
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINA AGRI EUROPE CYPRUS 

RAZKRITJA DODATNIH INFORMACIJ na 30.6.2021 v skladu s  

13. členom Uredbe št. 575/2013 Evropskega parlamenta in 
Sklepom o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, 
za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-
19 (EBA/GL/2020/07) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EU KM1 - Ključni podatki (zneski v tisoč EUR)

(v tisoč EUR)

30.06.2021

1 Navadni lastniški temeljni kapital (CET1) 582.251,03

2 Temeljni kapital 582.251,03

3 Skupni kapital 582.251,03

4 Skupna izpostavljenost tveganju (RWA) 2.740.870,91

5 Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (%) 21,24%

6 Količnik temeljnega kapitala (%) 21,24%

7 Količnik skupnega kapitala (%) 21,24%

EU 7a
Dodatne kapitalske zahteve za obravnavanje tveganj, ki niso 

tveganje prevelikega finančnega vzvoda (%) 
2,00%

EU 7b
     od tega: ki morajo biti sestavljene iz navadnega lastniškega 

temeljnega kapitala (odstotne točke)
2,00%

EU 7c
     od tega: ki morajo biti sestavljene iz temeljnega kapitala 

(odstotne točke)
2,00%

EU 7d Skupna kapitalska zahteva v okviru PNPO (%) 10,75%

8 Varovalni kapitalski blažilnik (%) 2,50%

EU 8a
Varovalni blažilnik zaradi makrobonitetnega ali sistemskega 

tveganja, ugotovljenega na ravni države članice (%)

9 Posamezni instituciji lasten proticiklični kapitalski blažilnik (%) 0,01%

EU 9a Blažilnik sistemskih tveganj (%)

10 Blažilnik za globalne sistemsko pomembne institucije (%)

EU 10a Blažilnik za druge sistemsko pomembne institucije (%)

11 Zahteva po skupnem blažilniku (%) 2,51%

EU 11a Skupna kapitalska zahteva (%) 13,26%

12 Razpoložljivi navadni lastniški temeljni kapital po izpolnitvi skupne 287.607,41

13 Mera skupne izpostavljenosti 4.312.007,07

14 Količnik finančnega vzvoda (%) 13,50%

EU 14a
Dodatne kapitalske zahteve za obravnavanje tveganja prevelikega 

finančnega vzvoda (%) 

EU 14b
     od tega: ki morajo biti sestavljene iz navadnega lastniškega 

temeljnega kapitala (odstotne točke)

EU 14c Skupna zahteva za količnik finančnega vzvoda v okviru PNPO (%) 13,25%*

EU 14d Zahteva po blažilniku količnika finančnega vzvoda (%) 3%

EU 14e Zahteva za skupni količnik finančnega vzvoda (%) 3%

15
Skupaj visokokakovostna likvidna sredstva (HQLA) (tehtana

vrednost – povprečje)
1.035.085,67

EU 16a Denarni odlivi – skupna tehtana vrednost 625.304,97

EU 16b Denarni prilivi – skupna tehtana vrednost 237.688,81

16 Neto denarni odlivi skupaj (prilagojena vrednost) 387.616,16

17 Količnik likvidnostnega kritja (%) 267,04%

18 Skupaj razpoložljivo stabilno financiranje 3.343.073,11

19 Skupaj potrebno stabilno financiranje 2.273.343,68

20 NSFR (%) 147,06%

* SREP zahteva se nanaša na Gorenjsko banko

Dodatne kapitalske zahteve za obravnavanje tveganja prevelikega finančnega vzvoda 

Zahteva po blažilniku količnika finančnega vzvoda in zahteva za skupni količnik 

Količnik likvidnostnega kritja

Količnik neto stabilnega financiranja

Razpoložljivi kapital (zneski)

Tveganju prilagojena aktiva

Kapitalski količniki (v % od skupne izpostavljenosti tveganju)

Dodatne kapitalske zahteve za obravnavanje tveganj, ki niso tveganje prevelikega 

finančnega vzvoda (kot odstotek zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti)

Zahteva po skupnem blažilniku in skupna kapitalska zahteva (kot odstotek zneska 

Količnik finančnega vzvoda



 
 

 

 

Predloga 1: Informacije o kreditih in drugih finančnih sredstvih, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji 

 
(v tisoč EUR) 

 

Bruto knjigovodska vrednost 
Akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega 

tveganja 

Bruto 

knjigovods
ka vrednost 

  Donosno Nedonosno  Donosno Nedonosno  

   

