Očitovanje na primjedbe i prijedloge
dostavljene u sklopu javne rasprave o
Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o
supervizorskim izvještajima kreditnih
institucija

19. travnja 2017.

SAŽETAK

Hrvatska narodna banka na svojim je mrežnim stranicama 22. ožujka 2017. objavila Nacrt odluke o
izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (u nastavku teksta: Nacrt).
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na predloženi tekst mogli su se dostaviti do 10. travnja 2017.
elektroničkom poštom na adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr.
Tijekom te javne rasprave Hrvatskoj narodnoj banci primjedbe i prijedloge dostavila je jedna kreditna
institucija.
Zaprimljene primjedbe i prijedlozi te očitovanja na njih nalaze se u nastavku dokumenta.
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1. Obrasci za izvješćivanje o kamatnom riziku u knjizi banke
1.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Ovaj komentar nije vezan uz odredbu upućenu u javnu raspravu.
1.b. Komentari u javnoj raspravi
Kreditne institucije u skladu s Odlukom o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke trebaju
primjenjivati internu metodologiju mjerenja promjene ekonomske vrijednosti. S obzirom na to da se
interna metodologija može razlikovati u odnosu na pretpostavke pojednostavljenog izračuna procjene
promjene ekonomske vrijednosti knjige banke, predlaže se ukidanje kontrola u odgovarajućim
obrascima u skladu s kojima se očekuju ponderi definirani člankom 5. navedene Odluke.
1.c. Očitovanje
Prijedlog se prihvaća. U konačnom tekstu propisa ukinut će se kontrole od 18. do 30. za obrasce EVKI
FKS, EVKI PKS i EVKI AKS, počevši od izvještajnoga datuma 30. lipnja 2017.

2. Sektorizacija
2.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Ovaj komentar nije vezan uz odredbu upućenu u javnu raspravu.
2.b. Komentari u javnoj raspravi
S obzirom na to da se u skladu s Odlukom o statističkom i bonitetnom izvješćivanju stranim
depozitnim institucijama dodjeljuje sektor 1220, predlaže se ažuriranje pravila za sastavljanje
Izvještaja o dužnicima s dugom preko pet milijuna kuna (D5M2).
2.c. Očitovanje
Prijedlog se prihvaća. U konačnom tekstu propisa u pravilima za sastavljanje supervizorskog izvještaja
D5M2 oznaka sektora nerezidenta promijenit će se iz 1222 u 1220.
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