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УПУТСТВО ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ РЕГУЛАТОРНОГ КАПИТАЛА БАНКЕ
Ппдаци пптребни за израду пвпг дела квантитативне студије утицаја дпстављају се са стаоем на
дан 30. септембра 2014. гпдине у хиљадама динара на ппјединашнпј пснпви.
Објащоеое за пппуоаваое ппзиција пбразаца датп је у наставку текста.

Образац РК1
У пбрасцу РК1 приказују се елементи регулатпрнпг капитала банке. У наставку текста дата су
пбјащоеоа за нашин израшунаваоа и приказиваоа ппјединашних ппзиција у пквиру пвпг пбрасца:
1 РЕГУЛАТПРНИ КАПИТАЛ
Приказује се изнпс регулатпрнпг капитала кпји се израшунава кап збир ппзиција 1.1, 1.2 и 1.4,
пднпснп кап збир пснпвнпг акцијскпг капитала, дпдатнпг пснпвнпг капитала, и дппунскпг
капитала.
1.1 ПСНПВНИ АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ
Приказује се изнпс пснпвнпг акцијскпг капитала банке кпји се израшунава кап збир ппзиција пд
1.1.1 дп 1.1.17.
1.1.1

Инструменти капитала прихватљиви кап пснпвни акцијски капитал

Приказује се изнпс инструмената капитала кпји се мпгу укљушити у пснпвни акцијски капитал, а
кпји се израшунава кап збир ппзиција 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4 и 1.1.1.5.
1.1.1.1 Уплаћени инструменти капитала банке
Приказује се изнпс инструмената капитала кпји задпвпљавају услпве за укљушиваое у пснпвни
акцијски капитал, при шему пвај изнпс не укљушује емисипну премију пп пснпву пвих
инструмената.
Инструменти капитала квалификују се кап ппдпбни инструменти пснпвнпг акцијскпг капитала самп
акп су испуоени следећи услпви:
1) банка је издавалац инструмента;
2) инструменти су уплаћени, а оихпву куппвину, директнп или индиректнп, није финансирала
банка;
3) класификпвани су кап:
-

уписани акцијски капитал у смислу кпнтнпг пквира за банке;
акцијски капитал у смислу рашунпвпдствених стандарда, пднпснп инструменти мпрају
задпвпљавати услпве за класификацију у инструменте капитала у складу са МРС 32;
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4) исказани су на ппсебнпј ппзицији биланса стаоа банке или су пдвпјенп приказани у аналитишкпј
евиденцији банке;
5) немају пдређени рпк дпспећа;
6) главница (нпминални изнпс) инструмента не мпже бити смаоена нити инструмент мпже бити
ппвушен или исплаћен, псим у једнпм пд следећа два слушаја:
-

ликвидацијe банке; или
дискреципнпг пткупа уз претхпдну сагласнпст супервизпра;

7) у угпвпрним пдредбама кпје се пднпсе на инструмент не навпди се изришитп или имплицитнп
мпгућнпст смаоеоа или исплате главнице (нпминалнпг изнпса) инструмената псим у слушају
ликвидације банке;
8) инструменти испуоавају следеће услпве у вези с расппделпм дпбити/исплатпм дивиденди:
-

-

не ппстпји ппвлащћенп правп имапца инструмента приликпм расппделе у вези с
редпследпм исплата, укљушујући и у пднпсу на друге инструменте пснпвнпг акцијскпг
капитала, а угпвпрне пдредбе кпје се пднпсе на инструменте не дају ппвлащћена права
исплате;
исплате се имапцима инструмената мпгу изврщити самп из ставки распплпживих за
исплату;
угпвпрне пдредбе кпје се пднпсе на инструменте не укљушују гпроу границу или другу
врсту пгранишеоа максималнпг нивпа исплата;
нивп исплате није пдређен на пснпву изнпса за кпји су инструменти купљени приликпм
издаваоа;
да банка има правп да не исплати дивиденде или да пграниши оихпву исплату, без
ппследица за банку;

9) у ппређеоу са псталим инструментима капитала издатим пд стране банке, пви инструменти
имају првенствп приликпм ппкрића губитака и ппкривају сразмернп највећи деп насталих
губитака;
10) у слушају стешаја или ликвидације банке правп власника пвих инструмената на ушещће у
расппдели стешајне, пднпснп ликвидаципне масе је ппдређенп праву псталих ппверилаца банке и
власника других инструмената капитала;
11) инструменти власницима дају правп на удеп у расппдели ликвидаципнпг пстатка сразмернп
ушещћу оихпвих инструмената у укупнпм изнпсу тих инструмената;
12) инструмент није пбезбеђен, нити ппстпји гаранција кпја ппвећава припритет у исплатнпм реду
пп пснпву пвих инструмената, пд стране:
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-

банке или оенпг ппдређенпг друщтва;
матишнпг друщтва банке или оегпвих ппдређених друщтава;
матишне финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава; и
билп кпјег друщтва кпје се сматра ппвезаним лицем, у смислу Закпна п банкама ("Сл.
гласник РС", бр. 107/2005 i 91/2010), са лицима из претхпдних пет алинеја;

13) ппвећаое припритета у исплатнпм реду у слушају стешаја или ликвидације није дефинисанп
ппсебним угпвпрпм или сппразумпм.
Сматра се да је услпв кпји се пднпси на тп да угпвпрне пдредбе не укљушују гпроу границу или
другу врсту пгранишеоа максималнпг нивпа исплата испуоен упркпс тпме щтп инструмент
исплаћује вищеструке дивиденде, акп такве вищеструке дивиденде не дпвпде дп расппделе кпја
би узрпкпвала несразмернп смаоеое капитала.
У вези са услпвпм да не ппстпји ппвлащћенп правп имапца инструмента приликпм расппделе у
вези с редпследпм исплата, укљушујући и у пднпсу на друге инструменте пснпвнпг акцијскпг
капитала, разлике у исплатама пдражавају самп разлике у гласашким правима. С тим у вези, веће
расппделе се примеоују самп на инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала с маоим гласашким
правима или без гласашких права.
У слушају престанка испуоеоа гпре наведених услпва банка пдмах из пбрашуна пснпвнпг акцијскпг
капитала искљушује:
(а) нпминалну вреднпст инструмента; и
(б) припадајућу емисипну премију.
За пптребе квантитативне студије утицаја на пвпј ппзицији се приказују пбишне акције банке.
Укпликп пбишне акције банке не испуоавају гпре наведене услпве пне се не приказују на пвпј
ппзицији већ у пбрасцу РК5.
Међутим, укпликп пбишне акције не испуоавају самп услпве наведене ппд 2), 12), 13), укупан
изнпс таквих акција се приказује на пвпј ппзицији дпк се изнпс пних акција кпје не испуоавају
наведене услпве приказује на ппзицији 1.1.1.2.
Када је реш п услпву наведенпм ппд 6), кпјим је прпписанп да главница инструмената не мпже
бити смаоена или птплаћена псим у слушају прецизнп утврђених услпва (ликвидације или
дискреципнпг пткупа уз претхпдну сагласнпст супервизпра) претппставља се да је банка дпбила
сагласнпст Нарпдне банке Србије за дискреципни пткуп и да је наведени услпв испуоен.
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1.1.1.2 (-) Инструменти капитала кпји нису прихватљиви
Приказује се изнпс инструмената капитала кпји не задпвпљавају гпре наведене услпве за
укљушиваое у пснпвни акцијски капитал ппд 2), 12) и 13), имајући у виду да наведени услпви
указују на разлишите ситуације кпје се мпгу изменити и дпвести дп тпга да инструменти капитала
ппстану прихватљиви за укљушиваое у пснпвни акцијски капитал. Наведени изнпс мпра имати
негативан предзнак и пн не укљушује емисипну премију пп пснпву наведених инструмената.
1.1.1.3 Емисипна премија
Приказује се изнпс емисипне премије пп пснпву инструмента капитала кпји се мпгу укљушити у
пснпвни акцијски капитал.
1.1.1.4 (-) Стешени сппствени инструменти пснпвнпг акцијскпг капитала
Приказује се изнпс стешених сппствених инструмената пснпвнпг акцијскпг капитала на извещтајни
датум, кпји се израшунава кап збир ппзиција 1.1.1.4.1 и 1.1.1.4.2.
Изнпс улагаоа банке у сппствене инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала израшунава се пп
пснпву брутп дугих ппзиција у пвим инструментима, уз следећа изузећа:
1) изнпс улагаоа у пве инструменте мпже се рашунати пп пснпву нетп дуге ппзиције акп су
испуоена пба следећа услпва:
-

пднпсна излпженпст дугих и кратких ппзиција је иста и кратке ппзиције не нпсе
ризик друге угпвпрне стране; и
и дуге и кратке ппзиције су расппређене у коигу тргпваоа или су пбе расппређене
у банкарску коигу;

2) у слушају директних или индиректних улагаоа у индексе хартија пд вреднпсти рашуна се
пднпсна излпженпст у пвим инструментима кпја је укљушена у те индексе;
3) брутп дуге ппзиције у пвим инструментима кпје прпизилазе из улагаоа у индексе хартија пд
вреднпсти и кратке ппзиције у пднпсним индексима (и у слушају да те кратке ппзиције нпсе ризик
друге угпвпрне стране) мпгу се нетирати акп су испуоена пба следећа услпва:
-

дуге и кратке ппзиције су у истим пднпсним индексима;
и дуге и кратке ппзиције су расппређене у коигу тргпваоа или су пбе расппређене
у банкарску коигу.

Стешене сппствене акције кпје спадају у инструменте кпји нису прихватљиви за укљушиваое у
пснпвни акцијски капитал се не приказују на пвпј ппзицији.
На пвпј ппзицији приказује се и изнпс емисипне премије пп пснпву стешених сппствених
инструмената пснпвнпг акцијскпг капитала.
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У пквиру ппзиција 1.1.1.4.1 и 1.1.1.4.2 не укљушује се изнпс сппствених инструмената пснпвнпг
акцијскпг капитала за кпје банка има стварну или пптенцијалну пбавезу да их пткупи, већ се пни
приказују у реду 1.1.1.5.
1.1.1.4.1

(-) Директна улагаоа у сппствене инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала

Приказује се изнпс директних улагаоа у сппствене инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала.
Изнпс директних улагаоа израшунава се на пснпву брутп дугих ппзиција, псим у слушајевима када
су испуоени услпви наведени у пбјащоеоу претхпдне ппзиције пднпснп када је пднпсна
излпженпст дугих и кратких ппзиција иста и кратке ппзиције не нпсе ризик друге угпвпрне стране
при шему су и дуге и кратке ппзиције су расппређене у коигу тргпваоа или су пбе расппређене у
банкарску коигу, када се мпже израшунавати на пснпву нетп дугих ппзиција.
1.1.1.4.2

(-) Индиректна улагаоа у сппствене инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала

Приказује се изнпс индиректних улагаоа1 у сппствене инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала.
Изнпс индиректних улагаоа израшунава се на пснпву брутп дугих ппзиција, псим у слушајевима
када су испуоени услпви наведени у пбјащоеоу претхпдне ппзиције, када се мпже израшунавати
на пснпву нетп дугих ппзиција.
1.1.1.5 (-) Сппствени инструменти пснпвнпг акцијскпг капитала за кпје банка има стварну или
пптенцијалну пбавезу да их пткупи
Приказује се трпщак пптенцијалне куппвине сппствених инструмената пснпвнпг акцијскпг
капитала за кпје банка има стварну или пптенцијалну пбавезу да их пткупи.
1.1.2 Дпбит банке
Приказује се изнпс дпбити банке кпји се дпбија кап збир ппзиција 1.1.2.1 и 1.1.2.2.
1.1.2.1 Дпбит и губитак банке из ранијих гпдина
Приказује се изнпс дпбити (или губитка) банке из ранијих гпдина кпја није пптерећена никаквим
будућим пбавезама.
1.1.2.2 Дпбитак или губитак кпји се мпже укљушити у пбрашун пснпвнпг акцијскпг капитала
Приказује се изнпс дпбити текуће гпдине, за кпју се врщи пбрашун капитала и дпставља извещтај,
акп је Нарпдна банка Србије на пснпву дпстављене дпкументације, утврдила са су испуоени
следећи услпви (са ппзитивним предзнакпм):
1

Индиректним улагаоем сматра се билп кпја излпженпст према ппсреднику кпји има излпженпст у
инструменатима капитала кпје је издалп лице у финансијскпм сектпру, при шему се, у слушају да
инструменти капитала кпје је издалп лице у финансијскпм сектпру буду трајнп птписани, губитак кпји би
банка претрпела не разликује знашајнп пд губитка кпји би претрпела у слушају директнпг улагаоа у те
инструменте капитала кпје издаје лице у финансијскпм сектпру;
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– да је изнпс дпбити пптврдип сппљни ревизпр пвлащћен за ревизију финансијских извещтаја
банке и
– да је изнпс дпбити умаоен за пбрашунати ппрез на дпбит и све друге пбавезе из дпбити (пбавезе
за дивиденде, друга ушещћа у расппдели дпбити и др.).
Дпдатнп, укпликп је банка исказала губитак у текућпј гпдини на пвпј ппзицији се приказује изнпс
губитка (са негативним предзнакпм).
Наведени изнпс се дпбија кап збир ппзиција 1.1.2.2.1 и 1.1.2.2.2.
1.1.2.2.1 Дпбитак или губитак
Приказује се дпбитак текуће гпдине (са ппзитивним предзнакпм) или губитак текуће гпдине (са
негативним предзнакпм) из биланса успеха банке.
1.1.2.2.2 (-) Деп дпбити текуће гпдине или са краја гпдине кпји се не мпже укљушити у пснпвни
акцијски капитал
Приказује се деп дпбити текуће гпдине кпји не задпвпљава гпре наведене услпве за укљушиваое у
пснпвни акцијски капитал (нпр. укпликп изнпс дпбити није пптврдип сппљни ревизпр пвлащћен за
ревизију финансијских извещтаја банке или укпликп изнпс дпбити није умаоен за пбавезе за
дивиденде, друга ушещћа у расппдели дпбити и др.). Ова ппзиција ће најмаое укљушивати деп
дпбити кпји служи за исплату дивиденди.
Укпликп је банка у текућпј гпдини исказала губитак пва ппзиција се не пппуоава из разлпга щтп
цеп изнпс губитка текуће гпдине представља пдбитну ставку пд пснпвнпг акцијскпг капитала
банке.
1.1.3

Пстали укупни резултат

Навпди се изнпс псталпг укупнпг резултата умаоен за све предвидиве ппреске наплате пп тпм
пснпву.
Кпмппненте псталпг укупнпг резултата у складу са МРС 1 пбухватају:
(а) прпмене ревалпризаципних резерви (видети IAS 16 Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема и IAS 38
Нематеријална импвина);
(б) ппнпвнп пдмераваое планпва дефинисаних примаоа (видети IAS 19 Примаоа заппслених);
(ц) дпбитке и губитке кпји настају пд превпђеоа финансијских извещтаја инпстранпг ппслпваоа
(видети IAS 21 Ефекти прпмена девизних курсева);
(д) дпбитке и губитке пд ппнпвнпг пдмераваоа финансијских средстава распплпживих за прпдају
(видети IAS 39 Финансијски инструменти: признаваое и пдмераваое);
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(е) ефективни деп дпбитка и губитка пд инструмената хечинга у хечингу тпкпва гптпвине (видети
IAS 39).
У пстали укупни резултат укљушују се стаоа на рашунима 820, 821, 822 и 823 Одлуке п Кпнтнпм
пквиру и садржини рашуна у Кпнтнпм пквиру за банке ("Службени гласник РС", бр. 71/2014 и
135/2014, у даљем тексту Кпнтни пквир).
Следеће ставке не укљушују се у капитал банке и неће бити приказане у пквру пве ппзиције:
1) резерве фер вреднпсти у вези са дпбицима или губицима пп пснпву интерне защтите нпвшаних
тпкпва финансијских инструмената кпји нису вреднпвани пп фер вреднпсти, укљушујући и
прпјектпване нпвшане тпкпве;
2) дпбици или губици пп пснпву пбавеза банке вреднпваних према фер вреднпсти кпји
прпизилазе из прпмене кредитнпг рејтинга банке;
3) дпбици или губици пп пснпву прпмена фер вреднпсти насталих у вези са кредитним ризикпм
банке ппвезаним са пбавезама пп пснпву деривата.
У вези са дпбицима, пднпснп губицима, наведеним ппд 3) банка не мпже да нетира дпбитке или
губитке настале услед прпмена фер вреднпсти кпје прпизилазе из кредитнпг ризика саме банке с
пнима кпји прпизилазе услед ризика друге угпвпрне стране.
Изузетнп, банка мпже укљушити дпбитке или губитке пп пснпву пбавеза банке вреднпваних према
фер вреднпсти кпји прпизилазе из прпмене кредитнпг рејтинга банке у капитал акп су испуоени
сви следећи услпви:
-

-

пбавезе су у пблику ппкривених пбвезница, при шему се ппд ппкривеним пбвезницама
сматрају дужнишке хартије пд вреднпсти, а кпје испуоавају следеће услпве:
o да је оихпв издавалац банка, пднпснп правнп лице ван Републике Србије шија је
претежна делатнпст примаое деппзита и пдпбраваое кредита за свпј рашун и кпје
је, у складу с тим закпнпм, ппд ппсебним надзпрпм надлежнпг државнпг пргана
ради защтите права власника пвих пбвезница,
o да су пбезбеђене импвинпм кпја пружа дпвпљнп ппкриће за измиреое пбавеза пп
пвим пбвезницама у целпкупнпм перипду дп оихпвпг дпспећа и да се средства пд
прпдаје тих пбвезница пласирају у ту импвину,
o да, у слушају стешаја или ликвидације издавапца пбвезница, власници пбвезница, у
складу с тим закпнпм, имају разлушнп правп у пднпсу на импвину кпја служи кап
пбезбеђеое;
прпмене вреднпсти импвине и пбавеза банке настају збпг прпмена кредитнпг рејтинга
банке;
вреднпст ппкривених пбвезница и вреднпсти импвине банке су блискп ппвезане;
мпгуће је пткупити хипптекарни кредит пткуппм ппкривених пбвезница кпјима се пви
кредити финансирају и тп пп тржищнпј или пп нпминалнпј вреднпсти.
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Нереализпвани дпбици или губици пп пснпву импвине или пбавеза мерених пп фер вреднпсти,
псим пних гпре наведених укљушују се у пбрашун капитала.
1.1.4

Пстале резерве

Приказује се изнпс псталих резерви банке, умаоен за све предвидиве ппреске наплате пп тпм
пснпву и искљушујући изнпс кпји је већ укљушен у пстали укупни резултат и дпбит банке. Остале
резерве укљушују стаоа на рашунима 810 и 811 Кпнтнпг пквира.
1.1.5

Резерве за ппщте банкарске ризике

Приказује се изнпс резерви за ппщте банкарске ризике, умаоен за све предвидиве ппреске
наплате пп тпм пснпву.
Резерве за ппщте банкарске ризике представљају изнпс кпји банка издваја укпликп прпцени да је
тп неппхпднп у циљу ппкрића пдређених ппщтих ризика ппвезаних са банкарствпм.
1.1.6 Прилагпђаваое пснпвнпг акцијскпг капитала на бази пруденципних филтера
Приказује се изнпс прилагпђаваоа пснпвнпг акцијскпг капитала на бази пруденципних филтера
кпји се дпбија кап збир ппзиција пд 1.1.6.1 дп 1.1.6.4.
1.1.6.1 Резерве пп пснпву защтите нпвшаних тпкпва
Приказује се изнпс резерви фер вреднпсти у вези са дпбицима или губицима пп пснпву интерне
защтите нпвшаних тпкпва финансијских инструмената кпји нису вреднпвани пп фер вреднпсти,
укљушујући и прпјектпване нпвшане тпкпве.
Укпликп наведена защтита нпвшаних тпкпва прпизведе губитак (и ппследишнп умаои билансни
капитал банке), тада је тај изнпс пптребнп приказати са ппзитивним предзнакпм, дпк укпликп
защтита нпвшаних тпкпва прпизведе дпбитак (и ппследишнп ппвећа билансни капитал), тај изнпс је
пптребнп приказати са негативним предзнакпм, пднпснп знак ће бити супрптан пд пнпг кпји се
кпристи у рашунпвпдственим извещтајима.
Приказани изнпс је пптребнп умаоити за све предвидиве ппреске наплате пп тпм пснпву.
1.1.6.2 Дпбици и губици пп пснпву пбавеза банке вреднпваних пп фер вреднпсти кпји
прпизилазе из прпмене кредитне сппспбнпсти банке
Приказује се изнпс дпбитака и губитака пп пснпву пбавеза банке вреднпваних пп фер вреднпсти
кпји прпизилазе из прпмене кредитне сппспбнпсти банке.
Укпликп прпмена кредитне сппспбнпсти банке прпизведе губитак (и ппследишнп умаои билансни
капитал банке) тада је тај изнпс пптребнп приказати са ппзитивним предзнакпм, дпк укпликп
прпмена кредитне сппспбнпсти прпизведе дпбитак (и ппследишнп ппвећа билансни капитал), тај
изнпс је пптребнп приказати са негативним предзнакпм.
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Дпбици или губици кпји настају пп пснпву прпмене фер вреднпсти пбавеза банке услед прпмене
кредитне сппспбнпсти банке, а кпји су укљушени у дпбитак или губитак текуће гпдине, не навпде
се на пвпј ппзицији, укпликп дпбит текуће гпдине не задпвпљава услпве за укљушиваое у пснпвни
акцијски капитал.
Изузетнп, банка мпже укљушити дпбитке или губитке пп пснпву пбавеза банке вреднпваних према
фер вреднпсти кпји прпизилазе из прпмене кредитнпг рејтинга банке у капитал акп су испуоени
сви следећи услпви и у тпм слушају пва ппзиција се не пппуоава:
-

-

пбавезе су у пблику ппкривених пбвезница, при шему се ппд ппкривеним пбвезницама
сматрају дужнишке хартије пд вреднпсти шије је издаваое уређенп ппсебним закпнпм, а
кпје испуоавају следеће услпве:
o да је оихпв издавалац банка, пднпснп правнп лице ван Републике Србије шија је
претежна делатнпст примаое деппзита и пдпбраваое кредита за свпј рашун и кпје
је, у складу с тим закпнпм, ппд ппсебним надзпрпм надлежнпг државнпг пргана
ради защтите права власника пвих пбвезница,
o да су пбезбеђене импвинпм кпја пружа дпвпљнп ппкриће за измиреое пбавеза пп
пвим пбвезницама у целпкупнпм перипду дп оихпвпг дпспећа и да се средства пд
прпдаје тих пбвезница пласирају у ту импвину,
o да, у слушају стешаја или ликвидације издавапца пбвезница, власници пбвезница, у
складу с тим закпнпм, имају разлушнп правп у пднпсу на импвину кпја служи кап
пбезбеђеое; ;
прпмене вреднпсти импвине и пбавеза банке настају збпг прпмена кредитнпг рејтинга
банке;
вреднпст ппкривених пбвезница и вреднпсти импвине банке су блискп ппвезане;
мпгуће је пткупити хипптекарни кредит пткуппм ппкривених пбвезница кпјима се пви
кредити финансирају и тп пп тржищнпј или пп нпминалнпј вреднпсти.

Изнпс кпји се приказује на пвпј ппзицији мпра бити умаоен за све предвидиве ппреске наплате пп
тпм пснпву.
1.1.6.3 Дпбици или губици пп пснпву прпмна фер вреднпсти насталих у вези са кредитним
ризикпм банке ппвезаним са пбавезама пп пснпву деривата
Приказује се изнпс дпбитака или губитака пп пснпву прпмна фер вреднпсти насталих у вези са
кредитним ризикпм банке ппвезаним са пбавезама пп пснпву деривата.
Банка не мпже да нетира дпбитке или губитке настале услед прпмена фер вреднпсти кпје
прпизилазе из кредитнпг ризика саме банке с пнима кпји прпизилазе услед ризика друге угпвпрне
стране.
Укпликп банка претрпи губитак пп пснпву кредитнпг ризика банке ппвезанпг са пбавезама пп
пснпву деривата тада је тај изнпс пптребнп приказати са ппзитивним предзнакпм, дпк укпликп
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банка претрпи дпбитак пп пснпву кредитнпг ризика банке ппвезанпг са пбавезама пп пснпву
деривата тај изнпс је пптребнп приказати са негативним предзнакпм.
1.1.6.4 (-) Дпдатна усклађиваоа вреднпсти услед захтева за већпм ппрезнпщћу
Приказује се изнпс дпдатних усклађиваоа фер вреднпсти активе вреднпване пп фер вреднпсти,
укљушене у банкарску или коигу тргпваоа, кпја је пптребнп изврщити услед захтева за већпм
ппрезнпщћу.
За пптребе пбрашуна изнпса усклађиваоа вреднпсти кпји се пдбија пд пснпвнпг капитала банка је
дужна да на сву свпју импвину мерену пп фер вреднпсти примеоује захтеве из ташке 323., 324.,
325., 326., 327., и 329. Одлуке п адекватнпсти капитала банке („Службени гласник РС“, бр. 46/2011,
6/2013 и 51/2014), кап и следеће захтеве:
1) усппстављена је прпцедура за усклађиваое вреднпсти;
2) фпрмалнп је уређенп ппсебнп разматраое следећих усклађиваоа вреднпсти:
-

нереализпвана кредитна маржа;
трпщкпви затвараоа ппзиција;
пперативни ризици;
неизвеснпст тржищних цена;
мпгућнпст превременпг затвараоа ппзиција;
трпщкпви инвестираоа и финансираоа;
будући административни трпщкпви; и
ризик мпдела, акп је применљивп.

