Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o davku na bilančno vsoto bank
(Uradni list RS, št. 59/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o načinu izračuna stanja kreditov
1. člen
Ta uredba določa metodologijo za izračun stanja kreditov, tako da določa izbor
postavk poročila iz metodologije Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poročilo), ki je
določena v Sklepu o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 46/09) in
navodilih Banke Slovenije za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij, ki
so objavljena na spletnem naslovu Banke Slovenije http://www.bsi.si/porocanje.asp
?MapaId=166 (v nadaljnjem besedilu: navodila).
2. člen
Povprečno stanje kreditov pred oblikovanimi popravki vrednosti zaradi oslabitev
oziroma spremembe poštene vrednosti v koledarskem letu se izračuna s seštevkom stanj
kreditov na vsak zadnji dan v mesecu, ki se deli s številom mesecev v koledarskem letu.
3. člen
(1) Stanje kreditov iz prejšnjega člena se izračuna kot seštevek naslednjih postavk
poročila:
A0408 Krediti, razen sindiciranih kreditov,
A0410 Odkupljene terjatve,
A0418 Terjatve iz finančnega najema,
A0419 Sindicirani krediti.
(2) Pri izračunu stanja kreditov iz prejšnjega člena se upoštevajo postavke
poročila, ki se nanašajo na sektor nefinančnih družb (v navodilih po šifrantu 9 Sektor
označen s šifro S.11) in samostojne podjetnike (v navodilih po šifrantu 54 Delitev sektorja
S.14 označene s šifro 1).
(3) Pri izračunu stanja kreditov iz prejšnjega člena se pri kreditih, merjenih po
odplačni vrednosti, upošteva njihova knjigovodska vrednost pred oblikovanimi popravki
vrednosti zaradi oslabitev (v navodilih seštevek vrednostnih podatkov 80 Znesek
knjigovodske vrednosti postavke, 81 Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah, 82 Znesek
obračunanih obresti, 83 Znesek razmejenih obresti in 84 Znesek stroškov ob začetnem
pripoznanju finančnih instrumentov), pri kreditih, merjenih po pošteni vrednosti, pa njihova
knjigovodska vrednost pred izvršenimi popravki vrednosti zaradi spremembe poštene
vrednosti (v navodilih seštevek vrednostnih podatkov 41 Znesek po nominalni vrednosti, 81
Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah, 82 Znesek obračunanih obresti in 83 Znesek
razmejenih obresti).
4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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