
Razkritja v 
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Smernicami 
(EBA/GL/2020/07)



 Stran 2 od 9

V skladu z EBA Smernicami (EBA/GL/2020/07) SKB banka in Skupina SKB razkrivata informacije o 
jamstvenih shemah in moratorijih, ki so sprejeti skladno z zakonodajo ter tudi ostale moratorije, ki so 
sklenjeni kot posledica COVID-19. 



 Stran 3 od 9

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

SKB Banka -  30. 6. 2021

EUR 000 Bruto knjigovodska vrednost Akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti  
zaradi kreditnega tveganja 

Bruto
 knjigovodska 

vrednost 

Donosno Nedonosno Donosno Nedonosno Izpostavljenosti, 
ki vstopajo v

 kategorijo
nedonosnih 

izpostavljenosti

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 
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 

Krediti in 
druga finančna 
sredstva, za 
katere veljajo 
moratoriji, 
skladni z merili 
EBA

25.741 25.146 - 20.974 595 390 582 -1.834 -1.385 - -1.349 -448 -271 -441 202

od tega: 
gospodinjstva

13.252 12.922 - 12.872 330 330 317 -1.101 -869 - -868 -232 -232 -225

od tega: krediti, 
zavarovani s 
stanovanjskimi 
nepremičninami

8.669 8.503 - 8.487 166 166 166 -609 -459 - -459 -150 -150 -150

od tega: 
nefinančne 
družbe

12.489 12.224 - 8.102 265 60 265 -733 -516 - -480 -216 -39 -216 202

od tega: mala 
in srednje velika 
podjetja

12.489 12.224 - 8.102 265 60 265 -733 -516 - -480 -216 -39 -216 202

od tega: 
zavarovani s 
poslovnimi 
nepremičninami

2.503 2.503 - 2.503 -173 -173 - -173



 Stran 4 od 9

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

SKB Banka -  30. 6. 2021

EUR 000 Število 
dolžnikov

Bruto knjigovodska vrednost

Od tega:  
zakonski 

moratorij

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

1.993 138.044

Krediti in druga finančna sredstva, za katere 
velja moratorij (odobreni)

1.993 138.044 138.044 112.304 9.745 15.996

od tega: gospodinjstva 72.196 72.196 58.944 7.588 5.664

od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi 
nepremičninami

49.590 49.590 40.921 5.125 3.544

od tega: nefinančne družbe 65.711 65.711 53.222 2.157 10.331

od tega: mala in srednje velika podjetja 44.698 44.698 32.209 2.157 10.331

od tega: zavarovani s poslovnimi 
nepremičninami

34.154 34.154 31.651 2.014 489



 Stran 5 od 9

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.         

SKB Banka -  30. 6. 2021

EUR 000 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

8.093 - 6.346 -

od tega: gospodinjstva 94 -

od tega: krediti, zavarovani s 
stanovanjskimi nepremičninami

-

od tega: nefinančne družbe 7.998 - 6.270 -

od tega: mala in srednje velika 
podjetja

6.950 -

od tega: zavarovani s poslovnimi 
nepremičninami

-



 Stran 6 od 9

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

SKB Skupina -  30. 6. 2021

EUR 000 Bruto knjigovodska vrednost Akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti  
zaradi kreditnega tveganja 

Bruto
 knjigovodska 

vrednost 

Donosno Nedonosno Donosno Nedonosno Izpostavljenosti, 
ki vstopajo v

 kategorijo
nedonosnih 

izpostavljenosti

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 
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 

Krediti in 
druga finančna 
sredstva, za 
katere veljajo 
moratoriji, 
skladni z merili 
EBA

25.741 25.146 - 20.974 595 390 582 -1.834 -1.385 - -1.349 -448 -271 -441 202

od tega: 
gospodinjstva

13.252 12.922 - 12.872 330 330 317 -1.101 -869 - -868 -232 -232 -225

od tega: krediti, 
zavarovani s 
stanovanjskimi 
nepremičninami

8.669 8.503 - 8.487 166 166 166 -609 -459 - -459 -150 -150 -150

od tega: 
nefinančne 
družbe

12.489 12.224 - 8.102 265 60 265 -733 -516 - -480 -216 -39 -216 202

od tega: mala 
in srednje velika 
podjetja

12.489 12.224 - 8.102 265 60 265 -733 -516 - -480 -216 -39 -216 202

od tega: 
zavarovani s 
poslovnimi 
nepremičninami

2.503 2.503 - 2.503 -173 -173 - -173



 Stran 7 od 9

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

SKB Skupina -  30. 6. 2021

EUR 000 Število 
dolžnikov

Bruto knjigovodska vrednost

Od tega:  
zakonski 

moratorij

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

1.993 138.044

Krediti in druga finančna sredstva, za katere 
velja moratorij (odobreni)

1.993 138.044 138.044 112.304 9.745 15.996

od tega: gospodinjstva 72.196 72.196 58.944 7.588 5.664

od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi 
nepremičninami

49.590 49.590 40.921 5.125 3.544

od tega: nefinančne družbe 65.711 65.711 53.222 2.157 10.331

od tega: mala in srednje velika podjetja 44.698 44.698 32.209 2.157 10.331

od tega: zavarovani s poslovnimi 
nepremičninami

34.154 34.154 31.651 2.014 489



 Stran 8 od 9

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.         

SKB Skupina -  30. 6. 2021

EUR 000 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

8.093 - 6.346 -

od tega: gospodinjstva 94 -

od tega: krediti, zavarovani s 
stanovanjskimi nepremičninami

-

od tega: nefinančne družbe 7.998 - 6.270 -

od tega: mala in srednje velika 
podjetja

6.950 -

od tega: zavarovani s poslovnimi 
nepremičninami

-
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