3) усппстављена је прпцедура кпјпм је уређенп усклађиваое тренутне вреднпсти маое ликвидних
ппзиција, а нарпшитп пнп кпје мпже настати кап ппследица тржищних пкплнпсти или пкплнпсти
ппвезаних са банкпм, кап щтп су кпнцентрације ппјединих ппзиција и/или ппстпјаое ппзиција кпд
кпјих је премащен иницијални перипд држаоа. При тпме је неппхпднп размптрити следеће
фактпре:
-

перипд неппхпдан за усппстављаое защтите ппзиције, пднпснп ризика свпјствених
тпј ппзицији;
вплатилнпст и прпсешну разлику између куппвне и прпдајне цене;
распплпживпст тржищних кптација и мпгућнпст идентификпваоа маркет-мејкера;
вплатилнпст и прпсешан пбим тргпваоа, укљушујући и пнај у стресним услпвима;
тржищне кпнцентрације;
време држаоа ппзиције;
меру у кпјпј се при вреднпваоу кпристе резултати мпдела; и
утицај других ризика мпдела.

4) У слушају када банка кпристи вреднпваоа спрпведена пд стране трећег лица или дпбијенп
применпм мпдела, дужна је да размптри пптребу за дпдатним усклађиваоима вреднпсти. Такпђе,
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банка ће размптрити пптребу за дпдатним усклађиваоима вреднпсти за маое ликвидне ппзиције
и исте ће на редпвнпј пснпви ревидирати какп би пбезбедила оихпву адекватнпст. Осим
наведенпг, банка је дужна да ппсебнп разматра пптребу за усклађиваоем вреднпсти у вези са
неизвеснпщћу у ппгледу ташнпсти улазних ппдатака мпдела.
1.1.7. (-) Goodwill
Приказује се изнпс goodwill-а кпји се дпбија кап збир ппзиција пд 1.1.7.1 дп 1.1.7.3.
1.1.7.1 (-) Goodwill кап нематеријална импвина
Приказује се изнпс goodwill-а кпји се приказује кап деп нематеријалне импвине. Овај изнпс
пдгпвара изнпсу goodwill-а кпји се приказује у билансу банке.
1.1.7.2 (-) Goodwill укљушен у вреднпст знашајних улагаоа
Приказује се изнпс goodwill-а укљушенпг у вреднпст знашајних улагаоа.
1.1.7.3 Пдлпжене ппреске пбавезе ппвезане са goodwill-пм
Приказује се изнпс пдлпжених ппреских пбавеза кпје би биле укинуте у слушају пбезвређеоа или
престанка признаваоа goodwill-а.
1.1.8 (-) Пстала нематеријална импвина
Приказује се изнпс пстале нематеријалне импвине, пднпснп нематеријалне импвине умаоене за
изнпс goodwill-а, кпји се дпбија кап збир ппзиција 1.1.8.1 и 1.1.8.2.
1.1.8.1 (-) Пстала нематеријална импвинa
Приказује се изнпс пстале нематеријалне импвине, щтп укљушује сву нематеријалну импвину из
биланса банке псим goodwill-а, без умаоеоа за пдлпжене ппреске пбавезе ппвезане са псталпм
нематеријалнпм импвинпм.
1.1.8.2 Пдлпжене ппреске пбавезе ппвезане са псталпм нематеријалнпм импвинпм
Приказује се изнпс пдлпжених ппреских пбавеза кпје би биле укинуте у слушају пбезвређеоа или
престанка признаваоа пстале нематеријалне импвине.
1.1.9 (-) Пдлпжена ппреска средства креирана у тпку гпдине у висини ппреза на дпбит кпја
зависе пд будуће прпфитабилнпсти и кпја не прпизилазе из привремених разлика, умаоена за
ппвезане ппреске пбавезе
За пптребе квантитативне студије утицаја пва ппзиција се не мпра пппунити али банкка мпже
изврщти прпцену изнпса пдлпжених ппреских средстава креираних у тпку гпдине у висини ппреза
на дпбит кпја зависе пд будуће прпфитабилнпсти и кпја не прпизилазе из привремених разлика.
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Осим акп су испуоени дпле наведени услпви, изнпс пдлпжених ппреских средстава креираних у
тпку гпдине у висини ппреза на дпбит кпја зависе пд будуће прпфитабилнпсти израшунава се без
оегпвпг умаоеоа за изнпс ппвезаних пдлпжених ппреских пбавеза банке.
Изнпс пдлпжених ппреских средстава креираних у тпку гпдине у висини ппреза на дпбит кпја
зависе пд будуће прпфитабилнпсти мпже се умаоити за изнпс ппвезаних пдлпжених ппреских
пбавеза банке акп су испуоени следећи услпви:
(а) лице у складу с важећим закпнпм има правп пребити та текућа ппреска средства с текућим
ппреским пбавезама;
(б) пдлпжена ппреска средства и пдлпжене ппреске пбавезе пднпсе се на ппрезе кпје су
наметнули исти ппрески пргани и у вези с истим ппреским лицем.
Ппвезане пдлпжене ппреске пбавезе банке не смеју укљушивати пдлпжене ппреске пбавезе кпје
смаоују изнпс нематеријалне импвине кпја мпра представљати пдбитну ставку.
Изнпс ппвезаних пдлпжених ппреских пбавеза расппређује се на следеће:
(а) пдлпжена ппреска средства креирана у тпку гпдине у висини ппреза на дпбит кпја зависе пд
будуће прпфитабилнпсти и прпизилазе из привремених разлика те кпје се не пдбијају ппд
пдређеним услпвима;
(б) сва друга пдлпжена ппреска средства кпја зависе пд будуће прпфитабилнпсти.
Банке расппређују ппвезане пдлпжене ппреске пбавезе према уделу ставки у алинејама (а) и (б) у
пдлпженим ппреским средствима, кпја зависи пд будуће прпфитабилнпсти.
1.1.10 (-) Узајамна директна и индиректна улагаоа банке и лица у финансијскпм сектпру у
инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала
Не пппуоава се за пптребе квантитативне студије утицаја али укпликп банка има улагаоа у
инструменте регулатпрнпг капитала или друге инструменте капитала финансијских институција, а
те институције имају улагаоа у регулатпрни капитал банке, пптребнп их је приказати у пбрасцу
РК6.
1.1.11 (-) Oдбитне ставке пд дпдатнпг пснпвнпг капитала кпје прелазе изнпс тпг капитала (види
1.2.6)
Навпди се изнпс пдбитних ставки пд дпдатнпг пснпвнпг капитала кпје прелазе изнпс тпг капитала.
Реш је п изнпсу са ппзиције 1.2.6 самп са негативним предзнакпм.
1.1.12 (-) Слпбпдне исппруке
Навпди се изнпс слпбпдних исппрука акп друга угпвпрна страна у рпку пд 4 радна дана пд
угпвпренпг датума исппруке/плаћаоа није измирила свпју пбавезу кпје банка третира кап пдбитну
ставку пд капитала, кап алтернативу примени ппндера 1250% и укљушиваоа пвих ппзиција у
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ризикпм ппндерисану активу. Одбитну ставку пд капитала ће представљати изнпс изврщенпг
плаћаоа /исппруке увећан за изнпс губитка утврђенпг на нашин пписан у ташки 279. став 3. Одлуке
п адекватнпсти капитала банке.
1.1.13 (-) Изнпс за кпји су прекпрашена квалификпвана ушещћа у лицима кпја нису лица у
финансијскпм сектпру
Навпди се изнпс за кпји су прекпрашена квалификпвана ушещћа банке у лицима кпја нису лица у
финансијскпм сектпру кпји банка третира кап пдбитну ставку пд капитала, кап алтернативу
примени ппндера 1250% и укљушиваоа пвих ппзиција у ризикпм ппндерисану активу.
1.1.14 (-) Инструменти пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка
нема знашајнп улагаое
Приказује се изнпс улагаоа у инструменате пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое.
За пптребе израшунаваоа пдбитних ставки пд капитала, сматра се да банка има знашајнп улагаое у
лицу у финансијскпм сектпру акп је испуоен билп кпји пд следећих услпва:
(а) банка има улагаое у инструменате пснпвнпг акцијскпг капитала кпје је тп лице издалп у изнпсу
већем пд 10% вреднпсти тих инструмената;
(б) пвп лице сматра се лицем ппвезаним са банкпм у смислу Закпна п бакама ("Сл. гласник РС", бр.
107/2005 i 91/2010) и банка има улагаое у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала тпг лица;
(ц) банка има улагаое у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала тпг лица, при шему тп лице није
укљушенп у кпнсплидацију за регулатпрне намене али јесте кпнсплидпванп за рашунпвпдствене
намене.
Наведени изнпс улагаоа се приказује на пснпву брутп дугих ппзиција, псим у слушају да су
испуоени следећи услпви, када се мпгу приказати на пснпву нетп дугих ппзиција:
-

дпспеће кратке ппзиције је усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или је препсталп
дпспеће најмаое гпдину дана;
и дуге и кратке ппзиције су расппређене у коигу тргпваоа или су пбе расппређене
у банкарску коигу;

Изнпс кпји је пптребнп пдузети пд пснпвнпг акцијскпг капитала у слушају директних или
индиректних улагаоа у индекс хартија пд вреднпсти израшунава се на пснпву пднпсне
излпженпсти у инструментима капитала лица у финансијскпм сектпру у тим индексима. Елементи
пснпвнпг капитала псигуравајућих друщтава третирају се кап улагаоа у инструменте пснпвнпг
акцијскпг капитала.
Изнпс кпји је пптребнп пдузети пд пснпвнпг акцијскпг капитала израшунава се на тај нашин щтп се
првп утврди укупан изнпс за кпји директна и индиректна улагаоа у инструменте пснпвнпг
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акцијскпг капитала, дпдатнпг пснпвнпг капитала и дппунскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру, у кпјима банка нема знашајнп улагаое, прелазе 10% прилагпђенпг пснпвнпг акцијскпг
капитала банке (једнакп изнпсу приказанпм на ппзицији 1 у пбрасцу РК4) кпји се дпбија када се
пснпвни акцијски капитал банке (укљушујући инструменте капитала кпји су прихватљиви за
укљушиваое у пснпвни акцијски капитал, дпбит банке, пстали укупни резултат, пстале резерве,
резерве за ппщте банкарске ризике) прилагпди за изнпс пруденципних филтера (у складу са
пбјащоеоем кпје је датп за ппзицију 1.1.6. и ппзиције 1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.6.3, и 1.1.6.4), када се сви
пстали нереализпвани дпбици или губици пп пснпву импвине и пбавеза мерених пп фер
вреднпсти укљуше у пбрашун пснпвнпг акцијскпг капитала и када се пд пснпвнпг акцијскпг
капитала пдузму:
1) губитак текуће гпдине;
2) нематеријална импвина;
3) пдлпжена ппреска средства, креирана у тпку гпдине у висини ппреза на дпбит кпја зависе пд
будуће прпфитабилнпсти и кпја не прпизилазе из привремених улагаоа;
4) директна и индиректна улагаоа банке у сппствене инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
укљушујући и пне за кпје ппстпји стварна или пптенцијална пбавеза пткупа;
5) изнпс излпженпсти пп пснпву ставки слпбпдне исппруке кпјима се дпдељује ппндер ризика пд 1
250 %, акп их банка третира кап пдбитну ставку пд пснпвнпг акцијскпг капитала кап алтернативу
примени ппндера ризика пд 1 250 %:
6) сви трпщкпви ппреза у вези са елементима пснпвнпг акцијскпг капитала, ппзнати у тренутку
пбрашуна тпг капитала, псим пних кпји су већ на други нашин укљушени у пбрашун.
У следећем кпраку пптребнп је утврдити прпцентуални удеп улагаоа у инструменте пснпвнпг
акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у укупним улагаоима у инструменте
регулатпрнпг капитала тих лица, на тај нашин щтп се изнпс директних и индиректних улагаоа
банке у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру ппдели са изнпспм
директних и индиректних улагаоа банке у инструменте регулатпрнпг капитала тих лица у
финансијскпм сектпру. Изнпс пдбитка пд пснпвнпг акцијскпг капитала дпбија се мнпжеоем
дпбијенпг изнпса из првпг кпрака са прпцентпм улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг
капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајна улагаоа, дпбијенпг у другпм
кпраку.
Банке искљушују ппзиције кпје настају пп пснпву ппкрпвитељства емисија хартија пд вреднпсти,
кпје се држе пет радних дана или маое из претхпднпг пбрашуна.
Такп дпбијени изнпс кпји се пдбија пснпвнпг акцијскпг капитала расппређује се између свих
инструмената пснпвнпг акцијскпг капитала кпји се држе. Банке пдређују деп улагаоа у
инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала кпји се пдбија такп да се изнпс пписан ппд 1) мнпжи
уделпм пписанпм ппд 2):
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1) изнпс улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка нема знашајнп улагаое шији се пдбитак захтева у складу са претхпднп пписаним
пбрашунпм;
2) удеп укупнпг изнпса директних и индиректних улагаоа банке у инструменте пснпвнпг акцијскпг
капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое кпји се пднпси на
сваки инструмент пснпвнпг акцијскпг капитала кпји се држи.
Изнпс улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима
банка нема знашајнп улагаое кпји је једнак или маои пд 10 % прилагпђенпг пснпвнпг акцијскпг
капитала банке, не пдбија се и на оега се примеоујује пдгпварајући ппндери ризика. Имајући
наведенп у виду, на пвпј ппзицији се приказује пнај деп улагаоа кпји прелази 10% прилагпђенпг
пснпвнпг акцијскпг капитала банке.
Банке пдређују удеп улагаоа у инструменате пснпвнпг акцијскпг капитала кпјима се дпдељује
ппндер ризика дељеоем изнпса ппд 1) са изнпспм пписаним ппд 2):
1)
изнпс улагаоа кпјем се дпдељује ппндер ризика, пднпснп изнпс улагаоа у инструменте
пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое
кпји је једнак или маои пд 10 % прилагпђенпг пснпвнпг акцијскпг капитала банке;
2)

изнпс кпји је настап дељеоем изнпса ппд (i) са изнпспм ппд (ii):
(i) укупни изнпс инструмената пснпвнпг акцијскпг капитала
(ii) укупни изнпс директних и индиректних улагаоа банке у инструменте пснпвнпг
акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое.

Изузетак пд пдбитка ппстпји у слушају улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
дпдатнпг пснпвнпг капитала и дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру укпликп је таквп
улагаое привременпг карактера и акп Нарпдна банка Србије сматра да су таква улагаоа ушиоена
са циљем пружаоа финансијске ппмпћи ради репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица и укпликп
Нарпдна банка Србије изда сагласнпст да је реш п улагаоима кпја се не мпрају третирати кап
пдбитне ставке пд капитала. За пптребе квантитативне студије утицаја претппставља се да није
дпбијена сагласнпст Нарпдне банке Србије и да се из наведенпг разлпга пвај изузетак не мпже
применити. Међутим, укпликп банка прпцени да нека улагаоа јесу привременпг карактера и да су
ушиоена са циљем пружаоа финансијске ппмпћи лицу у финансијскпм сектпру ради
репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица пптребнп је пппунити ппзиције пд 12 дп 17 у пбрасцу РК4 и
пбразац РК6.
1.1.15 (-) Oдлпжена ппреска средства креирана у тпку гпдине у висини ппреза на дпбит кпја
зависе пд будуће прпфитабилнпсти и кпја прпизилазе из привремених разлика
За пптребе квантитативне студије утицаја пва ппзиција се не мпра пппунити али банка мпже
изврщти прпцену изнпса пдлпжених ппреских средства креираних у тпку гпдине у висини ппреза
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на дпбит кпја зависе пд будуће прпфитабилнпсти и кпја прпизилазе из привремених разлика, при
шему банка пд пснпвнпг акцијскпг капитала не пдбија изнпс пдлпжених ппреских средства
креираних у тпку гпдине у висини ппреза на дпбит кпја зависе пд будуће прпфитабилнпсти и кпја
прпизилазе из привремених разлика, а шији је укупан изнпс маои или једнак пд 10% пснпвнпг
акцијскпг капитала накпн примене пдгпварајућих прилагпђаваоа (једнакп изнпсу приказанпм на
ппзицији 2 у пбрасцу РК4), пднпснп када се пснпвни акцијски капитал банке (укљушујући
инструменте капитала кпји су прихватљиви за укљушиваое у пснпвни акцијски капитал, дпбит
банке, пстали укупни резултат, пстале резерве, резерве за ппщте банкарске ризике) прилагпди за
изнпс пруденципних филтера (у складу са пбјащоеоем кпје је датп за ппзицију 1.1.6. и ппзиције
1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.6.3, и .1.1.6.4), када се сви пстали нереализпвани дпбици или губици пп пснпву
импвине и пбавеза мерених пп фер вреднпсти укљуше у пбрашун пснпвнпг акцијскпг капитала и
када се пд пснпвнпг акцијскпг капитала пдузму:
1) губитак текуће гпдине;
2) нематеријална импвина;
3) пдлпжена ппреска средства креирана у тпку гпдине у висини ппреза на дпбит, кпја зависе пд
будуће прпфитабилнпсти, искљушуући пдлпжена ппреска средства кпја зависе пд будуће
прпфитабилнпсти и кпја прпизилазе из привремених разлика;
4) директна и индиректна улагаоа банке у сппствене инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
укљушујући и пне за кпје ппстпји стварна или пптенцијална пбавеза пткупа;
5) инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка нема
знашајнп улагаое;
6) изнпс излпженпсти пп пснпву ставки слпбпдне исппруке кпјима се дпдељује ппндер ризика пд 1
250 %, акп их банка третира кап пдбитну ставку пд пснпвнпг акцијскпг капитала кап алтернативу
примени ппндера ризика пд 1 250 %:
7) сви трпщкпви ппреза у вези са елементима пснпвнпг акцијскпг капитала, ппзнати у тренутку
пбрашуна тпг капитала, псим пних кпји су већ на други нашин укљушени у пбрашун.
На препстали изнпс пдлпжених ппреских средства креираних у тпку гпдине у висини ппреза на
дпбит кпја зависе пд будуће прпфитабилнпсти и кпја прпизилазе из привремених разлика кпји не
представља пдбитну ставку пд капитала банке примеоује се ппндер ризика пд 250%.
На пвпј ппзицији приказује се изнпс пдлпжених ппреских средства креираних у тпку гпдине у
висини ппреза на дпбит кпја зависе пд будуће прпфитабилнпсти и кпја прпизилазе из
привремених разлика кпји прелази 10% пснпвнпг акцијскпг капитала накпн примене
пдгпварајућих прилагпђаваоа (једнакп изнпсу приказанпм на ппзицији 2 у пбрасцу РК4).
Изнпс пдлпжених ппреских средства умаоује се за изнпс пдлпжени ппреских пбавеза у слушају да
су испуоени следећи услпви:
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a) Лице има правп да у складу са важећим закпнпм пребије наведена пдлпжена ппреска средства
са ппвезаним пдлпженим ппреским пбавезама;
b) Одлпжена ппреска средства и пдлпжене ппреске пбавезе су наметнути пд стране истпг
ппрескпг пргана и пднпсе се на истп лице.
Наведене ппвезане пдлпжене ппреске пбавезе не мпгу бити пне кпје се пднпсе на нематеријалну
импвину кпје представљају пдбитну ставку пд пснпвнпг акцијскпг капитала банке.
1.1.16 (-) Инструменти пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка
има знашајнп улагаое
Приказује се изнпс улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое.
За пптребе израшунаваоа пдбитних ставки пд капитала, сматра се да банка има знашајнп улагаое у
лицу у финансијскпм сектпру акп је испуоен билп кпји пд следећих услпва:
(а) банка има улагаое у инструменате пснпвнпг акцијскпг капитала кпје је тп лице издалп у изнпсу
већем пд 10% вреднпсти тих инструмената;
(б) пвп лице сматра се лицем ппвезаним са банкпм у смислу Закпна п бакама ("Сл. гласник РС", бр.
107/2005 i 91/2010) и банка има улагаое у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала тпг лица;
(ц) банка има улагаое у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала тпг лица, при шему тп лице није
укљушенп у кпнсплидацију за регулатпрне намене али јесте кпнсплидпванп за рашунпвпдствене
намене.
Наведени изнпс улагаоа се приказује на пснпву брутп дугих ппзиција, псим у слушају да су
испуоени следећи услпви, када се мпгу приказати на пснпву нетп дугих ппзиција:
-

дпспеће кратке ппзиције је усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или је препсталп
дпспеће најмаое гпдину дана;
и дуге и кратке ппзиције су расппређене у коигу тргпваоа или су пбе расппређене
у банкарску коигу;

Изнпс кпји је пптребнп пдузети пд пснпвнпг акцијскпг капитала у слушају директних или
индиректних улагаоа у индекс хартија пд вреднпсти израшунава се на пснпву пднпсне
излпженпсти у инструментима капитала лица у финансијскпм сектпру у тим индексима. Елементи
пснпвнпг капитала псигуравајућих друщтава третирају се кап улагаоа у инструменте пснпвнпг
акцијскпг капитала.
У пвај изнпс се не укљушују излпженпсти кпје настају пп пснпву ппкрпвитељства емисије хартија пд
вреднпсти кпје се држе тпкпм пет радних дана или краће.
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Укпликп банка има знашајна улагаоа у лицима у финансијскпм сектпру, пдбитну ставку пд
пснпвнпг акцијскпг капитала представљају улагаоа банке у инструменте пснпвнпг акцијскпг
капитала наведених лица у финансијскпм сектпру, при шему банка пд пснпвнпг акцијскпг капитала
не пдбија изнпс улагаоа банке у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое, а шији је укупан изнпс маои или једнак пд 10%
пснпвнпг акцијскпг капитала накпн примене пдгпварајућих прилагпђаваоа (једнакп изнпсу
приказанпм на ппзицији 2 у пбрасцу РК4), пднпснп када се пснпвни акцијски капитал банке
(укљушујући инструменте капитала кпји су прихватљиви за укљушиваое у пснпвни акцијски
капитал, дпбит банке, пстали укупни резултат, пстале резерве, резерве за ппщте банкарске
ризике) прилагпди за изнпс пруденципних филтера (у складу са пбјащоеоем кпје је датп за
ппзицију 1.1.6. и ппзиције 1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.6.3, и 1.1.6.4), када се сви пстали нереализпвани
дпбици или губици пп пснпву импвине и пбавеза мерених пп фер вреднпсти укљуше у пбрашун
пснпвнпг акцијскпг капитала и када се пд пснпвнпг акцијскпг капитала пдузму:
1) губитак текуће гпдине;
2) нематеријална импвина;
3) пдлпжена ппреска средства креирана у тпку гпдине у висини ппреза на дпбит, кпја зависе пд
будуће прпфитабилнпсти, искљушуући пдлпжена ппреска средства креирана у тпку гпдине у
висини ппреза на дпбит кпја зависе пд будуће прпфитабилнпсти и кпја прпизилазе из
привремених разлика;
4) директна и индиректна улагаоа банке у сппствене инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
укљушујући и пне за кпје ппстпји стварна или пптенцијална пбавеза пткупа;
5) инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка нема
знашајнп улагаое;
6) изнпс излпженпсти пп пснпву ставки слпбпдне исппруке кпјима се дпдељује ппндер ризика пд 1
250 %, акп их банка третира кап пдбитну ставку пд пснпвнпг акцијскпг капитала кап алтернативу
примени ппндера ризика пд 1 250 %:
7) сви трпщкпви ппреза у вези са елементима пснпвнпг акцијскпг капитала, ппзнати у тренутку
пбрашуна тпг капитала, псим пних кпји су већ на други нашин укљушени у пбрашун.
На препстали изнпс улагаоа банке у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое кпји не представља пдбитну ставку пд
капитала банке примеоује се ппндер ризика пд 250%.
На пвпј ппзицији приказује се изнпс улагаоа банке у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала
лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое кпји прелази 10% пснпвнпг
акцијскпг капитала банке накпн примене пдгпварајућих прилагпђаваоа (једнакп изнпсу
приказанпм на ппзицији 2 у пбрасцу РК4).
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Изузетак пд пдбитка ппстпји у слушају улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
дпдатнпг пснпвнпг капитала и дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру укпликп је таквп
улагаое привременпг карактера и акп Нарпдна банка Србије сматра да су таква улагаоа ушиоена
са циљем пружаоа финансијске ппмпћи ради репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица и укпликп
Нарпдна банка Србије изда сагласнпст да је реш п улагаоима кпја се не мпрају третирати кап
пдбитне ставке пд капитала. За пптребе квантитативне студије утицаја претппставља се да није
дпбијена сагласнпст Нарпдне банке Србије и да се из наведенпг разлпга пвај изузетак не мпже
применити. Међутим, укпликп банка прпцени да нека улагаоа јесу привременпг карактера и да су
ушиоена са циљем пружаоа финансијске ппмпћи лицу у финансијскпм сектпру ради
репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица пптребнп је пппунити ппзиције пд 12 дп 17 у пбрасцу РК4 и
пбразац РК6.
1.1.17 (-) Изнпс кпји прелази праг пд 17,65%
Приказује се укупан изнпс пдлпжених ппреских средства креираних у тпку гпдине у висини ппреза
на дпбит кпја зависе пд будуће прпфитабилнпсти и кпја прпизилазе из привремених разлика, а
шији је укупан изнпс маои или једнак пд 10% прилагпђенпг пснпвнпг акцијскпг капитала, увећан за
изнпс улагаоа банке у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка има знашајнп улагаое, а шији је укупан изнпс маои или једнак пд 10% прилагпђенпг
пснпвнпг акцијскпг капитала, кпји прелази 17,65% пснпвнпг акцијскпг капитала банке (једнакп
изнпсу приказанпм на ппзицији 3 у пбрасцу РК4). Прилагпђени пснпвни акцијски капитал (једнакп
изнпсу приказанпм на ппзицији 2 у пбрасцу РК4)се дпбија када се пснпвни акцијски капитал банке
(укљушујући инструменте капитала кпји су прихватљиви за укљушиваое у пснпвни акцијски
капитал, дпбит банке, пстали укупни резултат, пстале резерве, резерве за ппщте банкарске
ризике) прилагпди за изнпс пруденципних филтера (у складу са пбјащоеоем кпје је датп за
ппзицију 1.1.6. и ппзиције 1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.6.3, и 1.1.6.4), када се сви пстали нереализпвани
дпбици или губици пп пснпву импвине и пбавеза мерених пп фер вреднпсти укљуше у пбрашун
пснпвнпг акцијскпг капитала и када се пд пснпвнпг акцијскпг капитала пдузму:
1) губитак текуће гпдине;
2) нематеријална импвина;
3) пдлпжена ппреска средства креирана у тпку гпдине у висини ппреза на дпбит, кпја зависе пд
будуће прпфитабилнпсти, искљушуући пдлпжена ппреска средства кпја зависе пд будуће
прпфитабилнпсти и кпја прпизилазе из привремених разлика;
4) директна и индиректна улагаоа банке у сппствене инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
укљушујући и пне за кпје ппстпји стварна или пптенцијална пбавеза пткупа;
5) инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка нема
знашајнп улагаое;
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6) изнпс излпженпсти пп пснпву ставки слпбпдне исппруке кпјима се дпдељује ппндер ризика пд 1
250 %, акп их банка третира кап пдбитну ставку пд пснпвнпг акцијскпг капитала кап алтернативу
примени ппндера ризика пд 1 250 %:
7) сви трпщкпви ппреза у вези са елементима пснпвнпг акцијскпг капитала, ппзнати у тренутку
пбрашуна тпг капитала, псим пних кпји су већ на други нашин укљушени у пбрашун.
1.2 ДПДАТНИ ПСНПВНИ КАПИТАЛ
Приказује се изнпс дпдатнпг пснпвнпг капитал кпји се дпбија кап збир ппзиција пд 1.2.1 дп 1.2.6.
1.2.1 Инструменти капитала прихватљиви кап дпдатни пснпвни капитал
Приказују се инструменти капитала кпји се мпгу укљушити у дпдатни пснпвни капитал кпји се
дпбијају кап збир ппзиција 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4 и 1.2.1.5.
1.2.1.1 Уплаћени инструменти капитала банке
Приказује се изнпс инструмената капитала банке кпји задпвпљавају услпве за укљушиваое у
дпдатни пснпвни капитал, при шему пвај изнпс не укљушује емисипну премију пп пснпву пвих
инструмената.
Инструменти капитала мпгу се укљушити у дпдатни пснпвни капитал самп акп су испуоени
следећи услпви:
1) инструменти су издати и уплаћени;
2) ималац инструмента није:
-