Od tega: 
izpostavljenosti 

z ukrepi 

restrukturiranja 

Od tega: 

instrumenti s 
pomembnim 

povečanjem 

kreditnega 
tveganja od 

začetnega 

pripoznanja, 
vendar  niso 

oslabljeni 

(druga 
skupina) 

 

Od tega: 
izpostavljenosti 

z ukrepi 

restrukturiranja 

Od tega: 

verjetnost 

neplačila 
in niso 

zapadle 

ali so 
zapadle 

<= 90 dni 

  

Od tega: 
izpostavljenosti 

z ukrepi 

restrukturiranja 

Od tega: 

instrumenti 
s 

pomembni

m 
povečanjem 

kreditnega 

tveganja od 
začetnega 

pripoznanja

, vendar  
niso 

oslabljeni 
(druga 

skupina) 

 

Od tega: 
izpostavljenosti 

z ukrepi 

restrukturiranja 

Od tega: 
verjetnost 

neplačila in 

niso 
zapadle ali 

so zapadle 

<= 90 dni 

Izpostavlje
nosti, ki 

vstopajo v 

kategorijo 
nedonosnih 

izpostavlje

nosti 

Krediti in druga 

finančna 
sredstva, za 

katere veljajo 

moratoriji, 
skladni z merili 

EBA 48.280 48.248 - 26.953 32 - 32 (573) (552) - (28) (21) - (21) 32 

od tega: 
gospodinjstva 1.057 1.030 - 223 27 - 27 (22) (5) - (1) (17) - (17) 27 

   od tega: 

krediti, 

zavarovani s 
stanovanjskimi 

nepremičninami 280 280 - 186 - - - - - - - - - - - 

od tega: 
nefinančne 

družbe 47.222 47.218 - 26.730 4 - 4 (550) (547) - (27) (3) - (3) 4 

   od tega: mala 

in srednje velika 
podjetja 12.900 12.900 - 644 - - - (234) (234) - (19) - - - - 

   od tega: 

zavarovani s 
poslovnimi 

nepremičninami 45.561 45.561 - 26.317 - - - (520) (520) - (9) - - - - 

 

 
 



 
 

 

 

Predloga 2: Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, za katere veljajo zakonski in zasebni moratoriji po preostali zapadlosti moratorijev 

 
(v tisoč EUR) 

 

Število dolžnikov 

 Bruto knjigovodska vrednost 

  
Od tega: 

zakonski moratoriji 

Od tega: 

potekli 

Preostala zapadlost moratorijev 

 
 <= 3 mesece 

> 3 mesece 
≤= 6 mesecev 

> 6 mesecev 
≤= 9 mesecev 

> 9 mesecev 
≤= 12 mesecev 

> 1 leto 

Krediti in druga finančna sredstva, za 

katere je bil ponujen moratorij 19.693 554.330        

Krediti in druga finančna sredstva, za 
katere velja moratorij (odobreni) 19.591 512.856 512.856 464.576 28.958 18.943 379 - - 

od tega: gospodinjstva  96.924 96.924 95.867 492 565 - - - 

    od tega: krediti, zavarovani s 

stanovanjskimi nepremičninami  13.520 13.520 13.240 - 280 - - - 

od tega: nefinančne družbe  411.022 411.022 363.799 28.465 18.378 379 - - 

    od tega: mala in srednje velika 

podjetja  262.515 262.515 249.616 8.238 4.282 379 - - 

    od tega: zavarovani s poslovnimi 
nepremičninami  183.057 183.057 137.497 27.288 18.273 - - - 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Predloga 3: Informacije o novoodobrenih kreditih in drugih finančnih sredstvih, danih na podlagi na novo veljavnih javnih jamstvenih shem, uvedenih v odziv na krizo zaradi COVID-19 

 
(v tisoč EUR) 

 Bruto knjigovodska vrednost 
Najvišja vrednost jamstva, ki se lahko 

upošteva 
Bruto knjigovodska vrednost 

 
 od tega: restrukturirana Prejeta javna jamstva 

Izpostavljenosti, ki vstopajo v kategorijo 
nedonosnih izpostavljenosti 

Novoodobreni krediti in druga finančna sredstva, za katere 

veljajo javne jamstvene sheme 13.855 - 5.478 - 

od tega: gospodinjstva -   - 

  od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami -   - 

od tega: nefinančne družbe 13.855 - 5.478 - 

  od tega: mala in srednje velika podjetja 10.142   - 

  od tega: zavarovani s poslovnimi nepremičninami 2.319   - 

 

 

 

 


