
вредности LTV показатеља

Вредност LTV показатеља*

Вредност потраживања која су обезбеђена
хипотеком на непокретностима

Испод 50%
Од 50% до 70%
Од 70% до 90%
Од 90% до 100%
Од 100% до 120%
Од 120% до 150%
Преко 150%
Укупно
Просечан LTV показатељ
*LTV показатељ представља однос бруто вредности потраживања и тржишне вредности
непокретности којом/има је то потраживање обезбеђено

ПРИЛОГ 10

Подаци о променама средстава стечених наплатом потраживања
(у хиљадама динара)

Врсте средстава стечених наплатом потраживања

Стамбене
Друге
непокретности непокретности

Финансијска
средства

Остала средства
стечена наплатом

Укупно

Бруто вредност на почетку периода*
1
Стечена у току периода
2
Продата у току периода
3
Стављена у функцију у току периода (нпр.
4
основно средство или инвестициона некретнина)
Рекласификована у средства намењена продаји
5
од чега: продата у току периода
6
Бруто вредност на крају периода
7 (1+2-3-4-5)
Акумулиранa исправка вредности
8
од чега: исправке вредности у току периода
9
10 (7-8)
Нето вредност на крају периода
* Под појмом „период“ подразумева се календарска година за коју се саставља редован годишњи финансијски извештај на који се наведена објављивања
односе, односно краћи временски период а у зависности од опредељене учесталости објављивања података и информација од стране банке.
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ПРИЛОГ 11

Подаци о променама обезвређених потраживања
(у хиљадама динара)

Бруто вредност на
почетку године

Потраживања која су обезвређена у току
године
од чега: обезвређена
на појединачној
основи
3

1
2
Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде
Велика предузећа
Мала и средња предузећа
Микро предузећа и предузетници
Пољопривредници
Јавна предузећа
Потраживања од осталих клијената
Укупна потраживања
* Банка може посебно приказати друге промене у посебним колонама ако их сматра значајним

Потраживања која су престала да буду
обезвређена у току године

4

од чега: била
обезвређена на
појединачној основи
5

Утицај курса

Друге промене*

Бруто вредност на
крају периода

Нето вредност на
крају периода

6

7

8 (1+2-4+6+7)

9

23

Народна банка Србије

Смернице за објављивање

ПРИЛОГ 12

Подаци о променама исправки вредности потраживања
(у хиљадама динара)

Акумулирана исправка
вредности на почетку године

Исправке вредности признате у Укидање исправки вредности у
току периода*
току периода

1
Према секторима
Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде
Велика предузећа
Мала и средња предузећа
Микро предузећа и предузетници
Пољопривредници
Јавна предузећа
Потраживања од осталих клијената
Укупна изложеност
Према категорији потраживања
Непроблематична потраживања
од чега: реструктурирана
Проблематична потраживања
од чега: реструктурирана
Укупна изложеност
* Обухвата и индиректне и директне отписе потраживања
** Банка може посебно приказати друге промене у посебним колонама ако их сматра значајним

2

3

Друге промене**

Акумулирана исправка
вредности на крају године

4

5 (1+2-3)
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ПРИЛОГ 13

Подаци о обрачунатим приходима од камата и наплаћеним каматама
(у хиљадама динара)

Приход од
камате

Наплаћена
камата

Приход од камате Наплаћена камата на
на обезвређена
обезвређена
потраживања
потраживања

Према секторима
Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде
Велика предузећа
Мала и средња предузећа
Микро предузећа и предузетници
Пољопривредници
Јавна предузећа
Потраживања од осталих клијената
Према категоријама потраживања
Непроблематична потраживања
од чега: реструктурирана
Проблематична потраживања
од чега: реструктурирана
Укупна потраживања
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ПРИЛОГ 14

Подаци о реструктурираним потраживањима
(у хиљадама динара)
Бруто вредност
укупних
потраживања

Акумулиране
исправке
вредности укупних
потраживања

Бруто вредност реструктурираних
потраживања
од чега:
проблематична
потраживања
4

Акумулиране
исправке
вредности
реструктурираних
потраживања

% реструктурираних
потраживања

Вредност средстава
обезбеђења
реструктурираних
потраживања*

1
2
3
5
6 (3/1)
7
Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде **
Сектор A
Сектори B, C и E
Сектор D
Сектор F
Сектор G
Сектори H, I и J
Сектори L, M и N
Потраживања од осталих клијената
Укупна потраживања
* Тржишна или фер вредност максимално до бруто вредности обезбеђеног потраживања
**
Сектор A
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација
Сектори B, C и E
Грађевинарство
Сектор D
Пољопривреда, шумарство, рибарство
Сектор F
Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
Сектор G
Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала
Сектори H, I и J
Саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације
Сектори L, M и N
Пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, административне и помоћне услужне делатности, уметност
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ПРИЛОГ 15

Подаци о променама реструктурираних потраживања
(у хиљадама динара)

Бруто вредност на
почетку периода

Потраживања која су у
Потраживања која су
току периода престала
реструктурирана у току
да се сматрају
периода
реструктурираним

1
2
Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде
Велика предузећа
Мала и средња предузећа
Микро предузећа и предузетници
Пољопривредници
Јавна предузећа
Потраживања од осталих клијената
Укупна потраживања
* Банка може посебно приказати друге промене у посебним колонама ако их сматра значајним

3

Утицај курса

Друге промене*

Бруто вредност на
крају године

Нето вредност на крају
године

4

5

6 (1+2-3+4+5)

7

27

Народна банка Србије

Смернице за објављивање

ПРИЛОГ 16

Подаци о структури реструктурираних потраживања према мерама реструктурирања
(Бруто вредност у хиљадама динара)

Продужење
Смањење
каматне стопе рока отплате

Мораторијум

Капитализација
доцње

Рефинансирање

Делимичан отпис

Претварање
Друге мере*
дуга у капитал

Укупно

Потраживања од становништва
Стамбени кредити
Потрошачки и готовински кредити
Трансакциони и кредитне картице
Остала потраживања
Потраживања од привреде
Велика предузећа
Мала и средња предузећа
Микро предузећа и предузетници
Пољопривредници
Јавна предузећа
Потраживања од осталих клијената
Укупна потраживања
* Банка може посебно приказати друге мере реструктурирања у посебним колонама ако их сматра значајним
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