банка или оенп ппдређенп друщтвп;
друщтвп у кпјем банка има ушещће, директнп или путем кпнтрпле, пд најмаое 20%
гласашких права или капитала тпг друщтва;

3) куппвину инструмента није директнп или индиректнп финансирала банка;
4) у слушају стешаја или ликвидације банке пбавезе пп пвим инструментима се мпгу измирити тек
накпн измиреоа свих других пбавеза банке, изузев пних кпје се укљушују у пснпвни акцијски
капитал;
5) не ппстпји инструмент пбезбеђеоа, нити гаранција кпја ппвећава припритет у исплатнпм реду
пп пснпву пвих инструмената, примљен пд стране :
-

банке или оених ппдређених друщтава;
матишнпг друщтва банке или оегпвих ппдређених друщтава;
матишне финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите хплдинг кпмапније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
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-

билп кпјег друщтва кпје се сматра ппвезаним лицем са лицима из претхпдних пет
алинеја;

6) ппвећаое припритета у исплатнпм реду у слушају стешаја или ликвидације није дефинисанп
ппсебним угпвпрпм или сппразумпм;
7) инструменти немају угпвпрени рпк дпспећа и не садрже пдредбе кпје дају ппдстицај банци да
их пткупи;
8) укпликп је угпвпрена мпгућнпст птплате или пткупа, пни се мпгу спрпвести искљушивп на захтев
банке кап издавапца;
9) банка мпже пве инструменте птплатити или пткупити самп уз сагласнпст НБС и тп тек накпн пет
гпдина пд дана издаваоа;
10) не ппстпје пдредбе кпје изришитп или имплицитнп указују на мпгућнпст птплате или пткупа
инструмената псим у следећим слушајевима:
-

ликвидације или стешаја банке;
пткупа пд стране банке на оен захтев или другпг пблика смаоеоа дпдатнпг
акцијскпг капитала, укпликп је за тп дпбила сагласнпст НБС;

11) не ппстпје пдредбе у кпјима се изришитп или имплицитнп навпди мпгућнпст дпбијаоа
сагласнпсти НБС за птплату или пткуп инструмената;
12) исплате у вези с инструментима испуоавају следеће услпве:
-

исплаћују се из ставки распплпживих за расппделу;
нивп исплата се не меоа у зависнпсти пд кредитне сппспбнпсти банке или оенпг
матишнпг друщтва;
пдредбе кпјима се уређују инструменти дају банци правп да не врщи пве исплате
или да пграниши оихпву исплату, без ппследица за банку;

13) при утврђиваоу стешајних разлпга пви инструменти се не ппсматрају кап пбавезе банке;
14) да је у слушају наступаоа дефинисанпг дпгађаја мпгућ привремени или трајни птпис главнице
инструмента или оихпва кпнверзија у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала;
15) не ппстпје пдредбе кпје се пднпсе на дати инструмент, а кпје представљају препреку за
дпкапитализацију банке;
16) укпликп директни издавалац инструмента није банка, мпрају бити испуоена пба следећа
услпва:
-

издавалац је лица кпје је укљушенп у кпнсплидацију за регулатпрне намене;
средства су без пдлагаоа и без пгранишеоа дпступна банци у пблику кпји
испуоава све услпве прпписане у пвпм ставу.
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Када је реш п услпву да пдредбе кпјима се уређују инструменти дају банци правп да не врщи пве
исплате или да пграниши оихпву исплату, без ппследица за банку и п услпву да не ппстпје
пдредбе кпје се пднпсе на дати инструмент, а кпје представљају препреку за дпкапитализацију
банке, не смеју да ппстпје пдредбе кпје укљушују следеће:
1) захтев за исплату пп пснпву пвпг инструмената у слушају исплате пп пснпву инструмента кпји је
издала банка са истим или нижим правпм првенства у наплати, укљушујући и инструменте
пснпвнпг акцијскпг капитала;
2) захтев за птказиваоем исплата пп пснпву инструмената пснпвнпг акцијскпг капитала, дпдатнпг
пснпвнпг капитала или дппунскпг капитала у слушају да се не изврщи исплата пп пвпм
инструменту;
3) пбавезу замене исплате камата или дивиденди другим пбликпм плаћаоа.
У вези са услпвпм да је у слушају наступаоа дефинисанпг дпгађаја мпгућ привремени или трајни
птпис главнице инструмента или оихпва кпнверзија у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала
примеоује се следеће:
1)
дефинисани дпгађај настаје када ппказатељ пснпвнпг акцијскпг капитала банке падне
исппд:
-

5,125%; или
вищег нивпа дефинисанпг у пдредбама кпјима се уређује инструмент;

2) ппред дефинисаних дпгађаја из пдредбе ппд 1) банка у пдредбама кпјима се уређује
инструмент мпже ближе пписати један или вище дпгађаја кпји такпђе представљају дефинисане
дпгађаје;
3) укпликп пдредбе кпјима се уређују инструменти дефинищу пбавезу оихпве кпнверзије у
инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала пп настанку дефинисанпг дпгађаја, пвим пдредбама
ближе се пдређује једнп пд следећег:
-

стппа кпнверзије и лимит за дпзвпљени изнпс кпнверзије; или
расппн стппе и изнпса кпнверзије;

4)
укпликп пдредбе кпјима се уређују инструменти дефинищу пбавезу смаоеоа изнпса
оихпве главнице у слушају настанка дефинисанпг дпгађаја, смаоеоем изнпса умаоује се следеће:
-

пптраживаое имапца инструмента у слушају стешаја или ликвидације банке;
изнпс кпји треба платити у слушају птплате или пткупа инструмента; и
исплате пп инструменту.

Смаоеое вреднпсти главнице или кпнверзија инструмента дпдатнпг пснпвнпг капитала имају за
ппследицу фпрмираое ппзиција кпје испуоавају услпве за пснпвни акцијски капитал.
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Изнпс инструмената дпдатнпг пснпвнпг капитала кпји се признаје за укљушиваое у дпдатни
пснпвни капитал не мпже бити већи пд минималнпг изнпса пснпвнпг акцијскпг капитала кпји
мпже настати птписпм главнице у целпсти или кпнверзијпм инструмента.
Укупан изнпс инструмената дпдатнпг пснпвнпг капитала за кпји се, у слушају наступаоа
дефинисанпг дпгађаја, врщи смаоеое или кпнверзија, је вищи пд нижег пд следећа два изнпса:
1)
изнпса кпји је пптребан да би ппказатељ пснпвнпг акцијскпг капитала банке дпстигап
5,125%; и
2)

укупне главнице инструмента.

За пптребе квантитативне студије утицаја на пвпј ппзицији се приказују преференцијалне
некумулативне акције банке. Укпликп преференцијалне некумулативне акције банке не
испуоавају гпре наведене услпве пне се не приказују на пвпј ппзицији већ у пбрасцу РК5.
Међутим, укпликп преференцијалне некумулативне акције банке не испуоавају самп следеће
услпве:
1) куппвину инструмента није директнп или индиректнп финансирала банка;
2) не ппстпји инструмент пбезбеђеоа, нити гаранција кпја ппвећава припритет у исплатнпм
реду пп пснпву пвих инструмената, примљен пд стране :
o банке или оених ппдређених друщтава;
o матишнпг друщтва банке или оегпвих ппдређених друщтава;
o матишне финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
o мещпвите хплдинг кпмапније или оених ппдређених друщтава;
o мещпвите финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
o билп кпјег друщтва кпје се сматра ппвезаним лицем са лицима из претхпдних пет
алинеја;
3) ппвећаое припритета у исплатнпм реду у слушају стешаја или ликвидације није
дефинисанп ппсебним угпвпрпм или сппразумпм
укупан изнпс таквих акција се приказује на пвпј ппзицији дпк се изнпс пних акција кпје не
испуоавају наведене услпве приказује на ппзицији 1.2.1.2.
Када је реш п услпву кпјим је прпписанп да инструменати мпгу бити пткупљени уз претхпдну
сагласнпст супервизпра, претппставља се да је банка дпбила сагласнпст Нарпдне банке Србије за
пткуп и да је наведени услпв испуоен.
1.2.1.2 (-) Инструменти капитала кпји нису прихватљиви
Приказује се изнпс капиталних инструмената кпји не задпвпљава следеће услпве за укљушиваое у
дпдатни пснпвни капитал:
1) куппвину инструмента није директнп или индиректнп финансирала банка;
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2) не ппстпји инструмент пбезбеђеоа, нити гаранција кпја ппвећава припритет у исплатнпм
реду пп пснпву пвих инструмената, примљен пд стране :
o банке или оених ппдређених друщтава;
o матишнпг друщтва банке или оегпвих ппдређених друщтава;
o матишне финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
o мещпвите хплдинг кпмапније или оених ппдређених друщтава;
o мещпвите финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
o билп кпјег друщтва кпје се сматра ппвезаним лицем са лицима из претхпдних пет
алинеја.;
3) ппвећаое припритета у исплатнпм реду у слушају стешаја или ликвидације није
дефинисанп ппсебним угпвпрпм или сппразумпм
имајући у виду да наведени услпви указују на разлишите ситуације кпје се мпгу изменити и
дпвести дп тпга да инструменти капитала ппстану прихватљиви за укљушиваое у дпдатни пснпвни
капитал. Наведени изнпс не укљушује емисипну премију пп пснпву тих инструмената.
1.2.1.3 Емисипна премија
Приказује се изнпс емисипне премије пп пснпву уплаћених инструмента кпји задпвпљавају услпве
за укљушиваое у дпдатни пснпвни капитал.
1.2.1.4 (-) Стешени сппствени инструменти дпдатнпг пснпвнпг капитала
Приказује се изнпс стешених сппствених инструмента дпдатнпг пснпвнпг капитала кпји се дпбија
кап збир ппзиција 1.2.1.4.1 и 1.2.1.4.2.
Изнпс улагаоа банке у сппствене инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала израшунава се пп
пснпву брутп дугих ппзиција у пвим инструментима уз следећа изузећа:
1) изнпс улагаоа у пве инструменте мпже се рашунати пп пснпву нетп дуге ппзиције акп су
испуоена пба следећа услпва:
-

пднпсна излпженпст дугих и кратких ппзиције је иста и кратке ппзиције не нпсе
ризик друге угпвпрне стране;
и дуге и кратке ппзиције су расппређене у коигу тргпваоа или су пбе расппређене
у банкарску коигу;

2) у слушају улагаоа у индексе хартија пд вреднпсти рашуна се пднпсна излпженпст у пвим
инструментима кпја је укљушена у те индексе;
3) брутп дуге ппзиције у пвим инструментима кпје прпизилазе из улагаоа у индексе хартија пд
вреднпсти и кратке ппзиције у пднпсним индексима (и у слушају када те кратке ппзиције нпсе
ризик друге угпвпрне стране) мпгу се нетирати, акп су испуоена пба следећа услпва:
-

дуге и кратке ппзиције су у истим пднпсним индексима;
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-

и дуге и кратке ппзиције су расппређене у коигу тргпваоа или су пбе расппређене
у банкарску коигу.

Стешене сппствене акције кпје спадају у инструменте кпји нису прихватљиви за укљушиваое у
дпдатни пснпвни капитал се не приказују на пвпј ппзицији.
На пвпј ппзицији приказује се и изнпс емисипне премије пп пснпву стешених сппствених
инструмената дпдатнпг пснпвнпг капитала.
У пквиру ппзиција 1.2.1.4.1 и 1.2.1.4.2 не укљушује се изнпс сппствених инструмената дпдатнпг
пснпвнпг капитала за кпје банка има стварну или пптенцијалну пбавезу да их пткупи, већ се пни
приказују у реду 1.2.1.5.
1.2.1.4.1 (-) Директна улагаоа у сппствене инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала
Приказује се изнпс директних улагаоа у сппствене инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала.
Изнпс директних улагаоа рашуна се на пснпву брутп дугих ппзиција псим у слушајевима када су
испуоени услпви наведени у пквиру пбјащоеоа ппзиције 1.2.1.4, када се мпже рашунати на
пснпву нетп дугих ппзиција.
1.2.1.4.2 (-) Индиректна улагаоа у сппствене инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала
Приказује се изнпс индиректних улагаоа у сппствене инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала.
Изнпс индиректних улагаоа рашуна се на пснпву брутп дугих ппзиција псим у слушајевима када су
испуоени услпви наведени у пквиру пбјащоеоа ппзиције 1.2.1.4, када се мпже рашунати на
пснпву нетп дугих ппзиција.
1.2.1.5 (-) Сппствени инструменти дпдатнпг пснпвнпг капитала за кпје банка има стварну или
пптенцијалну пбавезу да их пткупи
Приказује се трпщак пптенцијалне куппвине сппствених инструмента дпдатнпг пснпвнпг капитала
за кпје банка има стварну или пптенцијалну пбавезу пткупа. Изнпс пваквих улагаоа рашуна се на
пснпву брутп дугих ппзиција псим у слушајевима када су испуоени услпви наведени у пквиру
пбјащоеоа ппзиције 1.2.1.4, када се мпже рашунати на пснпву нетп дугих ппзиција.
1.2.2 (-) Узајамна директна и индиректна улагаоа банке и лица у финансијскпм сектпру у
инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала
Не пппуоава се за пптребе квантитативне студије утицаја али укпликп банка има улагаоа у
инструменте регулатпрнпг капитала или друге инструменте капитала финансијских институција, а
те институције имају улагаоа у регулатпрни капитал банке, пптребнп је пппунити пбразац РК6.
1.2.3 (-) Инструменти дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка
нема знашајнп улагаое
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Приказује се изнпс инструмената дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка нема знашајнп улагаое.
За пптребе израшунаваоа пдбитних ставки пд капитала, сматра се да банка има знашајнп улагаое у
лицу у финансијскпм сектпру акп је испуоен билп кпји пд следећих услпва:
(а) банка има улагаое у инструменате пснпвнпг акцијскпг капитала кпје је тп лице издалп у изнпсу
већем пд 10% вреднпсти тих инструмената;
(б) пвп лице сматра се лицем ппвезаним са банкпм и банка има улагаое у инструменте пснпвнпг
акцијскпг капитала тпг лица;
(ц) банка има улагаое у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала тпг лица, при шему тп лице није
укљушенп у кпнсплидацију за регулатпрне намене али јесте кпнсплидпванп за рашунпвпдствене
намене.
Наведени изнпс улагаоа се приказује на пснпву брутп дугих ппзиција, псим у слушају да су
испуоени следећи услпви, када се мпгу приказати на пснпву нетп дугих ппзиција:
-

дпспеће кратке ппзиције је усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или је препсталп
дпспећа најмаое гпдину дана;
и дуге и кратке ппзиције су разврстане у коигу тргпваоа или су пбе разврстане у
банкарску коигу.

Елементи дпдатнпг пснпвнпг капитала псигуравајућих друщтава третирају се кап улагаоа у
инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала.
Изнпс кпји је пптребнп пдузети пд дпдатнпг пснпвнпг капитала у слушају директних или
индиректних улагаоа у индекс хартија пд вреднпсти израшунава се на пснпву пднпсне
излпженпсти у инструментима капитала лица у финансијскпм сектпру у тим индексима.
У пвај изнпс се не укљушују излпженпсти кпје настају пп пснпву ппкрпвитељства емисије хартија пд
вреднпсти кпје се држе тпкпм пет радних дана или краће.
Изнпс кпји је пптребнп пдузети пд дпдатнпг пснпвнпг капитала израшунава се на тај нашин щтп се
првп утврди изнпс у кпјем директна и индиректна улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг
капитала, дпдатнпг пснпвнпг капитала и дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима
банка нема знашајнп улагаое прелази 10% прилагпђенпг пснпвнпг акцијскпг капитала банке
(једнакп изнпсу на ппзицији 1 у РК4 пбрасцу) кпји се дпбија када се пснпвни акцијски капитал
банке (укљушујући инструменте капитала кпји су прихватљиви за укљушиваое у пснпвни акцијски
капитал, дпбит банке, пстали укупни резултат, пстале резерве, резерве за ппщте банкарске
ризике) прилагпди за изнпс пруденципних филтера (у складу са пбјащоеоем кпје је датп за
ппзицију 1.1.6. и ппзиције 1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.6.3, и 1.1.6.4), када се сви пстали нереализпвани
дпбици или губици пп пснпву импвине и пбавеза мерених пп фер вреднпсти укљуше у пбрашун
пснпвнпг акцијскпг капитала и када се пд пснпвнпг акцијскпг капитала пдузму:
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1) губитак текуће гпдине;
2) нематеријална импвина;
3) пдлпжена ппреска средства, креирана у тпку гпдине у висини ппреза на дпбит кпја зависе пд
будуће прпфитабилнпсти искљушујући пдлпжена ппреска средства кпја зависе пд будуће
прпфитабилнпсти и кпја прпизилазе из привремених разлика;
4) директна и индиректна улагаоа банке у сппствене инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
укљушујући и пне за кпје ппстпји стварна или пптенцијална пбавеза пткупа;
5) изнпс излпженпсти пп пснпву ставки слпбпдне исппруке кпјима се дпдељује ппндер ризика пд 1
250 %, акп их банка третира кап пдбитну ставку пд пснпвнпг акцијскпг капитала кап алтернативу
примени ппндера ризика пд 1 250 %:
6) сви трпщкпви ппреза у вези са елементима пснпвнпг акцијскпг капитала, ппзнати у тренутку
пбрашуна тпг капитала, псим пних кпји су већ на други нашин укљушени у пбрашун.
У следећем кпраку пптребнп је утврдити прпценат улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг
капитала лица у финансијскпм сектпру, на тај нашин щтп се изнпс директних и индиректних
улагаоа банке у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала у лицима у финансијскпм сектпру
ппдели са изнпспм директних и индиректних улагаоа банке у инструменте пснпвнпг акцијскпг
капитала, дпдатнпг пснпвнпг капитала и дппунскпг капитала тих лица у финансијскпм сектпру.
Изнпс пдбитка пд дпдатнпг пснпвнпг капитала дпбија се мнпжеоем дпбијенпг изнпса из првпг
кпрака са прпцентпм улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм
сектпру, дпбијенпг у другпм кпраку.
Изнпс израшунат на претхпднп пписан нашин расппређује се прпппрципналнп на све инструменате
дпдатнпг пснпвнпг капитала, при шему се пвај прпппрципнални деп рашуна кап прпизвпд следећа
два изнпса:
1)

укупнпг изнпса улагаоа кпји је пдбитна ставка у складу са претхпдним пбрашунпм; и

2)
кплишника укупнпг изнпса датпг инструмента дпдатнпг пснпвнпг капитала и укупнпг изнпса
директних и индиректних улагаоа банке у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое.
Онај деп улагаоа кпји је маои пд 10% прилагпђенпг пснпвнпг акцијскпг капитала банке укљушује
се у пбрашун ризикпм ппндерисане активе. Имајући наведенп у виду, на пвпј ппзицији се
приказује пнај деп улагаоа кпји прелази 10% прилагпђенпг пснпвнпг акцијскпг капитала банке.
Банке пдређују удеп улагаоа у инструменте капитала кпјима се дпдељује ппндер ризика
израшунава се кап кплишник следећа два изнпса:
1)
укупнпг изнпса улагаоа кпји прелази 10% прилагпђенпг пснпвнпг акцијскпг капитала
банке и кпјем се дпдељује ппндер ризика;
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2)
кплишника укупнпг изнпса инструмената пснпвнпг акцијскпг капитала и укупнпг изнпса
директних и индиректних улагаоа банке у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое.
Изузетак пд пдбитка ппстпји у слушају улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
дпдатнпг пснпвнпг капитала и дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру укпликп је таквп
улагаое привременпг карактера и акп Нарпдна банка Србије сматра да су таква улагаоа ушиоена
са циљем пружаоа финансијске ппмпћи ради репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица и укпликп
Нарпдна банка Србије изда сагласнпст да је реш п улагаоима кпја се не мпрају третирати кап
пдбитне ставке пд капитала. За пптребе квантитативне студије утицаја претппставља се да није
дпбијена сагласнпст Нарпдне банке Србије и да се из наведенпг разлпга пвај изузетак не мпже
применити. Међутим, укпликп банка прпцени да нека улагаоа јесу привременпг карактера и да су
ушиоена са циљем пружаоа финансијске ппмпћи лицу у финансијскпм сектпру ради
репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица пптребнп је пппунити ппзиције пд 12 дп 17 у пбрасцу РК4 и
пбразац РК6.
1.2.4 (-) Инструменти дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка
има знашајнп улагаое
Приказује се изнпс дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка има
знашајнп улагаое, при шему је знашајнп улагаое дефинисанп у пквиру упутства за пппуоаваое
претхпдне ппзиције.
Наведени изнпс улагаоа се приказује на пснпву брутп дугих ппзиција, псим у слушају да су
испуоени следећи услпви, када се мпгу приказати на пснпву нетп дугих ппзиција:
-

дпспеће кратке ппзиције је усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или је препсталп
дпспећа најмаое гпдину дана;
и дуге и кратке ппзиције су разврстане у коигу тргпваоа или су пбе разврстане у
банкарску коигу.

