УПУТСТВO
за попуњавање извјештајних образаца за капитал,
укупан пондерисани ризик и финансијску полугу број Д-13/2017 од 18.12.2017. године
- одговори на питања –
Подручје:
Тема:

Оперативни ризик
Оперативни ризик: бруто губици и поврат губитка према пословним
линијама и врсти догађаја у претходној години (образац C 17.00 - ОПР
ДЕТ)
Бр. питања:
1.
Датум објаве одговора: 26.06.2019. године
Питање:
Појашњење инструкција за попуњавање извјештаја Оперативни ризик:
бруто губици и поврат губитка према пословним линијама и врсти
догађаја у претходној години (ОПР ДЕТ) према сљедећим ставовима
Упутства за попуњавање извјештајних образаца за капитал, укупан
пондерисани ризик и финансијску полугу:








Образложење питања



Параграф 4.2.1 став 14 ,,Највиши појединачни губитак је највећи
појединачни износ из става 12, тачка а) или б)". Да ли се највиши
појединачни губитак (нпр. поље Е9, Ф9 и сл.) посматра као
укупан износ губитка највећег догађаја по тој врсти догађаја и у
тој пословној линији (укупан износ свих позитивних усклађивања
за дати догађај) или као појединачни највећи износ позитивних
усклађивања губитка за догађај?
,,Збир пет највећих губитака је збир највећих износа из става 12,
тачка а или б". Да ли се овај податак (нпр. поље Е10, Ф10 и сл.)
односи на заиста збир пет највећих укупних износа губитака за
дату врсту догађаја у датој пословној линији или на збир пет
највећих појединачних позитивних усклађивања губитака међу
тим догађајима?
Параграф 4.2.2, појашњење за редове 910-950/80. У реду 930
Укупне пословне линије (Највиши појединачни губитак) да ли се
овдје исказује збир највиших појединачних губитака у колони
или заиста највиши износ највишег појединачног губитка у датој
колони?
Слично питање и за колону 080 (ред Највиши појединачни
губитак и ред Збир пет највећих губитака), да ли се овдје исказује
збир највиших појединачних губитака по колонама/збир збирова
пет највећих губитака или највиши износ највишег појединачног
губитка у наведеним колонама/највећи износ збира пет највећих
губитака?
На основу става 14. поменутог Упутства није јасно да ли се као
највиши појединачни губитак посматра заиста највећи губитак
одређене пословне линије и врсте догађаја, или највиши износ
позитивних усклађивања догађаја. Нпр. за догађај губитка који се
приказује у једнаким мјесечним ратама, да ли је исправније







Одговор:

приказати износ рате или цјелокупни износ губитка (пет рата)?
У складу са претходним објашњењем, да ли се приказује износ
пет највиших позитивних усклађивања међу свим догађајима за
дату пословну линију и врсту догађаја или заиста пет највиших
укупних износа губитака? Нпр. ако се посматра једна врста
догађаја и једна пословна линија, које имају догађаје са
различитим бројем позитивних усклађивања, да ли се узима
вриједност пет највећих укупних губитака или 5 највећих износа
усклађивања губитака?
Да ли је вриједност највишег појединачног губитка једнака
највишем износу међу вриједностима највишег појединачног
губитка у свим пословним линијама или збиру вриједности
највиших поједниначних губитака у свим пословним линијама?
За нпр. ред 030 колона 080, да ли се узима збир колона 010-070
или заиста износ највишег појединачног губитка у датим
колонама? За збир пет највећих губитака нпр. ред 040 колона 080,
да ли се узима збир колона 010-070 или заиста збир пет највећих
губитака у датим колонама?

У обрасцу C17.00 уносе се бруто губици, односно губици кoји
прoизилaзе из дoгaђaјa или врстe дoгaђaјa пoвeзaнe са опeрaтивним
ризикoм, пријe билo кaквoг поврата, те се стога „највиши појединачни
губитак“ односи на највиши бруто губитак по пословним линијама и
врстама догађаја.
Аналогно претходном одговору, поменути редови „збир пет највећих
губитака“ попуњавају се на начин да се уноси збир 5 највећих бруто
губитака по пословним линијама и врстама догађаја.
Вриједност највишег појединачног губитка у реду 930 табеле (по
колонама 010-070) једнак је највишем појединачном бруто губитку без
обзира да ли је исти распоређен у једну или више пословних линија. У
колони 080 уноси се највећи од износа наведених у колонама 010-070 у
истом реду.
У колони 080 табеле, за ред 030, који сте навели у образложењу
питања (што важи и за редове 130,230,...830), узима се максимални
износ из колона 010-070.
У колони 080 табеле, за ред 040, који сте навели у образложењу
питања, узима се збир 5 највиших појединачних бруто губитака (што
важи и за редове 140,240,...840), док се за ред 940 уноси збир 5
највиших појединачних бруто губитака без обзира на коју пословну
линију или врсту догађаја се односе.

