
Прилог 6а

____________________________
(пословно име и седиште банке)

Образац ФБЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ РЕСТРУКТУРИРАНИХ ПОТРАЖИВАЊА
са стањем на дан _______. године

(у хиљадама динара)

Ред-
ни

број
Врста потраживања

Бруто књиговодствена вредност реструктурираних потраживања Износ исправке вредности билансне активе и
резервисања за губитке по ванбилансним ставкама

Вредност средстава обезбеђења
Реструктурирана потраживања која се не

сматрају проблематичним Проблематична реструктурирана потраживања
реструкту-

рираних
потраживања

која се не
сматрају
пробле-

матичним

проблематичних
реструктурираних потраживања

Про-
мена
угово-
рених

услова
отплате

Рефинан-
сирање

од чега
реструктурирана

потраживања која су
прешла из статуса
проблематичних

реструктурираних
потраживања

Промена
уговорених

услова
отплате

Рефинан-
сирање

од чега
потраживања

код којих је
наступио статус

неизмирења
обавеза

од чега
потраживања код

којих постоји
објективан доказ о

обезвређењу на
индивидуалној или
на групној основи

од чега
рестру-

ктурирана
пробле-
матична
потра-

живања

Промена
уговорених

услова
отплате

Рефинан-
сирање

Вредност средстава обезбеђења реструктурираних потраживања
која се не сматрају проблематичним

Вредност средстава обезбеђења проблематичних
реструктурираних потраживања

од чега
првокласна

средства
обезбеђења

од чега
адекватна
средства

обезбеђења -
хипотековане

непокретности

од чега адекватна
средства

обезбеђења -
осим

хипотекованих
непокретности

од чега
првокласна

средства
обезбеђења

од чега
адекватна
средства

обезбеђења -
хипотековане

непокретности

од чега адекватна
средства

обезбеђења -
осим

хипотекованих
непокретности

Шифра валуте 1=2+6 2=3+4 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11 12=13+14 13 14=15+16 15 16 17=18+19+20 18 19 20 21=22+23+24 22 23 24

Секторска структура

1.
ДУЖНИЧКИ

ИНСТРУМЕНТИ У
БИЛАНСУ СТАЊА

1.1.
Доспели и
недоспели
краткорочни кредити

1.2.
Доспели и
недоспели
дугорочни кредити

1.3. Депозити код банака

1.4. Потраживања по
основу аванса

1.5. Потраживања за
камату

1.6. Потраживања за
накнаду

1.7.
Потраживања по
основу плаћања по
гаранцијама

1.8.

Дугорочне и
краткорочне хартије
од вредности које се
држе до доспећа

1.9.

Хартије од
вредности које су
расположиве за
продају а не
укључују се у књигу
трговања

1.10.

Остали дужнички
инструменти који се
евидентирају у
билансу стања

2. ВАНБИЛАНСНЕ
ИЗЛОЖЕНОСТИ

2.1. Неискоришћене
преузете обавезе

Напомене:
1. Банка извештај попуњава по свим материјално значајним валутама према интерној методологији, док се преостале валуте збирно приказују под шифром Остало. Под потраживањима у одређеној валути подразумевају се (поред потраживања исказаних у одређеној валути) и потраживања у динарима индексирана у тој валути.
2. Секторска структура се приказује према шифарнику из тачке 1. Прилога 3. Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира (4. и 5. цифра).
3. За потребе овог обрасца под првокласним средствима обезбеђења подразумевају се средства обезбеђења дефинисана тачком 28. ст. 1. и 2. Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки ако испуњавају услов из става 3, алинеја прва, те тачке. Адекватним хипотекованим непокретностима сматрају се непокретности које испуњавају услове
дефинисане тачком 29. став 1. одредба под 1), алинеје од прве до шесте, и став 2. Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки. Под адекватним средствима обезбеђења - осим хипотекованих непокретности, подразумевају се залоге на робним записима, односно домаћим животињама ако испуњавају услове дефинисане тачком 29. став 1. одредба
под 2), алинеје прва и трећа, Одлуке о класификацији билаprobaнсне активе и ванбилансних ставки, односно услове из одредбе под 3), алинеје прва, друга и четврта, тог става.
4. Вредност првокласног средства обезбеђења из напомене 3. јесте износ на који гласи ово средство обезбеђења, односно ако је реч о дужничкој хартији од вредности - тржишна вредност тог средства обезбеђења, која није већа од износа бруто књиговодствене вредности потраживања обезбеђеног тим средством обезбеђења.
Вредност адекватног средства обезбеђења из напомене 3. јесте тржишна вредност тог средства обезбеђења умањена за износ потраживања вишег реда првенства наплате, која није већа од износа бруто књиговодствене вредности потраживања обезбеђеног тим средством обезбеђења.
Ако је више потраживања (од којих су нека проблематична) обезбеђено једним средством обезбеђења, при чему та потраживања имају исти ред првенства наплате из тог средства, вредност средства обезбеђења прво се распоређује на проблематична потраживања а потом на потраживања која се не сматрају проблематичним, сразмерно њиховој бруто вредности. Ако
је једно потраживање обезбеђено са више средстава обезбеђења, прво се приказује вредност првокласних средстава обезбеђења, затим вредност адекватних хипотекованих непокретности и на крају вредност адекватних средстава обезбеђења осим хипотеке (дефинисано у напомени 3), с тим да збир вредности свих средстава обезбеђења којима је обезбеђено једно
потраживање не може бити већи од бруто књиговодствене вредности тог потраживања.

_______________________________________ Извештај сачинио-ла
Телефон за контакте: _________________

Имејл адреса: (потпис)
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