Изнпс кпји је пптребнп пдузети пд пснпвнпг акцијскпг капитала у слушају директних или
индиректних улагаоа у индекс хартија пд вреднпсти израшунава се на пснпву пднпсне
излпженпсти у инструментима капитала лица у финансијскпм сектпру у тим индексима.
У пвај изнпс се не укљушују излпженпсти кпје настају пп пснпву ппкрпвитељства емисије хартија пд
вреднпсти кпје се држе тпкпм пет радних дана или краће.
Укпликп банка има знашајна улагаоа у лицима у финансијскпм сектпру, пдбитну ставку пд
дпдатнпг пснпвнпг капитала представљају улагаоа банке у инструменте дпдатнпг пснпвнпг
капитала наведених лица у финансијскпм сектпру.
Изузетак пд пдбитка ппстпји у слушају улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
дпдатнпг пснпвнпг капитала и дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру укпликп је таквп
улагаое привременпг карактера и акп Нарпдна банка Србије сматра да су таква улагаоа ушиоена
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са циљем пружаоа финансијске ппмпћи ради репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица и укпликп
Нарпдна банка Србије изда сагласнпст да је реш п улагаоима кпја се не мпрају третирати кап
пдбитне ставке пд капитала. За пптребе квантитативне студије утицаја претппставља се да није
дпбијена сагласнпст Нарпдне банке Србије и да се из наведенпг разлпга пвај изузетак не мпже
применити. Међутим, укпликп банка прпцени да нека улагаоа јесу привременпг карактера и да су
ушиоена са циљем пружаоа финансијске ппмпћи лицу у финансијскпм сектпру ради
репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица пптребнп је пппунити ппзиције пд 12 дп 17 у пбрасцу РК4 и
пбразац РК6.
1.2.5 (-) Oдбитне ставке пд дппунскпг капитала кпје прелазе изнпс тпг капитала (види 1.4.6)
Навпди се изнпс пдбитних ставки пд дппунскпг капитала кпје прелазе изнпс тпг капитала. Реш је п
изнпсу са ппзиције 1.4.6 самп са негативним предзнакпм.
1.2.6 Вищак изнпса пдбитних ставки пд дпдатнпг пснпвнпг капитала изнад изнпса дпдатнпг
пснпвнпг капитала
Приказује се вищак изнпса пдбитних ставки пд дпдатнпг пснпвнпг капитала изнад изнпса дпдатнпг
пснпвнпг капитала кпје представљају пдбитну ставку пд пснпвнпг акцијскпг капитала и кпји се
приказује са негативним предзнакпм на ппзицији 1.1.11.
Имајући у виду да дпдатни пснпвни капитал не мпже бити негативан, укпликп се деси да су
пдбитне ставке пд дпдатнпг пснпвнпг капитала веће пд изнпса дпдатнпг пснпвнпг капитала и
самим тим дпдатни пснпвни капитал буде негативан, пва ппзиција служи да се пн сведе на нулу.
Укпликп је изнпс на пвпј ппзицији ппзитиван, щтп ће се десити укпликп дпдатни пснпвни капитал
буде негативан, тај изнпс ће представљати пдбитну ставку пд пснпвнпг акцијскпг капитала и
приказаће се са негативним предзнакпм на ппзицији 1.1.11.
Укпликп пдбитне ставке пд дпдатнпг пснпвнпг капитала нису веће пд изнпса дпдатнпг пснпвнпг
капитала изнпс на пвпј ппзицији ће бити једнак нули.
1.4 ДППУНСКИ КАПИТАЛ
Приказује се изнпс дппунскпг капитал кпји се дпбија кап збир ппзиција пд 1.4.1 дп 1.4.6.
1.4.1 Инструменти капитала и субпрдиниране пбавезе прихватљиви кап дппунски капитал
Приказују се инструменти капитала и субпрдиниране пбавезе кпји се мпгу укљушити у дппунски
капитал кпји се дпбијају кап збир ппзиција 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.3, 1.4.1.4 и 1.4.1.5.
1.4.1.1 Уплаћени инструменти капитала банке и субпрдиниране пбавезе
Приказује се изнпс инструмената капитала банке и субпрдинираних пбавеза кпји задпвпљавају
следеће услпве за укљушиваое у дппунски капитал, при шему пвај изнпс не укљушује емисипну
премију пп пснпву пвих инструмената:
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1) инструменти су издати и у целини уплаћени, пднпснп субпрдиниране пбавезе су у целини
уплаћене;
2) ималац инструмента, пднпснп ппверилац пп субпрдиниранпј пбавези није:
-

банка или оенп ппдређенп друщтвп;
друщтвп у кпјем банка има ушещће, директнп или путем кпнтрпле, пд најмаое 20%
гласашких права или капитала тпг друщтва;

3) куппвину инструмената или пдпбраваое субпрдинираних пбавеза, није директнп или
индиректнп финансирала банка;
4) у слушају стешаја или ликвидације банке пбавезе пп пвим инструментима, пднпснп пбавезама
мпгу се измирити тек накпн измиреоа свих других пбавеза банке, псим пних укљушених у пснпвни
капитал банке;
5) не ппстпји инструмент пбезбеђеоа нити гаранција кпја ппвећава припритет у исплатнпм реду
пп пснпву пвих инструмената, пднпснп субпрдинираних пбавеза, примљен пд стране:
-

банке или оених ппдређених друщтава;
матишнпг друщтва банке или оегпвих ппдређених друщтава;
матишне финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
билп кпг друщтва кпјесе сматра ппвезаним лицем са лицима из претхпдних пет
алинеја;

6) ппвећаое припритета у исплатнпм реду у слушају стешаја или ликвидације није дефинисанп
ппсебним угпвпрпм или сппразумпм;
7) да је првпбитнп угпвпрени рпк дпспећа најмаое пет гпдина;
8) не ппстпје пдредбе кпје дају ппдстицај банци да их пткупи или птплати пре дпспећа;
9) укпликп је угпвпрена мпгућнпст превременпг пткупа или птплате, пни се мпгу спрпвести
искљушивп на захтев банке кап издавапца, пднпснп дужника;
10) банка мпже пве инструменте пткупити, пднпснп субпрдиниране пбавезе птплатити
превременп самп уз сагласнпст НБС и тп тек накпн пет гпдина пд дана издаваоа или пријема,
изузев у слушајевима у кпјима је НБС дала сагласнпст;
11) не ппстпје пдредбе кпје изришитп или имплицитнп указују на мпгућнпст превременпг пткупа
или птплате псим у слушају стешаја или ликвидације банке;
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12) пдредбе кпјима се уређују инструменти или субпрдиниране пбавезе, не дају имапцу или
ппверипцу правп да убрза будуће исплате камате или главнице, псим у слушају стешаја или
ликвидације банке;
13) нивп исплата се не меоа у зависнпсти пд кредитне сппспбнпсти банке или оенпг ппдређенпг
друщтва;
14) укпликп директни издавалац инструмента, пднпснп директни прималац субпрдиниране
пбавезе није банка, мпрају бити испуоена пба следећа услпва:
-

издавалац, пднпснп пријемник је лице кпје је укљушенп у кпнсплидацију за
регулатпрне намене;
средства су без пдлагаоа и без пгранишеоа дпступна банци у пблику кпји
испуоава све услпве прпписане у пвпм ставу.

У слушају престанка испуоеоа
капитала искљушује:

гпре наведених услпва банка пдмах из пбрашуна дппунскпг

1) пвај инструмент, пднпснп субпрдинирану пбавезу; и
2) припадајућу емисипну премију.
Изнпс инструмената и субпрдинираних пбавеза кпји се признаје за укљушиваое у дппунски
капитал тпкпм ппследоих пет гпдина дп дпспећа израшунава се кап прпизвпд изнпса ппд 1) и 2):
1) нпминални изнпс инструмената, пднпснп субпрдиниране пбавезе на ппшетку перипда пд пет
гпдина дп угпвпренпг дпспећа ппдељен са брпјем календарских дана у тпм перипду; и
2) брпј препсталих календарских дана дп угпвпренпг дпспећа.
За пптребе квантитативне студије утицаја на пвпј ппзицији се приказују преференцијалне
кумулативне акције банке, хибридни инструменти капитала и субпрдиниране пбавезе. Укпликп
наведени инструменти банке не испуоавају гпре наведене услпве за укљушиваое у дппунски
капитал пне се не приказују на пвпј ппзицији већ у пбрасцу РК5.
Међутим, укпликп наведени инструменти не испуоавају самп следеће услпве:
1) куппвину инструмената или пдпбраваое субпрдинираних пбавеза, није директнп или
индиректнп финансирала банка;
2) не ппстпји инструмент пбезбеђеоа нити гаранција кпја ппвећава припритет у исплатнпм реду
пп пснпву пвих инструмената, пднпснп субпрдинираних пбавеза, примљен пд стране:
-

банке или оених ппдређених друщтава;
матишнпг друщтва банке или оегпвих ппдређених друщтава;
матишне финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
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-

мещпвите финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
билп кпг друщтва кпјесе сматра ппвезаним лицем са лицима из претхпдних пет
алинеја;

3) ппвећаое припритета у исплатнпм реду у слушају стешаја или ликвидације није дефинисанп
ппсебним угпвпрпм или сппразумпм;
укупан изнпс таквих инструмената се приказује на пвпј ппзицији дпк се изнпс пних инструмената
кпје не испуоавају наведене услпве приказује на ппзицији 1.4.1.2.
Када је реш п услпву кпјим је прпписанп да инструменати мпгу бити пткупљени уз претхпдну
сагласнпст супервизпра, претппставља се да је банка дпбила сагласнпст Нарпдне банке Србије за
пткуп и да је наведени услпв испуоен.
1.4.1.2 (-) Инструменти капитала и субпрдиниране пбавезе кпји нису прихватљиви
Приказује се изнпс капиталних инструмената и субпрдинираних пбавеза кпји не задпвпљавају
следеће услпве за укљушиваое у дппунски капитал:
1) куппвину инструмената или пдпбраваое субпрдинираних пбавеза, није директнп или
индиректнп финансирала банка;
2) не ппстпји инструмент пбезбеђеоа нити гаранција кпја ппвећава припритет у исплатнпм реду
пп пснпву пвих инструмената, пднпснп субпрдинираних пбавеза, примљен пд стране:
-

банке или оених ппдређених друщтава;
матишнпг друщтва банке или оегпвих ппдређених друщтава;
матишне финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
билп кпг друщтва кпјесе сматра ппвезаним лицем са лицима из претхпдних пет
алинеја;

3) ппвећаое припритета у исплатнпм реду у слушају стешаја или ликвидације није дефинисанп
ппсебним угпвпрпм или сппразумпм;
имајући у виду да наведени услпви указују на разлишите ситуације кпје се мпгу изменити и
дпвести дп тпга да инструменти капитала ппстану прихватљиви за укљушиваое у дппунски
капитал. Наведени изнпс не укљушује емисипну премију пп пснпву тих инструмената.
1.4.1.3 Емисипна премија
Приказује се изнпс емисипне премије пп пснпву уплаћених инструмента дппунскпг капитала.
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1.4.1.4 (-) Стешени сппствени инструменти дппунскпг капитала
Приказује се изнпс стешених сппствених инструмента дппунскпг капитала кпји се дпбија кап збир
ппзиција 1.4.1.4.1 и 1.4.1.4.2.
Изнпс улагаоа банке у сппствене инструменте дппунскпг капитала израшунава се пп пснпву брутп
дугих ппзиција у пвим инструментима, уз следећа изузећа:
1) изнпс улагаоа у пве инструменте мпже се рашунати пп пснпву нетп дуге ппзиције акп су
испуоена пба следећа услпва:
-

пднпсна излпженпст дугих и кратких ппзиција је иста и кратке ппзиције не нпсе
ризик друге угпвпрне стране;
и дуге и кратке ппзиције су расппређене у коигу тргпваоа или су пбе расппређене
у банкарску коигу;

2) у слушају улагаоа у индексе хартија пд вреднпсти рашуна се пднпсна излпженпст у пвим
инструментима кпја је укљушена у те индексе;
3) брутп дуге ппзиције у пвим инструментима кпји прпизилазе из улагаоа у индексе хартија пд
вреднпсти и кратке ппзиције у у пднпсним индексима (и у слушају када те кратке ппзиције нпсе
ризик друге угпвпрне стране) мпгу се нетирати, акп су испуоена пба следећа услпва:
-

дуге и кратке ппзиције су у истим пднпсним индексима;
и дуге и кратке ппзиције су расппређене у коигу тргпваоа или су пбе расппређене
у банкарску коигу.

Стешени сппствени инструменти кпји спадају у инструменте кпји нису прихватљиви за укљушиваое
у дппунски капитал се не приказују на пвпј ппзицији.
На пвпј ппзицији приказује се и изнпс емисипне премије пп пснпву стешених сппствених
инструмената дппунскпг капитала.
У пквиру ппзиција 1.4.1.4.1 и 1.4.1.4.2 не укљушује се изнпс сппствених инструмената дппунскпг
капитала за кпје банка има стварну или пптенцијалну пбавезу да купи, већ се пни приказују у реду
1.4.1.5.
1.4.1.4.1 (-) Директна улагаоа у сппствене инструменте дппунскпг капитала
Приказује се изнпс директних улагаоа у сппствене инструменте дппунскпг капитала. Изнпс
директних улагаоа рашуна се на пснпву брутп дугих ппзиција псим у слушајевима када су испуоени
услпви наведни у пбјащоеоу за пппуоаваое ппзиције 1.4.1.4 када се мпже рашунати на пснпву
нетп дугих ппзиција.
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1.4.1.4.2 (-) Индиректна улагаоа у сппствене инструменте дппунскпг капитала
Приказује се изнпс индиректних улагаоа у сппствене инструменте дппунскпг капитала. Изнпс
индиректних улагаоа рашуна се на пснпву брутп дугих ппзиција псим у слушајевима када су
испуоени услпви прпписани наведни у пбјащоеоу за пппуоаваое ппзиције 1.4.1.4, када се мпже
рашунати на пснпву нетп дугих ппзиција.
1.4.1.5 (-) Сппствени инструменти дппунскпг капитала за кпје банка има стварну или
пптенцијалну пбавезу да их пткупи
Приказује се трпщак пптенцијалне куппвине сппствених инструмента дппунскпг капитала за кпје
банка има стварну или пптенцијалну пбавезу да их пткупи. Изнпс наведених улагаоа рашуна се на
пснпву брутп дугих ппзиција псим у слушајевима када су испуоени услпви наведни у пбјащоеоу
за пппуоаваое ппзиције 1.4.1.4, када се мпже рашунати на пснпву нетп дугих ппзиција.
1.4.2 Стандардизпвани приступ: ппщте прилагпђаваое за кредитни ризик
Опщта и специфишна прилагпђаваоа за кредитни ризик укљушују све ставке кпје су смаоиле
пснпвни акцијски капитал банке какп би се исказали губици кпји су ппвезани искљушивп са
кредитним ризикпм и кпји су признати у билансу успеха, без пбзира да ли прпизилазе из
пбезвређеоа, исправки вреднпсти или резервисаоа за ванбилансне ставке. Сви изнпси кпји
настају на претхпднп пписан нашин мпгу се укљушити у ппщта и специфишна вреднпсна
усклађиваоа самп укпликп су пдузети пд пснпвнпг акцијскпг капитала или укпликп су умаоили
дпбит текуће гпдине кпја јпщ увек не задпвпљава услпве за укљушиваое у пснпвни акцијски
капитал, па самим тим утишу на смаоиваое елемената кпји мпгу бити укљушени у пснпвни
акцијски капитал.
Наведене ставке мпгу бити укљушене у ппщта прилагпђаваоа за кредитни ризик укпликп су
задпвпљена следећа два услпва:
1. да се безуслпвнп и у целпсти и без пдлагаоа мпгу кпристити за ппкриће губитака кпји се
јпщ увек нису реализпвали;
2. приказују губитак пп пснпву кредитнпг ризика за групу излпженпсти за кпје банка јпщ увек
нема дпказа да су се губици реализпвали.
Следећи губици ће бити укљушени у пбрашун ппщтих прилагпђаваоа за кредитни ризик:
1. губици кпји су признати какп би се псигуралп ппкриће већих губитака пд прпсешних на
нивпу ппртфплија кпји су присутни тпкпм ппследоих гпдина али за кпје јпщ увек не ппстпји
дпказ да ће се наведени нивпи губитака реализпвати и у пвпј гпдини;
2. губици кпји су признати иакп банка јпщ увек нема дпказа п пбезвређеоу групе
излпженпсти али за кпју ппстпји верпватнпћа да ће дпћи дп пдређенпг степена
неизмиреоа пбавеза на пснпву прпщлпг искуства.
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Банка мпже у пбрашун дппунскпг капитала укљушити и ппщта прилагпђаваоа за кредитни ризик
највище дп 1,25% ризикпм ппндерисане активе. На пвпј ппзицији се исказује изнпс ппщтих
прилагпђаваоа за кредитни ризик банке али не прекп 1,25% ризикпм ппндерисане активе.
1.4.3 (-) Узајамна директна и индиректна улагаоа банке и лица у финансијскпм сектпру у
инструменте дппунскпг капитала
Не пппуоава се за пптребе квантитативне студије утицаја али укпликп банка има улагаоа у
инструменте регулатпрнпг капитала или друге инструменте капитала финансијских институција, а
те институције имају улагаоа у регулатпрни капитал банке, пптребнп је пппунити пбразац РК6.
1.4.4 (-) Инструменти дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка нема
знашајнп улагаое
Приказује се изнпс инструмената дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка
нема знашајнп улагаое.
За пптребе израшунаваоа пдбитних ставки пд капитала, сматра се да банка има знашајнп улагаое у
лицу у финансијскпм сектпру акп је испуоен билп кпји пд следећих услпва:
(а) банка има улагаое у инструменате пснпвнпг акцијскпг капитала кпје је тп лице издалп у изнпсу
већем пд 10% вреднпсти тих инструмената;
(б) пвп лице сматра се лицем ппвезаним са банкпм и банка има улагаое у инструменте пснпвнпг
акцијскпг капитала тпг лица;
(ц) банка има улагаое у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала тпг лица, при шему тп лице није
укљушенп у кпнсплидацију за регулатпрне намене али јесте кпнсплидпванп за рашунпвпдствене
намене.
Наведени изнпс улагаоа се приказује на пснпву брутп дугих ппзиција, псим у слушају да су
испуоени следећи услпви када се мпгу приказати на пснпву нетп дугих ппзиција:
-

дпспеће кратке ппзиције је усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или је препсталп
дпспеће најмаое гпдину дана;
и дуге и кратке ппзиције су расппређене у коигу тргпваоа или су пбе расппређене
у банкарску коигу.

Изнпс кпји је пптребнп пдузети пд дппунскпг капитала у слушају директних или индиректних
улагаоа у индекс хартија пд вреднпсти израшунава се на пснпву пднпсне излпженпсти у
инструментима капитала лица у финансијскпм сектпру у тим индексима.
Изнпс кпји је пптребнп пдузети пд дппунскпг капитала израшунава се на тај нашин щтп се првп
утврди изнпс у кпјем директна и индиректна улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
дпдатнпг пснпвнпг капитала и дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка
нема знашајнп улагаое прелази 10% прилагпђенпг пснпвнпг акцијскпг капитала банке (једнакп
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изнпсу на ппзицији 1 у пбрасцу РК4) кпји се дпбија када се пснпвни акцијски капитал банке
(укљушујући инструменте капитала кпји су прихватљиви за укљушиваое у пснпвни акцијски
капитал, дпбит банке, пстали укупни резултат, пстале резерве, резерве за ппщте банкарске
ризике) прилагпди за изнпс пруденципних филтера (у складу са пбјащоеоем кпје је датп за
ппзицију 1.1.6. и ппзиције 1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.6.3, и 1.1.6.4), када се сви пстали нереализпвани
дпбици или губици пп пснпву импвине и пбавеза мерених пп фер вреднпсти укљуше у пбрашун
пснпвнпг акцијскпг капитала и када се пд пснпвнпг акцијскпг капитала пдузму:
1) губитак текуће гпдине;
2) нематеријална импвина;
3) пдлпжена ппреска средства, креирана у тпку гпдине у висини ппреза на дпбит кпја зависе пд
будуће прпфитабилнпсти искљушујући пдлпжена ппреска средства кпја зависе пд будуће
прпфитабилнпсти и кпја прпизилазе из привремених разлика;
5) директна и индиректна улагаоа банке у сппствене инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
укљушујући и пне за кпје ппстпји стварна или пптенцијална пбавеза пткупа;
6) изнпс излпженпсти пп пснпву ставки слпбпдне исппруке кпјима се дпдељује ппндер ризика пд 1
250 %, акп их банка третира кап пдбитну ставку пд пснпвнпг акцијскпг капитала кап алтернативу
примени ппндера ризика пд 1 250 %:
7) сви трпщкпви ппреза у вези са елементима пснпвнпг акцијскпг капитала, ппзнати у тренутку
пбрашуна тпг капитала, псим пних кпји су већ на други нашин укљушени у пбрашун.
У следећем кпраку пптребнп је утврдити прпценат улагаоа у инструменте дппунскпг капитала
лица у финансијскпм сектпру, на тај нашин щтп се изнпс директних и индиректних улагаоа банке у
инструменте дппунскпг капитала у кпјима банка нема знашајна улагаоа ппдели са изнпспм
директних и индиректних улагаоа банке у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала, дпдатнпг
пснпвнпг капитала и дппунскпг капитала тих лица у финансијскпм сектпру. Изнпс пдбитка пд
дппунскпг капитала дпбија се мнпжеоем дпбијенпг изнпса из првпг кпрака са прпцентпм улагаоа
у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру, дпбијеним у другпм кпраку
Банке искљушују ппзиције кпје настају пп пснпву ппкрпвитељства емисија хартија пд вреднпсти,
кпје се држе пет радних дана или маое из претхпднпг пбрашуна.
Изнпс израшунат на претхпднп пписан нашин расппређује се прпппрципналнп на све инструменте
дппунскпг капитала банке, при шему се пвај прпппрципнални деп рашуна кап прпизвпд следећа
два изнпса:
1) укупнпг изнпса улагаоа кпји је пдбитна ставка у складу са претхпдним пбрашунпм; и
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2) кплишника укупнпг изнпса датпг инструмента дппунскпг капитала и укупнпг изнпса директних и
индиректних улагаоа банке у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка нема знашајнп улагаое.
Онај деп улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка
нема знашајнп улагаое кпји је маои пд 10% прилагпђенпг пснпвнпг акцијскпг капитала банке
укљушује се у пбрашун ризикпм ппндерисане активе. Имајући наведенп у виду, на пвпј ппзицији се
приказује пнај деп улагаоа кпји прелази 10% прилагпђенпг пснпвнпг акцијскпг капитала банке.
Банке пдређују удеп улагаоа у инструменте капитала кпјима се дпдељује ппндер ризика
израшунава се кап кплишник следећа два изнпса:
1) укупнпг изнпса улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка нема знашајнп улагаое кпји је маои пд 10% прилагпђенпг пснпвнпг акцијскпг
капитала банке, кпјем се дпдељује ппндер ризика;
2) кплишника укупнпг изнпса инструмената пснпвнпг акцијскпг капитала и укупнпг изнпса
директних и индиректних улагаоа банке у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое.
Изузетак пд пдбитка ппстпји у слушају улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
дпдатнпг пснпвнпг капитала и дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру укпликп је таквп
улагаое привременпг карактера и акп Нарпдна банка Србије сматра да су таква улагаоа ушиоена
са циљем пружаоа финансијске ппмпћи ради репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица и укпликп
Нарпдна банка Србије изда сагласнпст да је реш п улагаоима кпја се не мпрају третирати кап
пдбитне ставке пд капитала. За пптребе квантитативне студије утицаја претппставља се да није
дпбијена сагласнпст Нарпдне банке Србије и да се из наведенпг разлпга пвај изузетак не мпже
применити. Међутим, укпликп банка прпцени да нека улагаоа јесу привременпг карактера и да су
ушиоена са циљем пружаоа финансијске ппмпћи лицу у финансијскпм сектпру ради
репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица пптребнп је пппунити ппзиције пд 12 дп 17 у пбрасцу РК4 и
пбразац РК6.
1.4.5 (-) Инструменти дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка има
знашајнп улагаое
Приказује се изнпс дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп
улагаое.
Наведени изнпс улагаоа се приказује на пснпву брутп дугих ппзиција, псим у слушају да су
испуоени следећи услпви када се мпгу приказати на пснпву нетп дугих ппзиција:
-

дпспеће кратке ппзиције је усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или је препсталп
дпспеће најмаое гпдину дана;
и дуге и кратке ппзиције су расппређене у коигу тргпваоа или су пбе расппређене
у банкарску коигу.
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Изнпс кпји је пптребнп пдузети пд дппунскпг капитала у слушају директних, индиректних улагаоа у
индекс хартија пд вреднпсти израшунава се на пснпву пднпсне излпженпсти у инструментима
капитала лица у финансијскпм сектпру у тим индексима. Елементи дппунскпг капитала
псигуравајућих друщтава третирају се кап улагаоа у инструменте дппунскпг капитала.
У пвај изнпс се не укљушују излпженпсти кпје настају пп пснпву ппкрпвитељства емисије хартија пд
вреднпсти кпје се држе тпкпм пет радних дана или краће.
Укпликп банка има знашајна улагаоа у лицима у финансијскпм сектпру, пдбитну ставку пд
дппунскпг капитала представљају улагаоа банке у инструменте дппунскпг капитала наведених
лица у финансијскпм сектпру.
Изузетак пд пдбитка ппстпји у слушају улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала,
дпдатнпг пснпвнпг капитала и дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру укпликп је таквп
улагаое привременпг карактера и акп Нарпдна банка Србије сматра да су таква улагаоа ушиоена
са циљем пружаоа финансијске ппмпћи ради репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица и укпликп
Нарпдна банка Србије изда сагласнпст да је реш п улагаоима кпја се не мпрају третирати кап
пдбитне ставке пд капитала. За пптребе квантитативне студије утицаја претппставља се да није
дпбијена сагласнпст Нарпдне банке Србије и да се из наведенпг разлпга пвај изузетак не мпже
применити. Међутим, укпликп банка прпцени да нека улагаоа јесу привременпг карактера и да су
ушиоена са циљем пружаоа финансијске ппмпћи лицу у финансијскпм сектпру ради
репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица пптребнп је пппунити ппзиције пд 12 дп 17 у пбрасцу РК4 и
пбразац РК6.
1.4.6 Вищак изнпса пдбитних ставки пд дппунскпг капитала изнад изнпса дппунскпг капитала
Приказује се вищак изнпса пдбитних ставки пд дппунскпг капитала изнад изнпса дппунскпг
капитала кпје представљају пдбитну ставку пд дпдатнпг пснпвнпг капитала и кпји се приказује са
негативним предзнакпм на ппзицији 1.2.5.
Имајући у виду да дппунски капитал не мпже бити негативан, укпликп се дпгпди да су пдбитне
ставке пд дппунскпг капитала веће пд изнпса дппунскпг капитала и самим тим дппунски капитал
буде негативан, пва ппзиција служи да се пн сведе на нулу. Укпликп је изнпс на пвпј ппзицији
ппзитиван, щтп ће се дпгпдити укпликп дппунски капитал буде негативан, тај изнпс ће
представљати пдбитну ставку пд дпдатнпг пснпвнпг капитала и приказаће се са негативним
предзнакпм на ппзицији 1.2.5.
Укпликп пдбитне ставке пд дппунскпг капитала нису веће пд изнпса дппунскпг капитала изнпс на
пвпј ппзицији ће бити једнак нули.
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Образац РК2
У пбрасцу РК2 навпди се изнпс излпженпсти ризицима баке. Објащоеое ппјединих ппзиција
навпди се у наставку:
1. УКУПАН ИЗНПС РИЗИЧНЕ АКТИВЕ
Приказује се укупан изнпс ризишне активе кпји се дпбија кап збир ппзиција пд 1.1. дп 1.6.
1.1. ИЗНПС РИЗИКПМ ППНДЕРИСАНЕ АКТИВЕ ЗА КРЕДИТНИ РИЗИК, РИЗИК ДРУГЕ УГПВПРНЕ
СТРАНЕ, РИЗИК СМАОЕОА ВРЕДНПСТИ ППТРАЖИВАОА КУПЉЕНИХ ПД ПРИВРЕДНИХ
ДРУШТАВА И РИЗИК ИЗМИРЕОА/ИСППРУКЕ ПП ПСНПВУ СЛПБПДНИХ ИСППРУКА
Навпди се изнпс ризикпм ппндерисане активе за: кредитни ризик, ризик друге угпвпрне стране,
ризик смаоеоа вреднпсти пптраживаоа купљених пд привредних друщтава и ризик
измиреоа/исппруке пп пснпву слпбпдних исппрука, кпји се дпбија кап збир ппзиција 1.1.1. и
1.1.2.
1.1.1.

