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BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK – MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS VESZTESÉGKATEGÓRIÁNKÉNT AZ ELMÚLT NÉGY NEGYEDÉVBEN (OPR Details) 
Azonosító
Megnevezés
Hivatkozások magyar jogszabályokra és megjegyzések
Ezt a táblát a sztenderd (TSA) / alternatív sztenderd (ASA) és a fejlett mérési módszert (AMA) alkalmazóknak kell kitölteni.  A tábla kitöltésénél csak a könyvelt adatok vehetők figyelembe.
OSZLOPOK
1-től 7-ig
Veszteségkategóriák 
A veszteségkategóriák meghatározása a Bmkr. 2. melléklete alapján történik.
8
Veszteségkategóriák  összesen
“Az események száma” és az “összes veszteség” sorok esetében az 1–7. oszlopban szereplő adatok összegét kell beírni, míg a “maximális egyedi veszteség” sorok esetén az adott sorban szereplő maximális értéket.  
9,10
Az adatgyűjtésnél használt küszöbérték: legalacsonyabb/legmagasabb
A Bmkr. 7. § (4) bekezdés szerint. Ha egy adott üzletágban ugyanaz a küszöbérték minden veszteségkategória esetében, akkor azt csak a 9. oszlopba kell beírni. 
Ha különböző küszöbértékek is vannak az adott üzletágban, akkor mindkét oszlop kitöltendő.
11
Módosító oszlop
A javítás miatt módosuló sorokat “M”-mel kell jelölni.
SOROK

Az üzletág fogalma
Lásd a BOP táblánál leírtakat.

A veszteségek üzletágakba sorolása
Bmkr. 4. § (4) és (5) bekezdések, 7. § (2)–(4) és (6) bekezdések, valamint a Bmkr. 1. és 2. melléklete szerint. A veszteségeket az alkalmazott küszöbérték figyelembevételével kell jelenteni. (lásd fent) 
011,021,031, 041,051,061, 071,081,091,101
Az események száma
A nyilvántartásra vett események száma üzletáganként. 
Ha egy esemény több üzletágra is hatással van, akkor minden olyan érintett üzletágban jelenteni kell, ahol az adott üzletághoz tartozó veszteség meghaladja a vonatkozó küszöbértéket. 
A 101-es sorban azonban csak egyszer szabad figyelembe venni ezeket a több üzletágra is kiható eseményeket.
012,022,032, 042,052,062,
072,082,092,
102
Összes veszteség
A belső adatbázisban rögzített összes veszteség üzletáganként, illetve eseménytípusonként megbontva.
013,023,033
043,053,063
073,083,093,103
Maximális egyedi veszteség
A maximális egyedi veszteség üzletágankénti nyilvántartása. 
Az olyan eseményeket, amelyek több üzletágra is hatással vannak, a 103-as sorban is egy eseményként kell kezelni (hasonlóan a 101-es sorhoz). Ebből adódóan, a maximális egyedi veszteség a 103-as sorban magasabb lehet, mint az üzletágankénti maximális egyedi veszteségek közül a legnagyobb.
101, 102, 103
Üzletágak összesen 
Minden egyes veszteségkategóriára érvényesek a következők: 
- A küszöbérték feletti események száma: ez az érték alacsonyabb lehet, mint az üzletágankénti adatok összegzéséből adódó szám, mert a több üzletágra is kiható eseményeket itt csak egyszer szabad figyelembe venni. 
- Az összes veszteség megegyezik az egyes üzletági veszteségek összegével. 
- A maximális egyedi veszteség: az itt szereplő adat magasabb lehet, mint az egyes üzletágak legmagasabb egyedi vesztesége, ha egy esemény több üzletágra is hatással van.
EGYÉB

Veszteségesemény
Az az esemény, amely az adott intézmény eredményét, vagy tőkéjének nagyságát befolyásoló, negatív pénzügyi hatást okoz. 

Elmúlt év
A könyvelés dátuma alapján, az elmúlt 4 negyedévre vonatkozik.

