
На основу члана 23. и 70. Закона о лизингу ("Службени гласник Републике Српске"
број 70/07), члана 10. став 2. тачка б. и члана 25. Закона о Агенцији за банкарство
Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" број
67/06) и члана 15. став 1. алинеја 11. Статута Агенције за банкарство Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 67/04), Управни одбор
Агенције за банкарство Републике Српске на сједници одржаној дана 07.11.2007.
године   д о н и о   ј е

О Д Л У К У
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ИЗВЈЕШТАЈА КОЈЕ

ДАВАОЦИ ЛИЗИНГА ДОСТАВЉАЈУ
АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан  1.

Овом одлуком се прописује облик и садржај извјештаја о пословању које су даваоци
лизинга (у даљем тексту: ДЛ) дужни достављати Агенцији за банкарство Републике
Српске (у даљем тексту: Агенција).

То су:

А) Мјесечни извјештаји

 1. Извјештај о пондерисаним номиналним каматним стопама и ефективним
стопама лизинг накнаде (образац: ЕЛИН);
Рок за доставу извјештаја је 15 дана након истека извјештајног мјесеца.

Б) Квартални извјештаји

 2. Биланс стања ДЛ (образац: БС-ДЛ);

 3. Биланс успјеха ДЛ (образац: БУ-ДЛ);

 4. Структура потраживања по основу финансијског лизинга (образац: СПФ-ДЛ);

 5. Структура потраживања по основу оперативног лизинга (образац: СПО-ДЛ);

 6. Преглед највећих дужника по основу лизинга (образац: НД-ДЛ);

 7. Преглед највећих извора ДЛ (образац: НИ-ДЛ);

 8. Извјештај о броју и квалификационој структури запослених (образац: ДЛ-
Запослени).

Извјештаје из ове одлуке, осим кварталног извјештаја: Преглед највећих извора ДЛ,
дужне су Агенцији достављати и пословне јединице ДЛ које послују у Републици
Српској и чије је сједиште у Федерацији БиХ или у Брчко Дистрикту, те којима је
Агенција дала дозволу за рад.

Рок за доставу кварталних извјештаја је 30. дана након истека извјештајног
квартала, а за задњи квартал године, припремљен на основу прелиминарних
података, рок је 31. јануар текуће године.

Рок за доставу извјештаја, припремљених на основу коначних података, је 05. март
текуће године.
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Члан  2.

ДЛ су дужни да све износе које приказују у обрасцима извјештаја из члана 1. ове
одлуке изражавају у 000 КМ, осим ако у истим није друкчије наведено.

Члан  3.

Методологија израде извјештаја прописана је Упутством и обрасцима за израду
извјештаја које доноси директор Агенције.

Члан  4.

Извјештаји из члана 1. ове одлуке се достављају путем одговарајућих електронских
медија и њихова форма мора бити прилагођена захтјевима Агенције и техничким
захтјевима таквих медија.

ДЛ је дужан (истовремено) уз кварталне извјештаје доставити и образац: ДЛ-АБРС
потписан од надлежног органа ДЛ. Потписом се овјерава да су приложени
извјештаји прихваћени од стране надлежног органа, те да су извјештаји комплетни и
тачни.

Члан  5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања у "Службеном гласнику
Републике Српске".
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