Стандардизпвани приступ

Навпди се изнпс ризикпм ппндерисане активе за кредитни ризик, ризик друге угпвпрне стране,
ризик смаоеоа вреднпсти пптраживаоа купљених пд привредних друщтава и ризик
измиреоа/исппруке пп пснпву слпбпдних исппрука кпји се дпбија на пснпву ппдатака из пбрасца
КР СП – категприје излпженпсти. Изнпс се дпбија кап збир ппзиција пд 1.1.1.01. дп 1.1.1.15.
1.1.1.01. Излпженпсти према државама и централним банкама
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 020 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.02. Излпженпсти према теритпријалним аутпнпмијама и јединицама лпкалне сампуправе
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 030 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.03. Излпженпсти према јавним административним телима
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 050 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.04. Излпженпсти према
прганизацијама

међунарпдним

развпјним

банкама

и

међунарпдним

Навпди се изнпс на ппзицији у реду 060 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.05. Излпженпсти према банкама
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 070 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.06. Излпженпсти према привредним друщтвима
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Навпди се изнпс на ппзицији у реду 080 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.07. Излпженпсти према физишким лицима
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 100 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.08. Излпженпсти пбезбеђене хипптекама на неппкретнпстима
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 120 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.09. Излпженпсти кпје се налазе у статусу неизмиреоа пбавеза
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 140 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.10. Излпженпсти пп пснпву ппкривених пбвезница
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 180 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.11. Излпженпсти према банкама и привредним друщтвима са краткпрпшним кредитним
рејтинзима
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 190 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.12. Излпженпсти пп пснпву улагаоа у инвестиципне фпндпве
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 200 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.13. Излпженпсти пп пснпву власнишких улагаоа
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 210 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.14. Виспкпризишне излпженпсти
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 220 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.1.15. Пстале излпженпсти
Навпди се изнпс на ппзицији у реду 230 и кплпни 410 пбрасца КР СП - категприје излпженпсти.
1.1.а. Стандардизпвани приступ-са пптребнпм резервпм кап пдбитнпм ставкпм
Навпди се изнпс ризикпм ппндерисане активе за кредитни ризик, ризик друге угпвпрне стране,
ризик смаоеоа вреднпсти пптраживаоа купљених пд привредних друщтава и ризик
измиреоа/исппруке пп пснпву слпбпдних исппрука кпји се дпбија на пснпву ппдатака из пбрасца
КР СП- категприје излпженпсти укпликп би при пбрашуну вреднпсти ппзиција билансне активе и
ванбилансних ставки, ради пбрашуна ризикпм ппндерисане активе, пдбитну ставку пд брутп
коигпвпдствене вреднпсти тих ппзиција, ппред исправке вреднпсти билансне активе и
резервисаоа за губитке пп ванбиланснпј активи, представљала и пптребна резерва за прпцеоене
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губитке, пднпснп укпликп би се у кплпну 020 извещтаја КР СП укљушила и пптребна резерва за
прпцеоене губитке.
1.2. ИЗНПС РИЗИЧНЕ АКТИВЕ ПП ПСНПВУ ИЗЛПЖЕНПСТИ РИЗИКУ ИЗМИРЕОА/ИСППРУКЕ
Навпди се изнпс ризишне активе пп пснпву излпженпсти ризику измиреоа/исппруке, пп пснпву
неизмирених трансакција у складу са Главпм IV Одељак 3. Ппдпдељак 1. Одлуке п адекватнпсти
капитала банке (капитални захев ппмнпжен са 12,5).
За пптребе квантитативне студије утицаја банка ће применити фактпр капиталнпг захтева у
перипду пд 5 дп 15 радних дана дпцое накпн угпвпренпг датума измиреоа/исппруке пд 8%, а не
12%.

1.3.

ИЗНПС РИЗИЧНЕ АКТИВЕ ПП ПСНПВУ ИЗЛПЖЕНПСТИ ЦЕНПВНПМ, РПБНПМ И
ВАЛУТНПМ РИЗИКУ

Приказује се изнпс ризишне активе пп пснпву излпженпсти ценпвнпм, рпбнпм и валутнпм ризику
применпм стандардизпванпг приступа кпји се дпбија кап збир ппзиција 1.3.1 дп 1.3.4.
1.3.1. Дужнишке хартије пд вреднпсти-ппщти и специфишни ризик
Навпди се изнпс ризишне активе пп пснпву излпженпсти ценпвнпм ризику (изнпс капиталних
захтева ппмнпжен са 12,5) пп пснпву дужнишких хартија пд вреднпсти.
Капитални захтев за ценпвни ризик пп пснпву дужнишких хартија пд вреднпсти рашуна се у складу
са Главпм V Одељак 2. Ппдпдељак 3. Одлуке п адекватнпсти капитала банке и једнак је збиру
капиталних захтева за ппщти и специфишни ценпвни ризик пп пснпву дужнишких хартија пд
вреднпсти без мнпжеоа са 1,5.
Капитални захтев за ппщти ценпвни ризик пп пснпву дужнишких хартија пд вреднпсти мпже се
рашунати применпм метпде дпспећа или метпде трајаоа, при шему је пптребнп у наппмени
нагласити укпликп је банка примеоивала метпд трајаоа.
При примени метпде дпспећа у складу са шланпм 348. и 349. Одлуке п адекватнпсти капитала, у
Табели 25 ппндер за Зпну један, 0 ≤ 1 месеца, 0,00 а не 0,10. Метпд трајаоа се примеоује на нашин
пписан у шлану 350. дп 353. Одлуке п адекватнпсти капитала банке.
Капитални захтев за специфишни ценпвни ризик пп пснпву дужнишких хартија пд вреднпсти рашуна
се на нашин пписан у шалну 344. дп 346. Одлуке п адекватнпсти капитала банке, при шему се
капитални захтев специфишни ценпвни ризик за излпженпсти у фпрми ппкривених пбвезница,
кпјима се дпдељује ппндер ризика 10% у складу са шланпм 58. Одлуке п адекватнпсти капитала
банке и упутствпм за пппуоаваое пбрасца КР СП – категприје излпженпсти, рашуна применпм
дуплп маоег прпписанпг прпцента капиталнпг захтева кпји би им пдгпварап да су смещтене у
групу ппзиција у другпм реду Табеле 24. из шлана 344. Одлуке п адекватнпсти капитала банке.
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1.3.2 . Власнишке хартије пд вреднпсти
Навпди се изнпс ризишне активе пп пснпву излпженпсти ценпвнпм ризику пп пснпву власнишких
хартија пд вреднпсти (изнпс капиталних захтева ппмнпжен са 12,5).
Капитални захтев за ценпвни ризик пп пснпву власнишких хартија пд вреднпсти рашуна се у складу
са Главпм V Одељак 2. Ппдпдељак 4. Одлуке п адекватнпсти капитала банке и једнак је збиру
капиталних захтева за ппщти и специфишни ценпвни ризик пп пснпву дужнишких хартија пд
вреднпсти без мнпжеоа са 1,5.
Капитални захтев за специфишни ценпвни ризик пп пснпву власнишких хартија пд вреднпсти
изнпси 8% укупне брутп ппзиције банке у тим хартијама при шему се укупна брутп ппзиција банке у
тим хартијама рашуна на нашин пписан у шлану 356. Одлуке п адекватнпсти капитала банке. Такпђе
не ппстпји мпгућнпст кприщћеоа ппвпљнијег ппндера ризика пп пснпву диверсификпваних
ппртфплија власнишких хартија пд вреднпсти пписанпг у шлану 357. став 2. и 3. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке.
Капитални захтев за ппщти ценпвни ризик пп пснпву власнишких хартија пд вреднпсти се рашуна на
нашин пписан у шлану 358. Одлуке п адекватнпсти капитала банке.
1.3.3. Девизни ризик
Навпди се изнпс ризишне активе пп пснпву излпженпсти девизнпм ризику (изнпс капиталних
захтева ппмнпжен са 12,5).
Капитални захтев за девизни ризик рашуна се у складу са Главпм V Одељак 3. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке, с тим да се капитални захтев за девизни ризик рашуна мнпжеоем
укупне нетп птвпрене девизне ппзиције и апсплутне вреднпсти нетп птвпрене ппзиције у злату са
8%, а не 12%.
Такпђе, банка мпже имати маои капитални захтев пп пснпву ппзиција у виспкп-кпрелисаним
валутама. Виспкп-кпрелисаним се сматра пар валута самп укпликп је верпватнпћа губитка,
израшуната на пснпву дневних ппдатака п кретаоу курса за претхпдне три пднпснп претхпдних пет
гпдина, кпји је пстварен на једнаким и супрптним ппзицијама, у наредних 10 радних дана, а кпји је
једнак или маои пд 4% вреднпсти упарене ппзиције, изнпси најмаое 99% укпликп је узет перипд
ппсматраоа пд 3 гпдине, пднпснп најмаое 95% укпликп је узет перипд ппсматраоа пд 5 гпдина.
За пптребе квантитативне студије утицаја парпви валута кпји се сматрају виспкп кпрелисаним су
дати у Прилпгу 1 пвпг упутства.
Капитални захтев за усклађене ппзиције у две виспкп кпрелисане валуте ће бити једнак изнпсу
усклађене нетп птвпрене девизнеппзиције ппмнпжене са 4%. Самп неусклађене ппзиције у виспкп
кпрелисаним валутама ће се укљушити у укупну нетп птвпрену девизну ппзицију банке. У пквиру
ппзиције 1.3.3. ће се приказати укупан изнпс капиталнпг захтева за девизни ризик ппмнпжен са
12,5, кпји укљушује и капитални захтев за пву врсту ризика за ппзиције у валутама кпје нису виспкп
кпрелисане, капитални захтев за неусклађене ппзиције у виспкп кпрелисаним валутама кпје се
укљушују у пбрашун укупне нетп птвпрене девизне ппзиције банке кап и ппзиције у валутама кпје
нису виспкп кпрелисане, кап и капитални захтев за усклађене нетп птвпрене девизне ппзиције у
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виспкп кпрелисаним валутама кпји се рашуна на претхпднп пписан нашин (изнпс усклађене
ппзиције ппмнпжен са 4%). Такпђе, у пквиру ппзиције 1.3.3.1. је пптребнп пдвпјенп приказати
изнпс капиталнпг захтева за девизни ризик за усклађене ппзиције у виспкп кпрелисаним валутама
ппмнпжен са 12,5.
1.3.4. Рпбни ризик
Навпди се изнпс ризишне активе пп пснпву излпженпсти рпбнпм ризику (изнпс капиталних захтева
ппмнпжен са 12,5).
Капитални захтев за рпбни рашуна се у складу са Главпм V Одељак 4. Одлуке п адекватнпсти
капитала банке и једнак је збиру капиталних захтева за сваку ппјединашну врсту рпбе израшунатих
применпм ппједнпстављенпг приступа из Главе V Одељак 4. Ппдпдељак 2. Одлуке п адекватнпсти
капитала банке и/или применпм приступа лествице дпспећа из Главе V Одељак 4. Ппдпдељак 3. те
пдлуке без мнпжеоа са 1,5, при шему укпликп банка примени приступ лествице дпспећа дужна је
да тп нагласи у наппмени.
1.4.

ИЗНПС РИЗИЧНЕ АКТИВЕ ПП ПСНПВУ ИЗЛПЖЕНПСТИ ППЕРАТИВНПМ РИЗИКУ

Навпди се изнпс ризишне активе пп пснпву излпженпсти пперативнпм ризику применпм приступа
пснпвнпг индикатпра (капитални захтев ппмнпжен са 12,5).
1.5.
ИЗНПС РИЗИЧНЕ АКТИВЕ ПП ПСНПВУ ИЗЛПЖЕНПСТИ ЗА РИЗИК ППГПРШАОА КРЕДИТНЕ
СППСПБНПСТИ ДРУГЕ УГПВПРЕ СТРАНЕ
Навпди се изнпс ризишне активе пп пснпву излпженпсти ризику ппгпрщаоа кредитне сппспбнпсти
друге угпвпрне стране. Дпбија се кап збир ппзиција 1.5.1 и 1.5.2.
1.5.1 Применпм стандардизпванпг приступа
Приказује се изнпс ризишне активе пп пснпву излпженпсти ризику ппгпрщаоа кредитне
сппспбнпсти друге угпвпрне стране, дпбијен применпм стандардизпванпг приступа. Приказује се
изнпс са ппзиције у реду 020 и кплпни 050 пбрасца СVА.
1.5.2 Применпм метпде пригиналне излпженпсти
Приказује се изнпс ризишне активе пп пснпву излпженпсти ризику ппгпрщаоа кредитне
сппспбнпсти друге угпвпрне стране, дпбијен применпм метпда пригиналне излпженпсти.
Приказује се изнпс са ппзиције у реду 030 и кплпни 050 пбрасца СVА.
1.6. ИЗНПС РИЗИЧНЕ АКТИВЕ ППВЕЗАН СА ВЕЛИКИМ ИЗЛПЖЕНПСТИМА У КОИЗИ ТРГПВАОА
Приказује се изнпс ризишне активе ппвезан са великим излпженпстима у коизи тргпваоа.
Излпженпст банке према једнпм лицу или групи ппвезаних лица накпн примене техника
ублажаваоа кредитнпг ризика не сме прелазити 25% оенпг капитала, при шему се ппд капиталпм
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банке ппдразумева збир укупнпг пснпвнпг капитала банке и дппунскпг капитала банка кпји није
већи пд једне трећине пснпвнпг капитала банке.
Банка мпже прекпрашити прпписане лимите за излпженпсти у коизи тргпваоа акп су испуоени
следећи услпви:
a) изнпс излпженпсти у банкарскпј коизи према једнпм лицу или групи ппвезаних лица не
прелази 25% капитала банке и с пбзирпм на тп целпкупнп прекпрашеое се јавља у коизи
тргпваоа;
b) банка испуоава дпдатни капитални захтев кпји се пднпси на тп прекпрашеое, кпји ће у
наставку бити пбјащоен;
c) у слушају да је прпщлп 10 или маое дана пд тренутка када се прекпрашеое дпгпдилп,
изнпс излпженпсти у коизи тргпваоа према лицу или групи ппвезаних лица не прелази
500% капитала банке;
d) прекпрашеое кпје траје дуже пд 10 дана не прелази у збиру, у банкарскпј и укоизи
тргпваоа, 600% капитала банке.
Изнпс прекпрашеоа2 за кпји се рашуна дпдатни капитални захтев се рашуна избпрпм пних
излпженпсти према лицу или групи ппвезаних лица из коиге тргпваоа кпд кпјих ппстпји
прекпрашеое лимита кпје нпсе највећи капитални захтев за специфишни ценпвни ризик и највећи
капитални захтев за ризик измиреоа/исппруке и кпје су у збиру једнаке изнпсу прекпрашеоа из
другпг пасуса ппд а). Укпликп прекпрашеое лимита не траје дуже пд 10 дана, дпдатни капитални
захтев ће бити 200% капиталнпг захтева за пве ппзиције.
Укпликп је прекпрашеое трајалп дуже пд 10 дана ппјединашне излпженпсти, из претхпднпг пасуса,
кпје шине тп прекпрашеое ће бити расппређене у пдгпварајући ред следеће табеле и дпдатни
капитални захтев ће представљати збир капиталних захтева тих ставки ппмнпжен са
пдгпварајућим прпцентпм из наредне табеле:
Прекпрашеое лимита (кап
прпценат капитала банке)
Дп 40%
Од 40% дп 60%
Од 60% дп 80%
Од 80% дп 100%
Од 100% дп 250%
Прекп 250%

Прпценти
200%
300%
400%
500%
600%
900%

За пптребе израшунаваоа изнпса излпженпсти банка мпже кпристити технике убалажаваоа
ризика укпликп су задпвпљени услпви из Главе IV, Одељак 3., Ппдпдељак 4. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке и упутства кпји се пднпси на пппуоаваое КР СП пбразаца, при шему
кпристи ефективну вреднпст пднпсне излпженпсти (Е*) или у слушају примене једнпставнпг
метпда, излпженпст пбезбеђену ппдпбним инструментима кредитне защтите третира кап
излпженпст према пружапцу кредитне защтите а не кап излпженпст према дужнику, ппд услпвпм
2

Приликпм пбрашуна великих излпженпсти банке, излпженпст према једнпм лицу пп пснпву ппзиција из коиге тргпваоа се рашуна на
нашин пписан у ташки 57. Одлуке п управљаоу ризицима банке.
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да се непбезбеђенпј излпженпсти према пвпм пружапцу дпдељује једнак или нижи ппндер
кредитнпг ризика негп непбезбеђенпј излпженпсти према дужнику. Такпђе, банка мпже вреднпст
излпженпсти умаоити за дп 50% вреднпсти стамбене неппкретнпсти за излпженпсти пбезбеђене
хипптекпм на стамбеним неппкретнпстима, и за 50% вреднпсти ппслпвне неппкретнпсти за
излпженпсти пбезбеђене хипптекпм на ппслпвним неппкретнпстима.
Следеће излпженпсти се изузимају пд примене гпре наведених лимита излпженпсти:
1. излпженпсти према државама, централним банкама или јавним административним телима
кпјима се дпдељује ппндер ризика 0%;
2. излпженпсти према међунарпдним прганизацијама или међунарпдним развпјним банкама
кпјима се дпдељује ппндер ризика 0%;
3. излпженпсти пбезбеђене гаранцијама државе, централних банка, међунарпдних
прганизација, међунарпдних развпјних банка или јавних административних тела кпјима се
дпдељује ппндер ризика 0%;
4. излпженпсти према теритпријалним аутпнпмијама или јединицама лпкалне сампуправе,
кпјима се дпдељује ппндер ризика 0%, кап и излпженпсти пбезбеђене оихпвим гаранцијама;
5. излпженпсти према шланицама банкарске групе шију кпнтрплу на кпнсплидпванпј пснпви врщи
Нарпдна банка Србије, a кпје се у кпнсплидпване финансијске извещтаје те групе укљушују
применпм метпда пуне кпнсплидације и кпјима се дпдељује ппндер ризика 0%;
6. излпженпсти пбезбеђене гптпвинпм и гптпвинским еквивалентима деппнпваним кпд банке
или кпд матишне кпмпаније или ппдређенпг друщтва банке, кап и кредити и деппзити кпји су
предмет сппразума п биланснпм нетираоу;
7. излпженпсти пбезбеђене кплатералпм у фпрми деппзитних сертификата издатих пд стране
банке, матишне кпмпаније или ппдређенпг друщтва банке;
8. излпженпсти пп пснпву неискприщћенпг изнпса пквирних кредита (ппд услпвпм да је
угпвпренп да клијент или група клијената неискприщћени изнпс мпгу ппвући самп акп тп неће
узрпкпвати прекпрашеое лимита из пвпг пдељка) и друге ванбилансне ставке пп кпјима не
мпже дпћи дп плаћаоа а кпје су расппређене у категприју нискпг ризика;
9. излпженпсти према централнпм тржищнпм ушеснику и изнпс дппринпса у фпнд кпји
централни тржищни ушесник фпрмира за слушај неиспуоеоа пбавеза.

Образац РК3
У пбрасцу РК3 приказује се ппказатељ адекватнпсти пснпвнпг акцијскпг капитала, ппказатељ
адекватнпсти пснпвнпг капитала и ппказатељ адекватнпсти капитала. Банка не пппуоава пвај
пбразац. Објащоеое ппјединих ппзиција датп је у наставку текста:
1. Ппказатељ адекватнпсти пснпвнпг акцијскпг капитала
Ппказатељ адекватнпсти пснпвнпг акцијскпг капитала се дпбија кап кплишник пснпвнпг акцијскпг
капитала (ппзиција 1.1. у пбрасцу РК1) и укупнпг изнпса ризишне активе (ппзиција 1 у пбрасцу РК2).
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2. Вищак (+) или маоак (-) пснпвнпг акцијскпг капитала
Ова ппзиција представља изнпс вищка или маока пснпвнпг акцијскпг капитала у складу са
захтевпм да пснпвни акцијски капитал мпра изнпсити најмаое 4,5% укупнпг изнпса ризишне
активе и дпбија се кап разлика између изнпса пснпвнпг акцијскпг капитала (ппзиција 1.1. у
пбрасцу РК1) и изнпса укупне ризишне активе (ппзиција 1 у пбрасцу РК2) ппмнпжене са 0,045.
3. Ппказатељ адекватнпсти пснпвнпг капитала
Ппказатељ адекватнпсти пснпвнпг капитала се дпбија кап кплишник пснпвнпг капитала (збир
ппзиција 1.1 и 1.2 у пбрасцу РК1) и укупнпг изнпса ризишне активе (ппзиција 1 у пбрасцу РК2).
4. Вищак (+) или маоак (-) пснпвнпг капитала
Ова ппзиција представља изнпс вищка или маока пснпвнпг капитала у складу са захтевпм да
пснпвни капитал мпра изнпсити најмаое 6% укупнпг изнпса ризишне активе и дпбија се кап
разлика између изнпса пснпвнпг капитала (збир ппзиција 1.1 и 1.2 у пбрасцу РК1) и изнпса укупне
ризишне активе (ппзиција 1 у пбрасцу РК2) ппмнпжене са 0,06.
5. Ппказатељ адекватнпсти капитала
Ппказатељ адекватнпсти капитала се дпбија кап кплишник укупнпг регулатпрнпг капитала
(ппзиција 1 у пбрасцу РК1) и укупнпг изнпса ризишне активе (ппзиција 1 у пбрасцу РК2).
6. Вищак (+) или маоак (-) капитала
Ова ппзиција представља изнпс вищка или маока укупнпг регулатпрнпг капитала у складу са
захтевпм да укупан регулатпрни капитал мпра изнпсити најмаое 8% укупнпг изнпса ризишне
активе и дпбија се кап разлика између изнпса укупнпг регулатпрнпг капитала (ппзиција 1 у
пбрасцу РК1) и изнпса укупне ризишне активе (ппзиција 1 у пбрасцу РК2) ппмнпжене са 0,08.

Образац РК4
У пбрасцу РК4 навпде се дпдатне инфпрмације п ппдацима приказаним у пбрасцу РК1.
Објащоеоа ппјединих ппзиција датп је у наставку:
1. Праг за примену изузетка кпд пдбитка инструмената пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се изнпс прага дп кпг улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое не представљају пдбитну ставку пд
пснпвнпг акцијскпг капитала.
Ова ппзиција се не пппуоава с пбзирпм да је већ ппстављена фпрмула за израшунаваое
наведенпг изнпса на пснпву ппдатака из пбрасца РК 1.
Ппзиција се израшунава према следећпј фпрмули: 10% × *(РК1;1.1.1) + (РК1;1.1.2) + (РК1;1.1.3) +
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(РК1;1.1.4) + (РК1;1.1.5) + (РК1;1.1.9) + (РК1;1.1.10) + (РК1;1.1.11) + (РК1;1.1.12) + (РК1;1.1.16)].
2. Праг пд 10% пснпвнпг акцијскпг капитала
Приказује се праг пд 10% пснпвнпг акцијскпг капитала банке кпји се примеоује за изузетак пд
пдбитка инструмента пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка
има знашајнп улагаое и пдлпжена ппреска средства кпја зависе пд будуће прпфитабилнпсти и
прпизилазе из привремених разлика.
Ова ппзиција се не пппуоава с пбзирпм да је већ ппстављена фпрмула за израшунаваое
наведенпг изнпса на пснпву ппдатака из пбрасца РК1 и РК4.
Ппзиција се израшунава према следећпј фпрмули: (РК4;5) + 10% × (РК1;1.1.17).
3. Праг пд 17,65% пснпвнпг акцијскпг капитала
Приказује се праг пд 17,65% пснпвнпг акцијскпг капитала банке кпји се примеоује за изузетак пд
пдбитка инструмента пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка
има знашајнп улагаое и пдлпжена ппреска средства кпја зависе пд будуће прпфитабилнпсти и
прпизилазе из привремених разлика.
Ова ппзиција се не пппуоава с пбзирпм да је већ ппстављена фпрмула за израшунаваое
наведенпг изнпса на пснпву ппдатака из пбрасца РК 1 и PK4.
Ппзиција се израшунава према следећпј фпрмули: 17,65% × *(РК4;6)/10%+(РК1;1.1.19) + (РК1;1.1.15)
+ (РК1;1.1.18)].
4. Признати регулатпрни капитал за пптербе пгранишаваоа улагаоа у лица ван
финансијскпг сектпра и великих излпженпсти
Приказује се изнпс признатпг регулатпрнпг капитала кпји се кпристи за пптребе пгранишаваоа
улагаоа у лица ван финансијскпг сектпра и великих излпженпсти. Наведени изнпс капитала рашуна
се кап збир укупнпг пснпвнпг капитала и дппунскпг капитала кпји је једнак или маои пд једне
трећине пд укупнпг пснпвнпг капитала.
Ова ппзиција се не пппуоава с пбзирпм да је већ ппстављена фпрмула за израшунаваое
наведенпг изнпса на пснпву ппдатака из пбрасца РК 1.

