Príloha č. 2

Požiadavky na zverejňovanie informácií podľa usmernenia EBA/GL/2020/07 k vykazovaniu a zverejňovaniu expozícií,
ktoré podliehajú opatreniam uplatňovaným v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID -19
(30. jún 2020)

Vzor 1: Informácie o úveroch a preddavkoch, ktoré podliehajú legislatívnym a nelegislatívnym moratóriám
Účel: poskytnúť prehľad úverovej kvality úverov a pôžičiek, ktoré podliehajú moratóriám na splácanie úverov uplatňovaným vzhľadom na krízu spôsobenú ochorením COVID-19, v súlade s dokumentom EBA/GL/2020/02.
Rozsah uplatňovania: vzor platí pre všetky úverové inštitúcie, na ktoré sa vzťahujú všetky alebo niektoré z požiadaviek na zverejňovanie informácií uvedených v ôsmej časti CRR, v súlade s článkami 6, 10 a 13 CRR.
Obsah: hrubá účtovná hodnota splácaných a nesplácaných úverov a preddavkov a súvisiaca akumulovaná znížená hodnota, akumulovaná zmena reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika podľa rozsahu regulačnej konsolidácie v súlade s prvou časťou hlavy II kapitoly 2 CRR.
Frekvencia: dvakrát ročne.
Formát: pevne stanovený.
Stručný opis: inštitúcie by mali vysvetliť použitie druhu oprávnených moratórií (napr. odloženie, pozastavenie alebo zníženie kapitálu a/alebo úrokov na vopred stanovené obmedzené obdobie), rôzne sektory a odvetvia, v ktorých sa oprávnené moratóriá uplatňujú, a všetky realizované hospodárske straty a ako sa tieto straty
počítajú.
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e
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h

Hrubá účtovná hodnota

1

Úvery a preddavky, ktoré podliehajú
moratóriám

2

z toho: domácnosti

3

z toho: zabezpečené kolaterálom vo forme
nehnuteľného majetku určeného na bývanie
z toho: nefinančné korporácie
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k
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m
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o
Hrubá
účtovná
hodnota

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika

Bezproblémové

Z toho:
expozície s
opatreniami
týkajúcimi sa
úľavy

i

Problémové
Z toho:
nástroje s
výrazným
zvýšením
kreditného rizika
od prvotného
vykázania, ale nie
úverovo
znehodnotené
(etapa 2)

Bezproblémové

Z toho:
splatenie
Z toho:
nepravdepod
expozície s
obné, ktoré
opatreniami
sú v rámci
týkajúcimi sa splatnosti
úľavy
alebo po
splatnosti
≤ 90 dní

Z toho:
expozície s
opatreniami
týkajúcimi sa
úľavy

Problémové
Z toho:
nástroje s
výrazným
zvýšením
kreditného rizika
od prvotného
vykázania, ale
nie úverovo
znehodnotené
(etapa 2)

Z toho:
Kladné
splatenie
Z toho:
nepravdepod peňažné toky
do
expozície s
obné, ktoré
opatreniami
sú v rámci problémových
expozícií
týkajúcimi
splatnosti
sa úľavy
alebo po
splatnosti
≤ 90 dní

1 278 974 844

1 271 394 117

31 922 898

266 157 938

7 580 727

1 999 942

5 484 165

-25 209 284

-22 951 484

-1 655 404

-18 411 224

-2 257 800

-754 313

-1 441 055

2 527 501

1 015 478 628

1 009 449 426

27 804 735

217 500 278

6 029 201

1 550 018

4 801 548

-20 327 437

-18 568 546

-1 564 681

-16 641 584

-1 758 891

-517 297

-1 192 831

1 892 628

740 349 514

738 756 542

14 744 908

119 111 504

1 592 972

329 782

1 407 174

-5 092 772

-4 791 140

-209 253

-4 579 751

-301 632

-99 805

-242 613

366 402

263 485 292

261 933 766

4 118 163

48 657 660

1 551 525

449 924

682 618

-4 881 780

-4 382 871

-90 723

-1 769 639

-498 909

-237 016

-248 224

634 872

5

z toho: malé a stredné podniky

182 717 448

181 165 923

4 104 592

41 485 501

1 551 525

449 924

682 618

-2 111 108

-1 612 199

-89 639

-1 245 179

-498 909

-237 016

-248 224

634 872
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z toho: zabezpečené kolaterálom vo forme
nehnuteľného majetku určeného na
podnikanie

