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Znesek izpostavljenosti iz postavk netrgovalne knjige, izračunan v skladu s 5. členom tega sklepa, povečan za znesek izpostavljenosti, nastalih zaradi uporabe metode substitucije iz 15. člena tega sklepa (del izpostavljenosti, zavarovan z osebnim jamstvom tretje osebe ali s 

premoţenjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga borznoposredniška druţba obravnava kot izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali izdajatelja premoţenja).

Znesek izpostavljenosti iz postavk trgovalne knjige, izračunan v skladu s 6. členom tega sklepa, povečan za znesek izpostavljenosti, nastalih zaradi uporabe metode substitucije iz 15. člena tega sklepa (del izpostavljenosti, zavarovan z osebnim jamstvom tretje osebe ali s 

premoţenjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga borznoposredniška druţba obravnava kot izpostavljenost do dajalca osebnega jamstva ali izdajatelja premoţenja).

Seštevek zneskov iz stolpcev 3 in 4.

Del izpostavljenosti, zavarovan z osebnim jamstvom tretje osebe ali premoţenjem, izdanim s strani tretje osebe, ki ga borznoposredniška druţba zaradi uporabe metode substitucije v skladu s 15. členom tega sklepa obravnava kot izpostavljenost do dajalca osebnega 

jamstva ali izdajatelja premoţenja (znesek zajet v stolpec 3 oz. 4).

Izračunani odstotek izpostavljenosti iz stolpca 5 glede na kapital borznoposredniške druţbe.

Znesek osebnih kreditnih zavarovanj, ki se v skladu s točkami (c), delno (d), delno (e) prvega odstavka 14. člena ter točko (a) prvega odstavka 15. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev največje dopustne izpostavljenosti.

Znesek stvarnih kreditnih zavarovanj, ki se v skladu s točkama (g) in (h) prvega odstavka 14. člena, točko (b) prvega odstavka 15. člena ter 16. členom tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev največje dopustne izpostavljenosti.

Znesek zavarovanj z nepremičninami, ki se v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega sklepa lahko upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev največje dopustne izpostavljenosti.

Znesek izvzetij iz točk (a), (b), delno (d), delno (e), (f), (i), (j), (k) in (l) prvega odstavka 14. člena in tretjega odstavka 14. člena tega sklepa ter zmanjšanje izpostavljenosti do institucij v prehodnem obdobju (20. člen tega sklepa).

Znesek izpostavljenosti, izračunan v skladu s IV. poglavjem tega sklepa (po upoštevanju izvzetij in učinkov kreditnih zavarovanj).

Izračunani odstotek izpostavljenosti iz stolpca 12 glede na kapital borznoposredniške druţbe.

borznoposredniška druţba

Posamezne osebe in skupine povezanih oseb (z navedbo posameznih oseb znotraj skupine), pri katerih znesek iz stolpca 5 ne presega 10% kapitala borznoposredniške druţbe, vendar z osebami iz obrazca IZP-trg 1 predstavljajo 20 največjih izpostavljenosti 

borznoposredniške druţbe pred upoštevanjem izvzetij in učinkov kreditnih zavarovanj. Med prvih 20 največjih izpostavljenosti borznoposredniške druţbe ne štejejo izpostavljenosti, pri katerih bi znesek izpostavljenosti iz stolpca 12 znašal 0. Posamezna oseba, ki je vključena 

v II. del v skupino povezanih oseb, se v I. delu ne navaja.

Matična številka ali druga oznaka.

SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TRGOVALNE NADREJENE IRB BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŢBE (RAZEN VELIKIH IZPOSTAVLJENOSTI) NA KONSOLIDIRANI PODLAGI
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