За пптребе пппуоаваоа наредних ппзиција сматра се да банка има знашајнп улагаое у лицу у
финансијскпм сектпру акп је испуоен билп кпји пд следећих услпва:
(а) банка има улагаое у инструменате пснпвнпг акцијскпг капитала кпје је тп лице издалп у изнпсу
већем пд 10% вреднпсти тих инструмената;
(б) пвп лице сматра се лицем ппвезаним са банкпм и банка има улагаое у инструменте пснпвнпг
акцијскпг капитала тпг лица;
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(ц) банка има улагаое у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала тпг лица, при шему тп лице није
укљушенп у кпнсплидацију за регулатпрне намене али јесте кпнсплидпванп за рашунпвпдствене
намене.

5. Улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка нема знашајнп улагаое, нетиран за кратке ппзиције
Приказује се изнпс улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое, нетиран за кратке ппзиције, кпји се дпбија кап
збир ппзиција 9.1., 9.2 и 9.3.
5.1. Директна улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру
у кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се изнпс директних улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое, кпји се дпбија кап збир ппзиција
ппзиција 6.1.1. и 6.1.2.
5.1.1.Брутп изнпс директних улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се брутп изнпс директних улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое.
У изнпс пвих улагаоа не укљушују се:
a) излпженпсти кпје настају пп пснпву ппкрпвитељства емисије хартија пд вреднпсти кпје се
држе тпкпм пет радних дана или краће;
b) улагаоа кпја се третирају кап узајамна директна и индиректна улагаоа банке и лица у
финансијскпм сектпру у инструменте пснпвнпг акцијскпг.
5.1.2. (-) Дппущтенп нетираое брутп директних улагаоа и кратких ппзиција
Приказује се изнпс дппущтенпг нетираоа брутп директних улагаоа, приказаних у пвиру ппзиције
5.1.1., и кратких ппзиција.
Нетираое дугих и кратких ппзиција у истпј излпженпсти је мпгуће изврщити ппд услпвпм да је
дпспеће кратке ппзиције усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или да препсталп дпспеће кратке
ппзиције није краће пд гпдину дана и ппд услпвпм да су дуге и кратке ппзиције расппређене у
коигу тргпваоа или су пбе расппређене у банкарску коигу.
5.2. Индиректна улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се изнпс индиректних улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое, кпји се дпбија кап збир ппзиција
ппзиција5.2.1. и 5.2.2.
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5.2.1. Брутп изнпс индиректних улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се брутп изнпс индиректних улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое у коизи тргпваоа, у пблику улагаоа
у индекс хартија пд вреднпсти. Изнпс се рашуна на пснпву пднпсне излпженпсти у инструментима
капитала лица у финансијскпм сектпру у тим индексима.
У изнпс пвих улагаоа не укљушују се улагаоа кпја се третирају кап узајамна директна и
индиректна улагаоа банке и лица у финансијскпм сектпру у инструменте пснпвнпг акцијскпг
капитала .
5.2.2. (-) Дппущтенп нетираое брутп индиректних улагаоа и кратких ппзиција
Приказује се изнпс дппущтенпг нетираоа брутп индиректних улагаоа, приказаних у пвиру
ппзиције 5.2.1., и кратких ппзиција.
Нетираое дугих и кратких ппзиција у истпј излпженпсти је мпгуће изврщити ппд услпвпм да је
дпспеће кратке ппзиције усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или да препсталп дпспеће кратке
ппзиције није краће пд гпдину дана и ппд услпвпм да су дуге и кратке ппзиције расппређене у
коигу тргпваоа или су пбе расппређене у банкарску коигу.
6. Улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима
банка нема знашајнп улагаое, нетиран за кратке ппзиције
Приказује се изнпс улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое, нетиран за кратке ппзиције, кпји се дпбија кап
збир ппзиција 6.1., 6.2 и 6.3.
6.1. Директна улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм сектпру
у кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се изнпс директних улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое, кпји се дпбија кап збир ппзиција
ппзиција 6.1.1. и 6.1.2.
6.1.1. Брутп изнпс директних улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се брутп изнпс директних улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое.
У изнпс пвих улагаоа не укљушују се:
a) излпженпсти кпје настају пп пснпву ппкрпвитељства емисије хартија пд вреднпсти кпје се
држе тпкпм пет радних дана или краће;
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b) улагаоа кпја се третирају кап узајамна директна и индиректна улагаоа банке и лица у
финансијскпм сектпру у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала .
6.1.2. (-) Дппущтенп нетираое брутп директних улагаоа и кратких ппзиција
Приказује се изнпс дппущтенпг нетираоа брутп директних улагаоа, приказаних у пвиру ппзиције
6.1.1., и кратких ппзиција.
Нетираое дугих и кратких ппзиција у истпј излпженпсти је мпгуће изврщити ппд услпвпм да је
дпспеће кратке ппзиције усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или да препсталп дпспеће кратке
ппзиције није краће пд гпдину дана и ппд услпвпм да су дуге и кратке ппзиције расппређене у
коигу тргпваоа или су пбе расппређене у банкарску коигу.
6.2. Индиректна улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се изнпс индиректних улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое, кпји се дпбија кап збир ппзиција
ппзиција 6.2.1. и 6.2.2.
6.2.1. Брутп изнпс индиректних улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се брутп изнпс индиректних улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое у коизи тргпваоа у пблику улагаоа у
индекс хартија пд вреднпсти. Изнпс се рашуна на пснпву пднпсне излпженпсти у инструментима
капитала лица у финансијскпм сектпру у тим индексима.
У изнпс пвих улагаоа не укљушују се улагаоа кпја се третирају кап узајамна директна и
индиректна улагаоа банке и лица у финансијскпм сектпру у инструменте дпдатнпг пснпвнпг
капитала.
6.2.2. (-) Дппущтенп нетираое брутп индиректних улагаоа и кратких ппзиција
Приказује се изнпс дппущтенпг нетираоа брутп индиректних улагаоа, приказаних у пвиру
ппзиције 6.2.1., и кратких ппзиција.
Нетирое дугих и кратких ппзиција у истпј излпженпсти је мпгуће изврщити ппд услпвпм да је
дпспеће кратке ппзиције усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или да препсталп дпспеће кратке
ппзиције није краће пд гпдину дана и ппд услпвпм да су дуге и кратке ппзиције расппређене у
коигу тргпваоа или су пбе расппређене у банкарску коигу.
7. Улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка
нема знашајнп улагаое, нетиран за кратке ппзиције
Приказује се изнпс улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка нема знашајнп улагаое, нетиран за кратке ппзиције, кпји се дпбија кап збир ппзиција
7.1., 7.2. и 7.3.
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7.1. Директна улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се изнпс директних улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое, кпји се дпбија кап збир ппзиција ппзиција 7.1.1. и
7.1.2.
7.1.1. Брутп изнпс директних улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се брутп изнпс директних улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое.
У изнпс пвих улагаоа не укљушују се:
c) излпженпсти кпје настају пп пснпву ппкрпвитељства емисије хартија пд вреднпсти кпје се
држе тпкпм пет радних дана или краће;
d) улагаоа кпја се третирају кап узајамна директна и индиректна улагаоа банке и лица у
финансијскпм сектпру у инструменте дппунскпг капитала .
7.1.2. (-) Дппущтенп нетираое брутп директних улагаоа и кратких ппзиција
Приказује се изнпс дппущтенпг нетираоа брутп директних улагаоа и кратхих ппзиција,
приказаних у пвиру ппзиције 7.1.1. и кратких ппзиција.
Нетираое дугих и кратких ппзиција у истпј излпженпсти је мпгуће изврщити ппд услпвпм да је
дпспеће кратке ппзиције усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или да препсталп дпспеће кратке
ппзиције није краће пд гпдину дана и ппд услпвпм да су дуге и кратке ппзиције расппређене у
коигу тргпваоа или су пбе расппређене у банкарску коигу.
7.2. Индиректна улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се изнпс индиректних улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое, кпји се дпбија кап збир ппзиција ппзиција 7.2.1. и
8.7.2.
7.2.1. Брутп изнпс индиректних улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое
Приказује се брутп изнпс индиректних улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое у коизи тргпваоа у пблику улагаоа у
индекс хартија пд вреднпсти. Изнпс се рашуна на пснпву пднпсне излпженпсти у инструментима
капитала лица у финансијскпм сектпру у тим индексима.
У изнпс пвих улагаоа не укљушују се улагаоа кпја се третирају кап узајамна директна и
индиректна улагаоа банке и лица у финансијскпм сектпру у инструменте дппунскпг капитала.
53

7.2.2. (-) Дппущтенп нетираое брутп индиректних улагаоа и кратких ппзиција
Приказује се изнпс дппущтенпг нетираоа брутп индиректних улагаоа, приказаних у пвиру
ппзиције 7.2.1., и кратких ппзиција.
Нетираое дугих и кратких ппзиција у истпј излпженпсти је мпгуће изврщити ппд услпвпм да је
дпспеће кратке ппзиције усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или да препсталп дпспеће кратке
ппзиције није краће пд гпдину дана и ппд услпвпм да су дуге и кратке ппзиције расппређене у
коигу тргпваоа или су пбе расппређене у банкарску коигу.
8. Улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима
банка има знашајнп улагаое, нетиран за кратке ппзиције
Приказује се изнпс улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое, нетиран за кратке ппзиције, кпји се дпбија кап збир
ппзиција 8.1., 8.2 и 8.3.
8.1. Директна улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое
Приказује се изнпс директних улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое, кпји се дпбија кап збир ппзиција
ппзиција 8.1.1. и 8.1.2.
8.1.1. Брутп изнпс директних улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое
Приказује се брутп изнпс директних улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое.
У изнпс пвих улагаоа не укљушују се:
c) излпженпсти кпје настају пп пснпву ппкрпвитељства емисије хартија пд вреднпсти кпје се
држе тпкпм пет радних дана или краће;
d) улагаоа кпја се третирају кап узајамна директна и индиректна улагаоа банке и лица у
финансијскпм сектпру у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала.
8.1.2. (-) Дппущтенп нетираое брутп директних улагаоа и кратких ппзиција
Приказује се изнпс дппущтенпг нетираоа брутп директних улагаоа, приказаних у пвиру ппзиције
8.1.1., и кратких ппзиција.
Нетираое дугих и кратких ппзиција у истпј излпженпсти је мпгуће изврщити ппд услпвпм да је
дпспеће кратке ппзиције усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или да је препсталп дпспеће кратке
ппзиције није краће пд гпдину дана и ппд услпвпм да су дуге и кратке ппзиције расппређене у
коигу тргпваоа или су пбе расппређене у банкарску коигу.
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8.2. Индиректна улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое
Приказује се изнпс индиректних улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое, кпји се дпбија кап збир ппзиција
ппзиција 8.2.1. и 8.2.2.
8.2.1. Брутп изнпс индиректних улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое
Приказује се брутп изнпс индиректних улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое у коизи тргпваоа, у пблику улагаоа у
индекс хартија пд вреднпсти. Изнпс се рашуна на пснпву пднпсне излпженпсти у инструментима
капитала лица у финансијскпм сектпру у тим индексима.
У изнпс пвих улагаоа не укљушују се улагаоа кпја се третирају кап узајамна директна и
индиректна улагаоа банке и лица у финансијскпм сектпру у инструменте пснпвнпг акцијскпг
капитала .

8.2.2. (-) Дппущтенп нетираое брутп индиректних улагаоа и кратких ппзиција
Приказује се изнпс дппущтенпг нетираоа брутп индиректних улагаоа, приказаних у пвиру
ппзиције 8.2.1., и кратких ппзиција.
Нетираое дугих и кратких ппзиција у истпј излпженпсти је мпгуће изврщити ппд услпвпм да је
дпспеће кратке ппзиције усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или да је препсталп дпспеће кратке
ппзиције није краће пд гпдину дана и ппд услпвпм да су дуге и кратке ппзиције расппређене у
коигу тргпваоа или су пбе расппређене у банкарску коигу.
9. Улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима
банка има знашајнп улагаое, нетиран за кратке ппзиције
Приказује се изнпс улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое, нетиран за кратке ппзиције, кпји се дпбија кап збир
ппзиција 9.1., 9.2 и 9.3.
9.1. Директна улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм сектпру
у кпјима банка има знашајнп улагаое
Приказује се изнпс директних улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое, кпји се дпбија кап збир ппзиција
ппзиција 9.1.1. и 9.1.2.
9.1.1. Брутп изнпс директних улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое
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Приказује се брутп изнпс директних улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое.
У изнпс пвих улагаоа не укљушују се:
e) излпженпсти кпје настају пп пснпву ппкрпвитељства емисије хартија пд вреднпсти кпје се
држе тпкпм пет радних дана или краће;
f) улагаоа кпја се третирају кап узајамна директна и индиректна улагаоа банке и лица у
финансијскпм сектпру у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала.
9.1.2. (-) Дппущтенп нетираое брутп директних улагаоа и кратких ппзиција
Приказује се изнпс дппущтенпг нетираоа брутп директних улагаоа, приказаних у пвиру ппзиције
9.1.1., и кратких ппзиција.
Нетираое дугих и кратких ппзиција у истпј излпженпсти је мпгуће изврщити ппд услпвпм да је
дпспеће кратке ппзиције усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или да је препсталп дпспеће кратке
ппзиције није краће пд гпдину дана и ппд услпвпм да су дуге и кратке ппзиције расппређене у
коигу тргпваоа или су пбе расппређене у банкарску коигу.
9.2. Индиректна улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое
Приказује се изнпс индиректних улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое, кпји се дпбија кап збир ппзиција
ппзиција 9.2.1. и 9.2.2.
9.2.1. Брутп изнпс индиректних улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое
Приказује се брутп изнпс индиректних улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое у коизи тргпваоа у пблику улагаоа у
индекс хартија пд вреднпсти. Изнпс се рашуна на пснпву пднпсне излпженпсти у инструментима
капитала лица у финансијскпм сектпру у тим индексима.
У изнпс пвих улагаоа не укљушују се улагаоа кпја се третирају кап узајамна директна и
индиректна улагаоа банке и лица у финансијскпм сектпру у инструменте дпдатнпг пснпвнпг
капитала.
9.2.2. (-) Дппущтенп нетираое брутп индиректних улагаоа и кратких ппзиција
Приказује се изнпс дппущтенпг нетираоа брутп индиректних улагаоа, приказаних у пвиру
ппзиције 9.2.1., и кратких ппзиција.
Нетираое дугих и кратких ппзиција у истпј излпженпсти је мпгуће изврщити ппд услпвпм да је
дпспеће кратке ппзиције усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или да је препсталп дпспеће кратке
ппзиције није краће пд гпдину дана и ппд услпвпм да су дуге и кратке ппзиције расппређене у
коигу тргпваоа или су пбе расппређене у банкарску коигу.
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10. Улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка
има знашајнп улагаое, нетиран за кратке ппзиције
Приказује се изнпс улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка има знашајнп улагаое, нетиран за кратке ппзиције, кпји се дпбија кап збир ппзиција
10.1., 10.2 и 10.3.
10.1. Директна улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка има знашајнп улагаое
Приказује се изнпс директних улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое, кпји се дпбија кап збир ппзиција ппзиција 10.1.1. и
10.1.2.
10.1.1. Брутп изнпс директних улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое
Приказује се брутп изнпс директних улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое.
У изнпс пвих улагаоа не укљушују се:
a) излпженпсти кпје настају пп пснпву ппкрпвитељства емисије хартија пд вреднпсти кпје се
држе тпкпм пет радних дана или краће;
b) улагаоа кпја се третирају кап узајамна директна и индиректна улагаоа банке и лица у
финансијскпм сектпру у инструменте дппунскпг капитала.
10.1.2. (-) Дппущтенп нетираое брутп директних улагаоа и кратких ппзиција
Приказује се изнпс дппущтенпг нетираоа брутп директних улагаоа, приказаних у пвиру ппзиције
10.1.1., и кратких ппзиција.
Нетираое дугих и кратких ппзиција у истпј излпженпсти је мпгуће изврщити ппд услпвпм да је
дпспеће кратке ппзиције усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или да је препсталп дпспеће кратке
ппзиције није краће пд гпдину дана и ппд услпвпм да су дуге и кратке ппзиције расппређене у
коигу тргпваоа или су пбе расппређене у банкарску коигу.
10.2. Индиректна улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка има знашајнп улагаое
Приказује се изнпс индиректних улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое, кпји се дпбија кап збир ппзиција ппзиција 10.2.1. и
10.2.2.
10.2.1. Брутп изнпс индиректних улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое
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Приказује се брутп изнпс индиректних улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у
финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое у коизи тргпваоа у пблику улагаоа у
индекс хартија пд вреднпсти. Изнпс се рашуна на пснпву пднпсне излпженпсти у инструментима
капитала лица у финансијскпм сектпру у тим индексима.
У изнпс пвих улагаоа не укљушују се улагаоа кпја се третирају кап узајамна директна и
индиректна улагаоа банке и лица у финансијскпм сектпру у инструменте дппунскпг капитала.
10.2.2. (-) Дппущтенп нетираое брутп индиректних улагаоа и кратких ппзиција
Приказује се изнпс дппущтенпг нетираоа брутп индиректних улагаоа, приказаних у пвиру
ппзиције 10.2.1., и кратких ппзиција.
Нетираое дугих и кратких ппзиција у истпј излпженпсти је мпгуће изврщити ппд услпвпм да је
дпспеће кратке ппзиције усклађенп са дпспећем дуге ппзиције или да је препсталп дпспеће кратке
ппзиције није краће пд гпдину дана и ппд услпвпм да су дуге и кратке ппзиције расппређене у
коигу тргпваоа или су пбе расппређене у банкарску коигу.
Изузетак пд пдбитка пд регулатпрнпг капитала на бази привременпсти улагаоа
На ппзицијама 11, 12, 13, 14, 15, 16 приказује се изнпс улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг
капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое, улагаоа у
инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка има
знашајнп улагаое, улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала лица у финансијскпм
сектпру у кпјима банка нема знашајнп улагаое, улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг
капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка има знашајнп улагаое, улагаоа у
инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка нема знашајнп
улагаое и улагаоа у инструменте дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у кпјима банка
има знашајнп улагаое.
Наиме, ради се п улагаоима за кпје ппстпји изузетак пд пдбитка пд капитала банке у слушају да је
таквп улагаое привременпг карактера и акп Нарпдна банка Србије сматра да су таква улагаоа
ушиоена са циљем пружаоа финансијске ппмпћи ради репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица и
укпликп Нарпдна банка Србије изда сагласнпст да је реш п улагаоима кпја се не мпрају третирати
кап пдбитне ставке пд капитала.
За пптребе квантитативне студије утицаја, на пвим ппзицијама се приказују улагаоа у инструменте
пснпвнпг акцијскпг, дпдатнпг акцијскпг и дппунскпг капитала лица у финансијскпм сектпру у
кпјима банка нема знашајнп улагаое, кап и у кпјима банка има знашајнп улагаое, за кпја сама
банка сматра да је реш п улагаоима привременпг карактера и/или да су ушиоена са циљем
пружаоа финансијске ппмпћи ради репрганизпваоа и спащаваоа тпг лица, без пбзира щтп
Нарпдна банка Србије није дала сагласнпст да се пна не мпрају третирати кап пдбитне ставке пд
регулатпрнпг капитала банке.
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Образац РК 5
У пвпј табели приказује се изнпс инструмената кпји су се укљушивали у пбрашун регулатпрнпг
капитала у складу са Одлукпм п адекватнпсти капитала банке али кпји не испуоавају све услпве за
укљушиваое у пснпвни акцијски капитал, дпдатни пснпвни капитал или дппунски капитал.
У кплпни 1 приказује се укупан изнпс пвих инструмената са стаоем на дан 30. септембар 2014
гпдине, дпк се дати изнпс даље ращшлаоује у кплпнама 2, 3 и 4. У кплпни 2 приказује се изнпс
инструмената издатих закљушнп са 31. децембрпм 2011. гпдине, у кплпни 3 приказује се изнпс
инструмената издатих ппшев пд 1. јануара 2012. гпдине закљушнп са 31. децембрпм 2013. гпдине,
дпк се у кплпни 4 приказује изнпс пвих инструмента издатих ппшев пд 1. јануара 2014. гпдине.
Објащоеое ппјединих ппзиција навпди се у наставку текста.
1.1. Укупни изнпс пбишних акција кпје се у складу са ПАК укљушују у пснпвни капитал
(укљушујући емисипну премију)
Приказује се укупан изнпс пбишних акција банке, заједнп са припадајућпм емисипнпм премијпм,
кпје се у складу са Одлукпм п адекватнпсти капитала банке укљушују у пснпвни капитал банке, при
шему се у кплпни 1 приказује укупан изнпс пвих акција, у кплпнама 2 дп 4 се приказује изнпс пвих
акција разврстан према датуму издаваоа, дпк се ппследоа кплпна не пппуоава.
1.2. Пбишне акције кпје у складу са ПАК шине пснпвни капитал, а кпје не испуоавају услпве за
укљушиваое у пснпвни акцијски капитал
Приказује се пнај деп пбишних акција банке, са ппзиције 1.1, кпје су се укљушивале у пснпвни
капитал у складу са Одлукпм п адекватнпсти капитала али кпје не задпвпљавају услпве за
укљушиваое у пснпвни акцијски капитал наведене у пквиру пбјащоеоа за пппуоаваое ппзиције
1.1.1.1.
Укпликп пбишне акције не испуоавају самп следеће услпве:
1) инструменти су уплаћени, а оихпву куппвину, директнп или индиректнп, није финансирала
банка;
2) не ппстпји инструмент пбезбеђеоа, нити гаранција кпја ппвећава припритет у исплатнпм реду
пп пснпву пвих инструмената, примљен пд стране:
-

банке или оенпг ппдређенпг друщтва;
матишнпг друщтва банке или оегпвих ппдређених друщтава;
матишне финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава; и
билп кпјег друщтва кпје се сматра ппвезаним лицем, у смислу Закпна п банкама ("Сл.
гласник РС", бр. 107/2005 i 91/2010), са лицима из претхпдних пет алинеја;
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3) ппвећаое припритета у исплатнпм реду у слушају стешаја или ликвидације није дефинисанп
ппсебним угпвпрпм или сппразумпм.
изнпс таквих акција се не приказује на пвпј ппзицији већ се приказује на ппзицији 1.1.1.2 у пбрасцу
РК1.
Када је реш п услпву кпјим је прпписанп да главница инструмената не мпже бити смаоена или
птплаћена псим у слушају прецизнп утврђених услпва (ликвидације или дискреципнпг пткупа уз
претхпдну сагласнпст супервизпра) претппставља се да је банка дпбила сагланпст Нарпдне банке
Србије за дискреципни пткуп и да је наведени услпв испуоен.
Укпликп пбишне акције не испуоавају билп кпји други услпв, псим претхпднп наведених, тада је
изнпс таквих акција пптребнп приказати на пвпј ппзицији, увећане за припадајућу емисипну
премију, при шему је у ппследопј кплпни, кап наппмену, пптребнп навести кпји услпви нису
испуоени.
2.1. Укупни изнпс преференцијалних акција (псим кумулативних преференцијалних акција) кпје
се у складу са ПАК укљушују у пснпвни капитал (укљушујући емисипну премију)
Приказује се укупан изнпс преференцијалних акција банке (псим кумулативних преференцијалних
акција), заједнп са припадајућпм емисипнпм премијпм, кпје се у складу са Одлукпм п
адекватнпсти капитала банке укљушују у пснпвни капитал банке, при шему се у кплпни 1 приказује
укупан изнпс пвих акција, у кплпнама 2 дп 4 изнпс пвих акција разврстан према датуму издаваоа,
дпк се ппследоа кплпна не пппуоава.
2.2. Преференцијалне акције (псим кумулативних преференцијалних акција) кпје у складу са
ПАК шине пснпвни капитал, а кпје не испуоавају услпве за укљушиваое у дпдатни пснпвни
капитал
Приказује се пнај деп преференцијалних акција банке, са ппзиције 2.1, кпје су се укљушивале у
пснпвни капитал у складу са Одлукпм п адекватнпсти капитала али кпје не задпвпљавају услпве
прпписане за укљушиваое у дпдатни пснпвни капитал наведене у пквиру пбјащоеоа за
пппуоаваое ппзиције 1.2.1.1.
Укпликп преференцијалне кумулативне акције банке, псим преференцијалних кумулативних
акција, не испуоавају самп следеће услпве:
1) куппвину инструмента није директнп или индиректнп финансирала банка;
2) не ппстпји инструмент пбезбеђеоа, нити гаранција кпја ппвећава припритет у исплатнпм
реду пп пснпву пвих инструмената, примљен пд стране :
o банке или оених ппдређених друщтава;
o матишнпг друщтва банке или оегпвих ппдређених друщтава;
o матишне финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
o мещпвите хплдинг кпмапније или оених ппдређених друщтава;
o мещпвите финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
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o

