
 

1/2 
 

SII - Poročanje v XBRL formatu - najpogostejša vprašanja 
 
1. vprašanje: Ali naj se poročajo tudi prazni obrazci, če nimamo nič za poročati po teh obrazcih. Kot primer navajamo 
obrazec s.08.01.b – Izvedeni finančni instrumenti, kjer nimamo kaj za poročati. 

Odgovor: Obrazcev, ki bodo brez vsebine oziroma prazni, ni potrebno pošiljati. Pri testnem poročanju do 22. 
maja 2015 pa bomo sprejemali kakršne koli podatke 

 
2. vprašanje: Prosili vas bi za informacijo poročanja v formatu XBRL. Namreč XBRL format je ameriški standard ki ima 
kot separator za tisočice vejico(,) in decimalna mesta piko(.). Prav tako na spletni stranu T4U ki imajo orodje za 
validacijo validira le v formatu zgoraj navedeno. Zanima nas ali se bo poročanje izvajalo v slovenskem formatu 
decimalke (,) in tisočice (.) 

Odgovor: Pri poročanju bo potrebno biti pri formatu pozoren, da se bodo slovenski separatorji (vejice) 
pretvorili v ameriški standard (pike).  

 
3. Vprašanje: Pri programu T4U imamo tehnične težave: 
 We would like to inform you that an update of the T4U is available for download and testing. It includes only the 
preparatory package and you will need to install it again by clicking here. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Odgovor: T4U je prosto dostopen na: http://t4u.eurofiling.info. Pri inštalaciji preko te strani do sedaj nismo 
zaznali težav. 

 
4. vprašanje: Kakšno taksonomijo tabel pričakujete? 

Odgovor: Sprejemali bomo taxonomijo verzije 1.5.2c ali 1.5.2b. Starejših verzij ne bomo podpirali.  
 
5. vprašanje: Zanima nas ali za prvo poročanje že potrebujemo LEI kodo? 

Odgovor: Za prvo poročanje še ne potrebujete LEI kode. Do pridobitve LEI kode pri poročanju uporabite 
matično številko, ki ste jo pridobili na AJPES-u. 

 
6. vprašanje: Ali se poroča posamične instance XBRL poročil ali XBRL kuverte? 

Odgovor: pri poročanju se uporaba kuvert po naših informacijah ne predvideva. Pripraviti je potrebno 1 XBRL 
datoteko z vsemi vključenimi QRT tabelami. 

 
7. vprašanje: Imeli bi še vprašanje glede na zaokroževanja števil. Ali so lahko na celo število? Zaledni IS so natančni 
na več kot 2 decimalki, XBLR format je predviden na 2 decimalki, ki pa so z računovodskimi postavkami, kjer je 
natančnost na 2 decimalki lahko v neskladju z nekaj centi. 

Odgovor: V XBRL obrazcih naj se poroča na 2 decimalki. V primeru, da bo zaradi neskladij pri poročanju v 
prihodnosti kaj prilagoditi, vas bomo o tem obvestili. 
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8. vprašanje: Iz vašega dopisa, ki smo ga prejeli je razvidno, da bo Zavarovalnica poleg novega načina poročanja v 
XBRL formatu, Agenciji še vedno posredovala vse dosedanje obrazce na način, kot jih je posredovala pred uvedbo 
novega formata XBRL. Prosila bi vas, če mi poveste o katerih dosedanjih obrazcih mislite in na kakšen način? 

Odgovor: S poročanjem v XBRL formatu se v tem trenutku ne ukine nobeno obstoječe poročanje (ST, KUS, 
finančna poročila,...). Še vedno je potrebno v program Vizor vnašati vse, kar se je vnašalo do sedaj, poleg tega 
pa dodati novo poročilo v XBRL formatu. Od 1.1.2016 dalje se bodo določeni obrazci ukinili, da ne bo prihajalo 
do nepotrebnih podvajanj podatkov, kar bo opredeljeno v novem zakonu, ki je v nastajanju. 

 