147 993 141

147 993 141

3 142 209

38 331 586

0

0

0

-3 678 577

-3 678 577

-54 386

-1 561 740

0

0

0

0

4

Vzor 2: Rozčlenenie úverov a preddavkov, ktoré podliehajú legislatívnym a nelegislatívnym moratóriám podľa zostatkovej splatnosti moratórií
Účel: poskytnúť prehľad objemu úverov a preddavkov, ktoré podliehajú legislatívnym a nelegislatívnym moratóriám v súlade s dokumentom EBA/GL/2020/02 podľa zostatkovej splatnosti týchto
moratórií.
Rozsah uplatňovania: vzor platí pre všetky úverové inštitúcie, na ktoré sa vzťahujú všetky alebo niektoré z požiadaviek na zverejňovanie informácií uvedených v ôsmej časti CRR, v súlade s článkami 6,
10 a 13 CRR.
Obsah: : hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov podľa zostatkovej splatnosti moratórií na splácanie úverov podľa rozsahu regulačnej konsolidácie v súlade s prvou časťou hlavy II kapitoly 2 CRR.
Frekvencia: dvakrát ročne.
Formát: pevne stanovený.
Stručný opis: inštitúcie by mali vysvetliť dĺžku uplatňovaných moratórií a revíziu dĺžky (napr. predĺženie) moratórií na splácanie úverov.
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>9
mesiacov
≤ 12
mesiacov

> 1 rok

Hrubá účtovná hodnota
Zostatková splatnosť moratórií
Počet
dlžníkov

Z toho:
legislatívne
moratóriá

Z toho:
platnosť sa
skončila

≤ 3 mesiace

> 3 mesiace
≤ 6 mesiacov

> 6 mesiacov
≤ 9 mesiacov

1

Úvery a preddavky, ku ktorým bolo
ponúkané moratórium

27 693

1 482 876 509

2

Úvery a preddavky, ktoré podliehajú
moratóriám (poskytnuté)

26 194

1 339 380 585

1 278 905 314

60 405 741

226 707 065

686 719 093

364 912 268

602 992

33 425

3

z toho: domácnosti

1 053 430 933

1 007 885 531

37 952 305

175 392 398

521 317 074

318 702 781

32 950

33 425

4

z toho: zabezpečené kolaterálom vo
forme nehnuteľného majetku určeného
na bývanie

768 419 310

738 766 571

28 069 796

115 205 177

429 974 720

195 155 739

0

13 877

5

z toho: nefinančné korporácie

285 938 727

271 008 859

22 453 436

51 303 744

165 402 019

46 209 486

570 043

0

202 622 073

194 386 208

19 904 625

38 887 708

103 315 607

39 944 090

570 043

0

158 487 309

158 135 309

10 494 168

1 663 645

114 330 048

31 999 449

0

0

6

7

z toho: malé a stredné podniky
z toho: zabezpečené kolaterálom vo
forme nehnuteľného majetku určeného
na podnikanie

Vzor 3: Informácie o novo vzniknutých úveroch a preddavkoch, ktoré sú poskytované v rámci novo uplatniteľných systémov verejných záruk zavedených v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19
Účel: poskytnúť prehľad stavu novo vzniknutých úverov a preddavkov, ktoré podliehajú systémom verejných záruk zavedeným v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19.
Rozsah uplatňovania: vzor platí pre všetky úverové inštitúcie, na ktoré sa vzťahujú všetky alebo niektoré z požiadaviek na zverejňovanie informácií uvedených v ôsmej časti CRR, v súlade s článkami 6, 10 a 13 CRR.
Obsah: hrubá účtovná hodnota úverov a preddavkov, ktoré podliehajú verejným zárukám v súvislosti s ochorením COVID-19, podľa rozsahu regulačnej konsolidácie v súlade s prvou časťou hlavy II kapitoly 2 CRR.
Frekvencia: dvakrát ročne.
Formát: pevne stanovený.
Stručný opis: inštitúcie by mali vysvetliť veľkosť, dĺžku a sektorové pokrytie verejných záruk, ako aj stav týchto novo vzniknutých úverov ako splácaný, nesplácaný alebo s odkladom splátok.
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b
Hrubá účtovná hodnota

z toho: s odloženou
splatnosťou

1

Novovzniknuté úvery a preddavky, ktoré podliehajú systémom
verejných záruk

2

z toho: domácnosti

3
4

z toho: zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného
na bývanie
z toho: nefinančné korporácie

5

z toho: malé a stredné podniky

6

z toho: zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného
na podnikanie

19 013 030

0

c

d

Maximálna hodnota záruky,
ktorú možno zohľadniť

Hrubá účtovná hodnota

Prijaté verejné záruky

Kladné peňažné toky
do problémových expozícií

15 200 537

0

796 315

0

0

0

18 216 715

0

14 564 163

0

17 716 189

0

0

0