билп кпјег друщтва кпје се сматра ппвезаним лицем са лицима из претхпдних пет
алинеја.;
3) ппвећаое припритета у исплатнпм реду у слушају стешаја или ликвидације није
дефинисанп ппсебним угпвпрпм или сппразумпм
изнпс таквих акција се не приказује на пвпј ппзицији, већ на ппзицији 1.2.1.2 у пбрасцу РК1.
Када је реш п услпву кпјим је прпписанп да инструменати мпгу бити пткупљени уз претхпдну
сагласнпст супервизпра, претппставља се да је банка дпбила сагласнпст Нарпдне банке Србије за
пткуп и да је наведени услпв испуоен.
Укпликп преференцијалне акције не испуоавају билп кпји други услпв, псим претхпднп
наведених, тада је изнпс таквих акција пптребнп приказати на пвпј ппзицији, увећане за
припадајућу емисипну премију, при шему је пнда у ппследопј кплпни, кап наппмену, навести
услпве кпји нису испуоени.
3.1.1. Укупни изнпс кумулативних преференцијалних акција кпје се у складу са ПАК укљушују у
дппунски капитал (укљушујући емисипну премију)
Приказује се укупан изнпс преференцијалних кумулативних акција банке, заједнп са припадајућпм
емисипнпм премијпм, кпје се у складу са Одлукпм п адекватнпсти капитала банке укљушују у
дппунски капитал банке, при шему се у кплпни 1 приказује укупан изнпс пвих акција дпк се у
кплпнама 2 дп 4 приказује изнпс пвих акција разврстан према датуму издаваоа, дпк се ппследоа
кплпна не пппуоава.
3.1.2. Кумулативне преференцијалне акције кпје у складу са ПАК шине дппунски капитал, а кпје
не испуоавају услпве за дппунски капитал
Приказује се пнај деп преференцијалних кумулативних акција банке, са ппзиције 3.2.1, кпје су се
укљушивале у дппунски капитал у складу са Одлукпм п адекватнпсти капитала али кпје не
задпвпљавају услпве за укљушиваое у дппуски капитал наведене у пквиру пбјащоеоа за
пппуоаваое ппзиције 1.4.1.1.
Укпликп преференцијалне кумулативне акције банке не испуоавају самп следеће услпве:
1) куппвину инструмената или пдпбраваое субпрдинираних пбавеза, није директнп или
индиректнп финансирала банка;
2) не ппстпји инструмент пбезбеђеоа нити гаранција кпја ппвећава припритет у исплатнпм реду
пп пснпву пвих инструмената, пднпснп субпрдинираних пбавеза, примљен пд стране:
-

банке или оених ппдређених друщтава;
матишнпг друщтва банке или оегпвих ппдређених друщтава;
матишне финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
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-

мещпвите финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
билп кпг друщтва кпјесе сматра ппвезаним лицем са лицима из претхпдних пет
алинеја;

3) ппвећаое припритета у исплатнпм реду у слушају стешаја или ликвидације није дефинисанп
ппсебним угпвпрпм или сппразумпм;
изнпс таквих инструмената се не приказује на пвпј ппзицији, већ на ппзицији 1.4.1.2 у пбрасцу РК1.
Када је реш п услпву кпјим је прпписанп да инструменати мпгу бити пткупљени уз претхпдну
сагласнпст супервизпра, претппставља се да је банка дпбила сагласнпст Нарпдне банке Србије за
пткуп и да је наведени услпв испуоен.
Укпликп преференцијалне кумулативне акције не испуоавају билп кпји други услпв, псим
претхпднп наведених, тада је изнпс таквих акција пптребнп приказати на пвпј ппзицији, увећане
за припадајућу емисипну премију, при шему је пнда у ппследопј кплпни, кап наппмену, пптребнп
навести услпве кпји нису испуоени.
3.2.1. Укупни изнпс субпрдинираних пбавеза кпје се у складу са ПАК укљушују у дппунски
капитал
Приказује се укупан изнпс субпрдинираних пбавеза банке кпји се у складу са Одлукпм п
адекватнпсти капитала банке укљушују у дппунски капитал банке, при шему се у кплпни 1 приказује
укупан изнпс пвих пбавеза дпк се у кплпнама 2 дп 4 приказује изнпс пвих пбавеза разврстан према
датуму настанка, дпк се ппследоа кплпна не пппуоава.
3.2.2. Субпрдиниране пбавезе кпје у складу са ПАК шине дппунски капитал, а кпје не испуоавају
услпве за дппунски капитал
Приказује се пнај деп субпрдинираних пбавеза банке, са ппзиције 3.3.1, кпје су се укљушивали у
дппунски капитал у складу са Одлукпм п адекватнпсти капитала али кпје не задпвпљавају услпве
за укљушиваое у дппуски капитал наведене у пквиру пбјащоеоа за пппуоаваое ппзиције 1.4.1.1.
Укпликп субпрдиниране пбавезе банке не испуоавају самп следеће услпве:
1) куппвину инструмената или пдпбраваое субпрдинираних пбавеза, није директнп или
индиректнп финансирала банка;
2) не ппстпји инструмент пбезбеђеоа нити гаранција кпја ппвећава припритет у исплатнпм реду
пп пснпву пвих инструмената, пднпснп субпрдинираних пбавеза, примљен пд стране:
-

банке или оених ппдређених друщтава;
матишнпг друщтва банке или оегпвих ппдређених друщтава;
матишне финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
мещпвите финансијске хплдинг кпмпаније или оених ппдређених друщтава;
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-

билп кпг друщтва кпјесе сматра ппвезаним лицем са лицима из претхпдних пет
алинеја;

изнпс таквих пбавеза не приказује на пвпј ппзицији, већ на ппзицији 1.4.1.2 у пбрасцу РК1.
Када је реш п услпву, кпјим је прпписанп да инструменати мпгу бити пткупљени уз претхпдну
сагласнпст супервизпра, претппставља се да је банка дпбила сагласнпст Нарпдне банке Србије за
пткуп и да је наведени услпв испуоен.
Укпликп субпрдиниране пбавезе не испуоавају билп кпји други услпв, псим претхпднп наведених,
тада је изнпс таквих пбавеза пптребнп приказати на пвпј ппзицији при шему је пнда у ппследопј
кплпни, кап наппмену, пптребнп навести услпве кпји нису испуоени.

Образац РК6
У пбрасцу РК6 приказују се ппјединашна улагаоа банке у релевантна друщтва. Укпликп банка нема
узајамна директна и индиректна улагаоа у лица у финансијскпм сектпру кпја имају улагаое у
банци или привремена улагаоа са циљем пружаоа финансијске ппмпћи тп је пптребнп нагласити
у пбрасцима. Објащоеоа ппјединих ппзиција навпде се у наставку текста.
Табела 1.
У Табели 1. приказују се узајамна директна и индиректна улагаоа банке и лица у финансијскпм
сектпру, пднпснп приказују се улагаоа банке у инструменте регулатпрнпг капитала релевантнпг
друщтва, укпликп тп друщтвп има ушещће у инструментима капитала банке.
У првпј и другпј кплпни навпди се матишни брпј и назив релевантних друщтава. У трећпј кплпни
навпди се пд кпг елемента регулатпрнпг капитала би узајамнп ушещће представљалп пдбитну
ставку (пснпвни акцијски капитал, дпдатни пснпвни капитал или дппунски капитал), при шему:
1) пдбитну ставку пд пснпвнпг акцијскпг капитала представљју узајамна директна и
индиректна улагаоа банке и лица у финансијскпм сектпру при шему банка има директна
или индиректна улагаоа у инструменте пснпвнпг акцијскпг капитала тпг лица у
финансијскпм сектпру (инструменти пснпвнпг капитала псигуравајућег друщтва се
третирају кап инструменти пснпвнпг акцијскпг капитала);
2) пдбитну ставку пд дпдатнпг пснпвнпг капитала представљју узајамна директна и
индиректна улагаоа банке и лица у финансијскпм сектпру при шему банка има директна
или индиректна улагаоа у инструменте дпдатнпг пснпвнпг капитала тпг лица у
финансијскпм сектпру (инструменти дпдатнпг пснпвнпг капитала псигуравајућег друщтва
се третирају кап инструменти дпдатнпг пснпвнпг капитала);
3) пдбитну ставку пд дппунскпг капитала представљју узајамна директна и индиректна
улагаоа банке и лица у финансијскпм сектпру при шему банка има директна или
индиректна улагаоа у инструменте дппунскпг тпг лица у финансијскпм сектпру
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(инструменти дппунскпг псигуравајућег друщтва се третирају кап инструменти дппунскпг
капитала).
У шетвртпј кплпни се приказује изнпс инструмената капитала релевантнпг друщтва кпји се налази у
власнищтву банке, дпк се у ппследопј кплпни приказује изнпс инструмената капитала банке кпји
се налазе у власнищтву релевантнпг друщтва.
Укпликп банка има ушещће у разлишитим елементима капитала релевантнпг друщтва, кпји би
представљали пдбитну ставку пд разлишитих елемената регулатпрнпг капитала банке, пптребнп је
у пдвпјеним редпвима приказати свакп пд тих улагаоа, дпк укпликп релевантнп друщтвп има
ушещће у разлишитим елементима капитала банке тп се приказује у једнпм реду.

Табела 2.
У табели 2. приказују се улагаоа за кпја сама банка сматра да је реш п улагаоима привременпг
карактера и/или да су ушиоена са циљем пружаоа финансијске ппмпћи ради репрганизпваоа и
спащаваоа релевантнпг друщтва у финансијскпм сектпру.
У првпј и другпј кплпни навпди се матишни брпј и назив релевантних друщтава. У трећпј кплпни
навпди се на кпји елемент регулатпрнпг капитала се привременп улагаое ушиоенп са циљем
пружаоа финансијске ппмпћи пднпси (пснпвни акцијски капитал, дпдатни пснпвни капитал или
дппунски капитал), дпк се у кплпни „Изнпс“ навпди изнпс наведених улагаоа.
У пвпј табели пптребнп је ращшланити изнпсе приказане на ппзицијама пд 12. дп 17. пбрасца РК4.
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ПРИЛПГ 1
Листа валута виспкп кпрелисаних са еврпм (EUR):
Назив земље

Ознака валуте

Албанија

ALL

Бпсна и Херцегпвина

BAM

Бугарска

BGN

Чещка

CZK

Велика Британија
Хрватска
Марпкп
Румунија
Шведска
Сингапур

GBP
HRK
MAD
RON
SEK
SGD

Листа виспкп кпрелисаних валута са бугарским левпм (BGN):
Назив земље
Албанија
Бпсна и Херцегпвина
Чещка
Данска
Хрватска
Литванија
Марпкп
Румунија
Сингапур
ЕУ

Ознака валуте
ALL
BAM
CZK
DKK
HRK
LTL
MAD
RON
SGD
EUR

Листа виспкп кпрелисаних валута са хрватскпм кунпм (HRK):
Назив земље
Албанија
Бпсна и Херцегпвина
Бугарска
Чещка
Данска
Велика Британија
Литванија
Марпкп
Румунија

Ознака валуте
ALL
BAM
BGN
CZK
DKK
GBP
LTL
MAD
RON
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Сингапур
ЕУ

SGD
EUR

Листа виспкп кпрелисаних валута са шещкпм крунпм (CZK):
Назив земље
Бпсна и Херцегпвина
Бугарска
Данска
Хрватска
Литванија
ЕУ

Ознака валуте
BAM
BGN
DKK
HRK
LTL
EUR

Листа виспкп кпрелисаних валута са данскпм крунпм (DKK):
Назив земље
Албанија
Бпсна и Херцегпвина
Бугарска
Чещка
Велика Британија
Хрватска
Марпкп
Румунија
Шведска
Сингапур

Ознака валуте
ALL
BAM
BGN
CZK
GBP
HRK
MAD
RON
SEK
SGD

Листа виспкп кпрелисаних валута са мађарскпм фпринтпм (HUF)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са литванским литаспм (LTL):
Назив земље
Албанија
Бпсна и Херцегпвина
Бугарска
Чещка
Велика Британија
Хрватска
Марпкп
Румунија
Шведска
Сингапур

Ознака валуте
ALL
BAM
BGN
CZK
GBP
HRK
MAD
RON
SEK
SGD
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Листа виспкп кпрелисаних валута са ппљским злптпм (PLN)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са румунским левпм (RON)
Назив земље
Албанија
Бпсна и Херцегпвина
Бугарска
Данска
Хрватска
Литванија
Марпкп
ЕУ

Ознака валуте
ALL
BAM
BGN
DKK
HRK
LTL
MAD
EUR

Листа виспкп кпрелисаних валута са щведскпм крунпм (SEK)
Назив земље
Бпсна и Херцегпвина
Данска
Литванија
Нпрвещка
ЕУ

Ознака валуте
BAM
DKK
LTL
NOK
EUR

Листа виспкп кпрелисаних валута са британскпм фунтпм (GBP)
Назив земље
Бпсна и Херцегпвина
Данска
Хрватска
Литванија
Марпкп
Сингапур
Тајланд
Тајван
ЕУ

Ознака валуте
BAM
DKK
HRK
LTL
MAD
SGD
THB
TWD
EUR

Листа виспкп кпрелисаних валута са америшким дпларпм (USD)
Назив земље
Уједиоени Арапски Емирати
Ангпла
Кина

Ознака валуте
AED
AOA
CNY
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Хпнг Кпнг
Либан
Перу
Филипини
Сингапур
Тајланд
Тајван

HKD
LBP
PEN
PHP
SGD
THB
TWD

Листа виспкп кпрелисаних валута са јапанским јенпм (JPY)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са щвајцарским франкпм (CHF)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са нпрвещкпм крунпм (NOK)
Назив земље
Шведска

Ознака валуте
SEK

Листа виспкп кпрелисаних валута са рускпм рубљпм (RUB)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са турскпм лирпм (TRY)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са аустралијским дпларпм (AUD)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са бразилским реалпм (BRL)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са канадским дпларпм (CAD)
Назив земље
Сингапур

Ознака валуте
SGD
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Листа виспкп кпрелисаних валута са кинеским јуанпм (CNY)
Назив земље
Уједиоени Арапски Емирати
Ангпла
Хпнг Кпнг
Либан
Перу
Филипини
Сингапур
Тајланд
Тајван
САД

Ознака валуте
AED
AOA
HKD
LBP
PEN
PHP
SGD
THB
TWD
USD

Листа виспкп кпрелисаних валута са хпнгкпнщким дпларпм (HKD):
Назив земље
Уједиоени Арапски Емирати
Ангпла
Кина
Либан
Перу
Филипини
Сингапур
Тајланд
Тајван
САД

Ознака валуте
AED
AOA
CNY
LBP
PEN
PHP
SGD
THB
TWD
USD

Листа виспкп кпрелисаних валута са индпнежанскпм рупијпм (INR)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са јужнпкпрејским впнпм (KRW)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са мексишким пезпспм (MXN):
Ниједна.
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Листа виспкп кпрелисаних валута са малезијским рингитпм (MYR):
Назив земље
Филипини
Тајван

Ознака валуте
PHP
TWD

Листа виспкп кпрелисаних валута са нпвпзеландским дпларпм (NZD):
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са филипинским пезпспм (PHP):
Назив земље
Ангпла
Кина
Хпнг Кпнг
Либан
Малезија
Перу
Тајланд
Тајван
САД

Ознака валуте
AOA
CNY
HKD
LBP
MYR
PEN
THB
TWD
USD

Листа виспкп кпрелисаних валута са сингапурским дпларпм (SGD):
Назив земље
Бпсна и Херцегпвина
Бугарска
Канада
Кина
Данска
Велика Британија
Хпнг Кпнг
Хрватска
Либан

Ознака валуте
BAM
BGN
CAD
CNY
DKK
GBP
HKD
HRK
LBP

Литванија
Марпкп
Перу
Тајланд
Тајван
САД
ЕУ

LVL
MAD
PEN
THB
TWD
USD
EUR
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Листа виспкп кпрелисаних валута са тајландским бахтпм (THB):
Назив земље
Уједиоени Арапски Емирати
Ангпла
Кина
Велика Британија
Хпнг Кпнг
Либан
Марпкп
Перу
Филипини
Сингапур
Тајван
САД

Ознака валуте
AED
AOA
CNY
GBP
HKD
LBP
MAD
PEN
PHP
SGD
TWD
USD

Листа виспкп кпрелисаних валута са јужнпафришким рандпм (ZAR)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са нпвим израелским щекелпм (ILS)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са шилеанским пезпспм (CLP)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са српским динарпм (RSD)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са македпнским денарпм (MKD)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са албанским лекпм (ALL):
Назив земље
Бпсна и Херцегпвина
Бугарска
Данска
Хрватска
Литванија
Марпкп
Румунија
ЕУ

Ознака валуте
BAM
BGN
DKK
HRK
LTL
MAD
RON
ЕУР
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Листа виспкп кпрелисаних валута са бпсанскпм маркпм (BAM)
Назив земље
Албанија
Бугарска
Чещка
Данска
Велика Британија
Хрватска
Литванија
Марпкп
Румунија
Шведска
Сингапур
ЕУ

Ознака валуте
ALL
BGN
CZK
DKK
GBP
HRK
LTL
MAD
RON
SEK
SGD
ЕУР

Листа виспкп кпрелисаних валута са дирхампм Уједиоених Арапских Емирата (AED):
Назив земље
Ангпла
Кина
Хпнг Кпнг
Либан
Перу
Тајланд
Тајван
САД

Ознака валуте
AOA
CNY
HKD
LBP
PEN
THB
TWD
USD

Листа виспкп кпрелисаних валута са нпвим тајванским дпларпм (TWD):
Назив земље
Уједиоени Арапски Емирати
Ангпла
Кина
Велика Британија
Хпнг Кпнг
Либан
Малезија
Перу
Филипини
Сингапур
Тајланд
САД

Ознака валуте
AED
AOA
CNY
GBP
HKD
LBP
MYR
PEN
PHP
SGD
THB
USD
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Листа виспкп кпрелисаних валута са либанскпм фунтпм (LBP):
Назив земље
Уједиоени Арапски Емирати
Ангпла
Кина
Хпнг Кпнг
Перу
Филипини
Сингапур
Тајланд
Тајван

AED
AOA
CNY
HKD
PEN
PHP
SGD
THB
TWD

Ознака валуте

САД

USD

Листа виспкп кпрелисаних валута са перуанским нпвим сплпм (PEN):
Назив земље
Уједиоени Арапски Емирати
Ангпла
Кина
Хпнг Кпнг
Либан
Филипини
Сингапур
Тајланд
Тајван
САД

Ознака валуте
AED
AOA
CNY
HKD
LBP
PHP
SGD
THB
TWD
USD

Листа виспкп кпрелисаних валута са кплумбијским пезпспм (COP)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са уругвајским пезпспм (UYU)
Ниједна.
Листа виспкп кпрелисаних валута са марпканским дирхампм (MAD):
Назив земље
Албанија
Бпсна и Херцегпвина
Бугарска
Данска
Велика Британија
Хрватска

Ознака валуте
ALL
BAM
BGN
DKK
GBP
HRK
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Литванија
Румунија
Сингапур
Тајланд

LTL
RON
SGD
THB

ЕУ

EUR

Листа виспкп кпрелисаних валута са ангплскпм кванзпм (AOA):
Назив земље
Уједиоени Арапски Емирати
Кина
Хпнг Кпнг
Либан
Перу
Филипини
Тајланд
Тајван
САД

Ознака валуте
AED
CNY
HKD
LBP
PEN
PHP
THB
TWD
USD
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА У ВЕЗИ СА РИЗИКОМ
ПОНДЕРИСАНОМ АКТИВОМ

Обрасци КР СП – категорије изложености и врсте изложености
Ппщте пдредбе
Ппдаци пптребни за израду пвпг дела квантитативне студије утицаја дпстављају се са стаоем на
дан 30. септембра 2014. гпдине у хиљадама динара.
Излпженпсти банке кпје су у пбрашун капитала укљушене кап пдбитне ставке пд билп кпг дела
регулатпрнпг капитала не укљушују се у пбрашун ризикпм ппндерисане активе.
У пквиру пвпг извещтаја се приказује изнпс ризикпм ппндерисане активе за кредитни ризик, ризик
друге угпвпрне стране и ризик измиреоа/исппруке пп пснпву слпбпдних исппрука.
Све излпженпсти банке из банкарске коиге, излпженпсти из коиге тргпваоа за кпје је банка
дужна да израшунава капитални захтев за ризик друге угпвпрне стране и излпженпсти за кпје је
дужна да рашуна капитални захтев за ризик измиреоа/исппруке пп пснпву слпбпдних исппрука
расппређује у једну пд следећих класа излпженпсти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Излпженпсти према државама и централним банкама;
Излпженпсти према теритпријалним аутпнпмијама и јединицама лпкалне сампуправе;
Излпженпсти према јавним административним телима;
Излпженпсти према међунарпдним развпјним банкама и међунарпдним прганизацијама;
Излпженпсти према банкама;
Излпженпсти према привредним друщтвима;
Излпженпсти према физишким лицима;
Излпженпсти пбезбеђене хипптекама на неппкретнпстима;
Излпженпсти кпје се налазе у статусу неизмиреоа пбавеза ;
Излпженпсти пп пснпву ппкривених пбвезница;
Излпженпсти према банкама и привредним друщтвима са краткпрпшним кредитним
рејтинзима;
Излпженпсти пп пснпву улагаоа у птвпрене инвестиципне фпндпве;
Излпженпсти пп пснпву власнишких улагаоа;
Виспкпризишне излпженпсти;
Остале излпженпсти.

Приликпм пдређиваоа класе излпженпсти у кпју ће сврстати кпнкретнп пптраживаое банка ће се
впдити следећим дрвпм пдлушиваоа:
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Да ли пптраживаое
задпвпљава услпве да буде
сврстанп у класу
виспкпризишних излпженпсти
НЕ

Да ли пптраживаое
задпвпљава услпве да буде
сврстанп у класу излпженпсти
пп пснпву власнишких улагаоа

ДА

Виспкпризишне излпженпсти

ДА

Излпженпсти пп пснпву
власнишких улагаоа

ДА

Излпженпсти кпје се налазе у
статусу неизмиреоа пбавеза

ДА

Излпженпсти пп пснпву
улагаоа у птвпрене
инвестиципне фпндпве или
излпженпсти пп пснпву
ппкривених пбвезница

ДА

Излпженпсти пбезбеђене
хипптекама на
неппкретнпстима

НЕ

Да ли пптраживаое
задпвпљава услпве да буде
сврстанп у класу излпженпсти
кпје се налазе у статусу
неизмиреоа пбавеза
НЕ

Да ли пптраживаое
задпвпљава услпве да буде
сврстанп у класу излпженпсти
пп пснпву улагаоа у птвпрене
инвестиципне фпндпве или
класу излпженпсти пп пснпву
ппкривених пбвезница
НЕ

Да ли пптраживаое
задпвпљава услпве да буде
сврстанп у класу излпженпсти
пбезбеђене хипптекама на
неппкретнпстима
НЕ
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Да ли пптраживаое
задпвпљава услпве да буде
сврстанп у класу излпженпсти
према банкама и привредним
друщтвима са краткпрпшним
кредитним рејтинзима

Излпженпсти према банкама и
привредним друщтвима са
краткпрпшним кредитним
рејтинзима

ДА

НЕ

Излпженпсти према државама и централним банкама
Излпженпсти према теритпријалним аутпнпмијама и јединицама лпкалне
сампуправе
Излпженпсти према јавним административним телима
Излпженпсти према међунарпдним развпјним банкама и међунарпдним
прганизацијама
Излпженпсти према банкама
Излпженпсти према привредним друщтвима
Излпженпсти према физишким лицима

Ова група пбразаца пбухвата капиталне захтеве за:
1. кредитни ризик и ризик друге угпвпрне стране за излпженпсти у банкарскпј коизи;
2. ризик друге угпвпрне стране за излпженпсти у коизи тргпваоа;
3. ризик измиреоа/исппруке пп пснпву слпбпдних исппрука за све ппслпвне активнпсти банке.
Такпђе, укпликп банка кпристи мпгућнпст да капитални захтев за ценпвни ризик израшунава у
складу са ташкпм 320. став 3. Одлуке п адекватнпсти капитала и те излпженпсти је пптребнп
пбухватити пвим пбрасцима.
Банка пбрашунава изнпс ризикпм ппндерисане активе за ризик измиреоа/исппруке пп пснпву
слпбпдних исппрука у складу са ташкпм 281. и 282. Одлуке п адекватнпсти капитала банке, при
шему укпликп друга угпвпрна страна није изврщила свпју пбавезу у рпку пд шетири радна дана пд
угпвпренпг датума исппруке/плаћаоа, банка мпже или да такву излпженпст у вреднпсти
изврщенпг плаћаоа укљуши у пбрашун кредитним ризикпм ппндерисане активе и примени ппндер
1250% или да умаои капитал за изнпс изврщенпг плаћаоа/исппруке увећан за губитак кпји је
утврђен на нашин пписан у ташки 279. став 3. Одлуке п адекватнпсти капитала банке.
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Укпликп у пвпм делу упутства није другашије наглащенп при пппуоаваоу пбразаца примеоују се
дефиниције и нашини израшунаваоа излпженпсти и капиталних захтева из Одлуке п адекватнпсти
капитала банке.
Објащоеое нашина пппуоаваоа ппзиција пва два пбрасца датп је у наставку текста.
I.

КПЛПНЕ ИЗВЕШТАЈА

010 Брутп излпженпст
Навпди се укупан изнпс излпженпсти пре умаоеоа за исправке вреднпсти или резервисаоа, пре
примене кредитне защтите, фактпра кпнверзије и ппндера кредитнпг ризика.
За излпженпсти из ташке 283. став 1. Одлуке п адекватнпсти капитала банке, за кпје се израшунава
капитални захтев за ризик друге угпвпрне стране, навпди се изнпс излпженпсти израшунат у
складу са Главпм IV, Одељак 3. те пдлуке.
У складу са ташкпм 284. став 6. Одлуке, излпженпст према другпј угпвпрнпј страни представља
збир излпженпсти према тпј страни израшунатих пп свакпм скупу за нетираое за ту страну. Ппред
наведенпг излпженпст према другпј угпвпрнпј страни пп пснпву ОТС деривата представља разлику
између збира излпженпсти према тпј страни израшунатих пп свакпм скупу за нетираое за ту страну
и изнпса капиталнпг захтева за ризик ппгпрщаоа кредитне сппспбнпсти друге угпвпрне стране
(Credit valuation adjustment risk – CVA), кпји се дпбија на нашин пбјащоен у делу Ризик ппгпршаоа
кредитне сппспбнпсти друге угпвпрне стране пвпг упутства. Укпликп је дпбијени изнпс
негативан, излпженпст према другпј угпвпрнпј страни пп пснпву ОТС деривата ће бити једнака
нули. Наведени ппступак неће утицати на сам пбрашун капиталнпг захтева за ризик ппгпрщаоа
кредитне сппспбнпсти друге угпвпрне стране.
0101 од чега бруто изложеност према матичном друштву, подређеном друштву или
подређеном друштву матичног друштва
У пвпј кплпни се приказује пнај деп брутп излпженпсти из кплпне 010 кпји представља излпженпст
према матишнпм друщтву, ппдређенпм друщтву или ппдређенпм друщтву матишнпг друщтва, при
шему су задпвпљени следећи услпви:
•
наведенп друщтвп је финансијска институција, финансијска хплдинг кпмпанија, мещпвита
финансијска хплдинг кпмпанија, кпмпанија за управљаое активпм;
•

наведенп друщтвп је укљушенп у кпнсплидацију са банкпм метпдпм пуне кпнсплидације;

•
наведенп друщтвп ппдлеже истим прпцедурама за прпцену ризика, мереое и кпнтрплу,
кап и банка;
•

наведенп друщтвп је пснпванп у истпј земљи кап и банка.
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020 Исправке вреднпсти и резервисаоа
Навпди се збир изнпса исправки вреднпсти за билансне ппзиције и изнпса резервисаоа за губитке
за ванбилансне ставке.
030 Нетп излпженпст
Навпди се изнпс брутп излпженпсти умаоен за исправке вреднпсти и резервисаоа, пднпснп
приказује се изнпс разлике кплпне 010 и 020.
1. Технике ублажаваоа кредитнпг ризика
Банка мпже врщити прилагпђаваое активе ппндерисане кредитним ризикпм за ппзиције
билансне активе и ванбилансних ставки на кпје је применила технике ублажаваоа пвпг ризика на
нашин и ппд услпвима прпписаним у Глави IV, Одељак 3., Ппдпдељак 4. Одлуке п адекватнпсти
капитала банке, псим укпликп није другашије дефинисанп пвим упутствпм.
Кап щтп је дефинисанп у ташки 73. Одлуке п адекватнпсти капитала, банка мпже кпристити вище
пд једнпг инструмента кредитне защтите за смаоеое кредитнпг ризика пп пснпву једне
излпженпсти укпликп спрпведе прпписане кпраке. Дпдатнп, мпже кпристити инструменте
кредитне защтите једнпг пружапца защтите са разлишитим рпкпвима дпспећа у кпм слушају је
дужна да ту излпженпст ппдели на такав нашин да сваки оен деп буде ппкривен једним
инструментпм кредитне защтите и да за сваки пд тих делпва ппсебнп пбрашунава изнпс активе
ппндерисане кредитним ризикпм.
1.1. Инструменти материјалне кредитне защтите
1.1.1. Средства пбезбеђеоа у пблику финансијске импвине
Ппдпбним средствима пбезбеђеоа у пблику финансијске импвине сматрају се средстава
пбезбеђеоа у пблику финансијске импвине кпја испуоавају услпве из таш. пд 75. дп 79. и 85, 86. и
88. Одлуке п адекватнпсти капитала банке. Ппред услпва кпје средства пбезбеђеоа у пблику
финансијске импвине мпрају да задпвпље, у складу са ташкпм 88. став 1. Одлуке п адекватнпсти
капитала банке, какп би се сматрали ппдпбним инструментима кредитне защтите, банка мпра да
има пплитике за управљаое средставима пбезбеђеоа кпјима је дефинисан нашин кпнтрплисаоа,
праћеоа и извещтаваоа п следећем:






ризицима кпјима их сппразуми п маргини излажу;
ризику кпнцентрације у ппгледу пдређених врста средстава пбезбеђеоа;
нашину кприщћеоа примљених средстава пбезбеђеоа, укљушујући пптенцијалне
недпстатке ликвиднпсти кпји мпгу прпистећи при кприщћеоу средстава пбезбеђеоа
дпбијених пд друге угпвпрне стране;
пдрицаоу права на средства пбезбеђеоа дата другпј угпвпрнпј страни.

Такпђе, ппред услпва прпписаних у ташки 77. Одлуке п адекватнпсти капитала банке кпје
инвестиципне јединице птвпрених инвестиципних фпндпва мпрају да задпвпље да би биле
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признате кап ппдпбна средства пбезбеђеоа, мпрају да задпвпље и дпдатне услпве кпји се пднпсе
на сам птвпрени инвестиципни фпнд, а тп су следећи услпви:






да пвим фпндпм управља привреднп друщтвп над шијим ппслпваоем надзпр врщи:
– надлежнп регулатпрнп телп у Републици Србији, пднпснп држави шланици Еврппске
уније, или
– надлежнп регулатпрнп телп у држави кпја није шланица Еврппске уније акп се тај надзпр
спрпвпди у складу с прпписима Еврппске уније и акп Нарпдна банка Србије има
пдгпварајућу сарадоу с тим телпм, при шему се пдгпварајућпм сарадопм сматра сппразум
п сарадои закљушен с тим телпм, пднпснп усппстављена размена инфпрмација.;
да инвестиципна пплитика и прпспект пвпг фпнда, пднпснп оима пдгпварајући акт
пбавезнп садрже:
– пблике импвине у кпје тај фпнд мпже улагати средства,
– ппјединашне лимите улагаоа тпг фпнда и нашин израшунаваоа тих лимита акп пвај фпнд
примеоује лимите за свпја улагаоа;
да пвај фпнд најмаое једнпм гпдищое пбјављује извещтај п свпм ппслпваоу кпји
пмпгућава прпцену импвине и пбавеза, прихпда и активнпсти тпг фпнда у тпку извещтајнпг
перипда.

1.1.2. Биланснп нетираое
У складу са ташкпм 111. Одлуке п адекватнпсти капитала, ради прилагпђаваоа активе
ппндерисане кредитним ризикпм за ефекте кприщћеоа биланснпг нетираоа – пптраживаоа и
пбавезе пп пснпву кредита и деппзита кпји су предмет биланснпг нетираоа имају третман
средства пбезбеђеоа у пблику гптпвине. За пптребе квантитативне студије утицаја, да би
наведени кредити и деппзити имали третман средства пбезбеђеоа у пблику гптпвине мпрају бити
у истпј валути.
1.1.3. Пстали инструменти материјалне кредитне защтите
За пптребе квантитативне студије утицаја није неппхпднп да буде испуоен услпв за признаваое
пплисе живптнпг псигураоа кап ппдпбнпг средства пбезбеђеоа из ташке 92. став 1. алинеја 4.
Одлуке п адекватнпсти капитала (да пплиса псигураоа мпра имати најмаое исту рпшнпст кап и
пднпсна излпженпст) укпликп угпвпр п псигураоу истише пре угпвпра п кредиту, акп је банка
пбезбедила да изнпс кпји прпистише из угпвпра п псигураоу служи кап пбезбеђеое пптраживаоа
банке дпк не истекне угпвпр п кредиту.
1.1.4. Једнпставни метпд прилагпђаваоа активе ппндерисане кредитним ризикпм за ефекте
кприщћеоа средстава пбезбеђеоа у пблику финансијске импвине
Банка активу ппндерисану кредитним ризикпм прилагпђава за ефекте кприщћеоа средстава
пбезбеђеоа у пблику финансијске импвине применпм једнпставнпг метпда у складу са ташкама пд
99. дп 102. Одлуке п адекватнпсти капитала банке.
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У складу са ташкпм 102. Одлуке п адекватнпсти капитала банка мпже ппндер кредитнпг ризика 0%
дпделити и другим излпженпстима кпје су пбезбеђене средствпм пбезбеђеоа шији је ппндер
кредитнпг ризика 0% самп акп су та излпженпст и тп средствп изражени у истпј валути, дпк за
пптребе квантитативне студије утицаја мпра дпдатнп бити задпвпљен и један пд следећа два
услпва:



средствп пбезбеђеоа је гптпвина или гптпвински инструмент;
средствп пбезбеђеоа је у пблику дужнишких хартија пд вреднпсти држава или централних
банка кпјима је дпдељен ппндер ризика 0%, при шему је пптребнп да пднпс пбезбеђенпг
дела излпженпсти и вреднпсти средства пбезбеђеоа изнпси 1:1,20.

Такпђе, ппред дужнишких хартија пд вреднпсти наведених у ташки 101. став 3. Одлуке п
адекватнпсти капитала ппдпбним хартијама пд вреднпсти за пптребе квантитативне студије
утицаја ппдразумевају се и хартије пд вреднпсти јавних администратиних тела за кпје се ппндер
кредитнпг ризика дпдељује на нашин кпји је прпписан за излпженпсти према државама и
централним банкама.
1.1.5. Слпжени метпд прилагпђаваоа активе ппндерисане кредитним ризикпм за ефекте
кприщћеоа средстава пбезбеђеоа у пблику финансијске импвине
Банка активу ппндерисану кредитним ризикпм прилагпђава за ефекте кприщћеоа средстава
пбезбеђеоа у пблику финансијске импвине применпм слпженпг метпда у складу са ташкама 103.
дп 110. Одлуке п адекватнпсти капитала банке.
У слушају да се средствп пбезбеђеоа састпји пд вище ппдпбних елемената фактпр вплатилнпсти ће
се рашунати на следећи нашин:
H= ∑
ai – ушещће вреднпсти ппдпбнпг елемента i у укупнпј вреднпсти средства пбезбеђеоа;
Hi - фактпр вплатилнпсти кпји се пднпси на елемент i.
1.2. Инструменти нематеријалне кредитне защтите
Ппред пружапца нематеријалне кредитне защтите кпји се сматрају ппдпбним у складу са ташкпм
83. Одлуке п адкватнпсти капитала банке, за пптребе квантитативне студије утицаја, ппдпбним се
сматрају и централни тржищни ушесник и финансијске институције кпје су пд надлежнпг
регулатпрнпг тела државе у кпјпј имају седищте дпбиле дпзвплу за рад и ппд надзпрпм су тпг
тела, при шему су пбавезне да испуоавају минималне услпве за нашин управљаоа ризицима и
минималне услпве сплвентнпсти кпји су прпписани за банке кпји су најмаое једнаки пнима
прпписаним Одлукпм п управљаоу ризицима („Службени гласник РС“, бр. 45/2011, 94/2011,
119/2012 и 123/2012, 23/2013 – др. пдлука, 43/2013 и 92/2013)и Одлукпм п адекватнпсти
капитала банке („Службени гласник РС“, бр. 46/2011, 6/2013 и 51/2014) и укпликп се излпженпсти

81

према оима, за пптребе пбрашуна кредитним ризикпм ппндерисане активе, третирају кап
излпженпсти према банкама.
1.2.1

Прилагпђаваое активе ппндерисане кредитним ризикпм за ефекте кприщћеоа
инструмената нематеријалне кредитне защтите

Израшунаваое фактпра вплатилнпсти за валутну неусклађенпст се базира на 10- дневнпм перипду
реализације и дневнпм вреднпваоу излпженпсти.
Рпшна неусклађенпст
У слушају да ппстпји рпшна неусклађенпст, инструмент кредитне защтите се не сматра ппдпбним
акп је:



препстали рпк важеоа инструмента кредитне защтите краћи пд 3 месеца
првпбитни рпк важеоа инструмента кредитне защтите краћи пд 1 гпдине

2. Пппуоаваое кплпна извещтаја
040 Гаранције
Навпди се изнпс гаранција кпје испуоавају услпве из таш. 83, 85, 87, 94. и 95. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке и услпве из пвпг упутства. Приказује се вреднпст инструмената
кредитне защтите прилагпђена за фактпр вплатилнпсти за валутну и рпшну неусклађенпст.
050 Кредитни деривати
Навпди се изнпс кредитних деривата кпји испуоавају услпве из таш. 84, 85, 87, 96. и 97. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке и услпве из пвпг упутства. Приказује се вреднпст инструмената
кредитне защтите прилагпђен за фактпр вплатилнпст за валутну и рпшну неусклађенпст.
060-070 Инструменти материјалне кредитне защтите
Приказује се вреднпст инструмената материјалне кредитне защтите на кпје се примеоује метпда
замене ппндера ризика.
Кредитни записи и кредити и деппзити кпји су предмет биланснпг нетираоа, укпликп испуоавају
прпписане услпве, третирају се кап средства пбезбеђеоа у пблику гптпвине (укпликп су изражени
у истпј валути).
060 Једнпставни метпд
Навпди се изнпс средстава пбезбеђеоа у пблику финансијске импвине кпја испуоавају услпве из
таш. пд 75. дп 79. и 85, 86. и 88. Одлуке п адекватнпсти капитала банке и пвпг упутства, укпликп
банка примеоује једнпставни метпд у складу са ташкпм 98. Одлуке п адекватнпсти капитала банке
и пвим упутствпм.
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070 Пстали инструменти материјалне кредитне защтите
Навпди се изнпс кпји се пднпси на пстале инструменте материјалне кредитне защтите кпји
испуоавају услпве из таш. 82, 85, 86, 91, 92 и 93. Одлуке п адекватнпсти капитала банке и пвпг
упутства.
080 Укупнп умаоеое (–)
Навпди се изнпс пбезбеђенпг дела излпженпсти на кпји ће се применити кредитна защтита у
складу са Главпм IV, Одељак 1. Ппдпдељак 4. Одлуке п адекватнпсти капитала банке, у слушају
замене ппндера кредитнпг ризика дужника са ппндерпм кредитнпг ризика пружапца кредитне
защтите (пднпснп инструмента материјалне кредитне защтите) кпји (пружалац/инструмент
защтите) припада некпј другпј класи излпженпсти (или истпј класи излпженпсти али са
ппвпљнијим ппндерпм кредитнпг ризика).
Наведени изнпс кпји представља умаоеое је збир изнпса наведених у претхпдне шетири кплпне
(збир изнпса кпји се пднпсе на гаранције, кредитне деривате, средства пбезбеђеоа у пблику
финансијске импвине на кпје је примеоен једнпставни метпд и пстале инструменте материјалне
кредитне защтите). Обезбеђени изнпс умаоује иницијалну категприју и пренпси се у другу
пдгпварајућу категприју, пднпснп увећава је. Збпг примене кредитне защтите са заменпм ппндера
кредитнпг ризика кап технике ублажаваоа кредитнпг ризика, пбезбеђенпм делу излпженпсти
уместп ппндера кредитнпг ризика дужника дпдељује се ппндер кредитнпг ризика
пружапца/инструмента кредитне защтите.
Пптребнп је навести и изнпс умаоеоа унутар исте класе излпженпсти акп се ради п замени
ппндера кредитнпг ризика унутар једне класеизлпженпсти, при шему се тај исти изнпс исказује и у
кплпни Укупнп увећаое.
090 Укупнп увећаое
Навпди се укупан изнпс кпји увећава пдређену класу излпженпсти на рашун псталих иницијалних
класа излпженпсти. Збпг примене метпда замене на тај изнпс излпженпсти се мпже применити
ппвпљнији ппндер кредитнпг ризика прпписан за класу излпженпсти кпју дата излпженпст
увећава.
У кумулативнпм изнпсу свих класа излпженпсти укупан изнпс умаоеоа и укупан изнпс увећаоа
мпрају да буду једнаки.
100 Нетп излпженпст ппсле примене кредитне защтите са заменпм ппндера кредитнпг ризика
Навпди се изнпс нетп излпженпсти умаоен за укупна умаоеоа и увећан за укупна увећаоа услед
примене кредитне защтите са заменпм ппндера кредитнпг ризика. Наведени изнпс дпбија се кап
збир изнпса у кплпнама 030, 080 и 090.
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Укпликп банка примеоује једнпставни метпд за средства пбезбеђеоа у пблику финансијске
импвине пвај изнпс излпженпсти исказује се и у кплпни Ефективна вреднпст излпженпсти (Е*).
Укпликп банка примеоује слпжени метпд за средства пбезбеђеоа у пблику финансијске импвине,
изнпс из кплпне Нетп излпженпст умаоује се за изнпс из кплпне Укупна умаоеоа и увећава за
изнпс из кплпне Укупна увећаоа,. За разлику пд банке кпја кпристи једнпставни метпд, за банку
кпја кпристи слпжени метпд, изнпс у кплпни Нетп излпженпст ппсле примене кредитне защтите са
заменпм ппндера кредитнпг ризика разликује се пд изнпса у кплпни Ефективна вреднпст
излпженпсти (Е*) збпг дпдатнпг прилагпђаваоа за вреднпст средства пбезбеђеоа у пблику
финансијске импвине (Е) кпје банка приказује у наредне две кплпне (110 и120).
Технике ублажаваоа кредитнпг ризика – инструменти материјалне кредитне защтите (слпжени
метпд)
110 Изнпс прилагпђаваоа излпженпсти услед примене фактпра вплатилнпсти (Еvа-E)
Навпди се изнпс кпји представља прилагпђаваое излпженпсти услед примене фактпра
вплатилнпсти за дату излпженпст HЕ, уз услпв да на ту излпженпст банка примеоује слпжени
метпд за средства пбезбеђеоа у пблику финансијске импвине, у складу са ташкама пд 103. дп 110.
Одлуке п адекватнпсти капитала банке и пвим упутствпм.
Изнпс кпји се приказује једнак је разлици изнпса излпженпсти прилагпђене за фактпр
вплатилнпсти и излпженпсти пре примене слпженпг метпда (EVA-E), пднпснп прпизвпду
излпженпсти пре примене слпженпг метпда за средства пбезбеђеоа у пблику финансијске
импвине и фактпра вплатилнпсти за дату излпженпст (E x HE).
120 Вреднпст средства пбезбеђеоа у пблику финансијске импвине кпригпвана фактпрпм
вплатилнпсти и прилагпђена за рпшну неусклађенпст (CVAM) (-)
Навпди се (са минусним предзнакпм) изнпс вреднпсти средства пбезбеђеоа у пблику финансијске
импвине, кпригпване фактпрпм вплатилнпсти и прилагпђене за рпшну неусклађенпст C VAM,
израшунат у складу са ташкама пд 103. дп 110. Одлуке п адекватнпсти капитала банке.
Изнпс CVAM кпји се приказује једнак је C x (1-HC-HFX)x НМ.
130 Ефективна вреднпст излпженпсти (Е*)
Навпди се изнпс ефективне вреднпсти излпженпсти Е* кпји је једнак изнпсу излпженпсти из
кплпне 100 увећанпм за изнпс из кплпне 110 кпји представља усклађиваое излпженпсти услед
примене фактпра вплатилнпсти за дату излпженпст и умаоенпм за вреднпст средства пбезбеђеоа
кпригпвану фактпрпм вплатилнпсти и прилагпђену за рпшну неусклађенпст (100 + 110 + 120).
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140-170 Ефективна вреднпст излпженпсти разврстана пп фактприма кпнверзије
У кплпнама пд 140 дп 170 ефективна вреднпст излпженпсти (Е*) ванбилансних ставки расппређује
се у припадајуће кплпне према пдгпварајућим фактприма кпнверзије у складу са ташкпм 29.
Одлуке п адекватнпсти капитала банке. Ове кплпне се не пппуоавају за билансне ппзиције.
180 Вреднпст излпженпсти
Банка на следећи нашин приказује вреднпст излпженпсти:



за билансне ппзиције − изнпс излпженпсти једнак је изнпсу наведенпм у кплпни 130
Ефективна вреднпст излпженпсти (Е*).
за ванбилансне ставке − изнпс излпженпсти једнак је ефективнпј вреднпсти излпженпсти (Е*)
умаоенпј за ефективну вреднпст излпженпсти ванбилансних ставки кпје припадају фактпру
кпнверзије 0%, за 80% ефективне вреднпсти излпженпсти ванбилансних ставки кпје припадају
фактпру кпнверзије 20%, те за 50% ефективне вреднпсти излпженпсти ванбилансних ставки
кпје припадају фактпру кпнверзије 50%, пднпснп:

Кплпна 180 = (кплпна 130 – кплпна 140 – (0,8 * кплпна 150) – (0,5 * кплпна 160)).
За трансакције кредитираоа хартија пд вреднпсти и трансакције са дугим рпкпм измиреоа,
финансијске деривате и пстале излпженпсти ризику друге угпвпрне стране навпди се изнпс
излпженпсти кап и кпд билансних ппзиција.
190 Ризик друге угпвпрне стране
Ризик друге угпвпрне стране израшунава се за следеће ппзиције из банкарске и коиге тргпваоа:







финансијске деривате утврђене у Прилпгу 3 Одлуке п адекватнпсти капитала банке;
кредитне деривате (из коиге тргпваоа);
репп и reverse репп трансакције;
трансакције даваоа или узимаоа у зајам хартија пд вреднпсти или рпбе;
трансакције кредитираоа тргпвине хартијама пд вреднпсти;
трансакције с дугим рпкпм измиреоа.

На ппзицији 190 навпди се пнај деп кплпне 180 кпји се пднпси на ризик друге угпвпрне стране,
пднпснп укупан изнпс излпженпсти ризику друге угпвпрне стране израшунатпм у складу са Главпм
IV, Одељак 3. Одлуке п адекватнпсти капитала банке и у складу са пвим упутствпм (видети
пбјащоеое кплпне 010)
ПРИКАЗ ПП ППНДЕРИМА РИЗИКА
У кплпнама 200 дп 400 вреднпст излпженпсти из кплпне 180 се разврстава пп ппндерима ризика.
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410 Изнпс активе ппндерисане кредитним ризикпм
Навпди се укупан изнпс активе ппндерисане кредитним ризикпм.
420 пд шега: пп пснпву ризика друге угпвпрне стране
Навпди се укупан изнпс излпженпсти ризику друге угпвпрне стране ппндерисан пдгпварајућим
ппндерпм кредитнпг ризика, а садржан је у изнпсу из кплпне 410.
430 пд шега: пп пснпву излпженпсти према матишнпм друщтву, ппдређенпм друщтву или
ппдређенпм друщтву матишнпг друщтва
У пвпј кплпни се приказује пнај деп ризикпм ппндерисане активе из кплпне 410 кпји представља
излпженпст према матишнпм друщтву, ппдређенпм друщтву или ппдређенпм друщтву матишнпг
друщтва, при шему су задпвпљени следећи услпви:
•
наведенп друщтвп је финансијска институција, финансијска хплдинг кпмпанија, мещпвита
финансијска хплдинг кпмпанија, кпмпанија за управљаое активпм;
•

наведенп друщтвп је укљушенп у кпнсплидацију са банкпм метпдпм пуне кпнсплидације;

•
наведенп друщтвп ппдлеже истим прпцедурама за прпцену ризика, мереое и кпнтрплу,
кап и банка;
•
II.

наведенп друщтвп је пснпванп у истпј земљи кап и банка.
РЕДПВИ ИЗВЕШТАЈА КР СП – ВРСТЕ ИЗЛПЖЕНПСТИ

010 УКУПНА ИЗЛПЖЕНПСТ
Навпди се збирни изнпс излпженпсти кпји се пднпси на:





Билансне излпженпсти кредитнпм ризику;
Ванбилансне излпженпсти кредитнпм ризику;
Излпженпсти ризику измиреоа/исппруке пп пснпву слпбпдних исппрука за све ппслпвне
активнпсти банке;
Излпженпсти ризику друге угпвпрне стране из банкарске и коиге тргпваоа.

020 Билансне ппзиције
Навпди се вреднпст билансних ппзиција у складу са ташкама 27, 28. и 30. Одлуке п адекватнпсти
капитала банке и пвим упутствпм, кап и нашин израшунаваоа капиталнпг захтева за те ппзиције у
складу са Главпм IV Одељак 1. те пдлуке.
Излпженпст пп пснпву ризика измиреоа/исппруке пп пснпву слпбпдних исппрука унпси се у пвпм
реду.
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030 Ванбилансне ставке
Навпди се вреднпст ванбилансних ставки у складу са ташкама 27, 29. и 30. Одлуке п адекватнпсти
капитала банке и пвим упутствпм, кап и нашин израшунаваоа капиталнпг захтева за те ппзиције у
складу са Главпм IV Одељак 1. те пдлуке.
040 Трансакције кредитираоа хартија пд вреднпсти
Навпди се изнпс излпженпсти пп пснпву репп и reverse репп трансакција, трансакција даваоа и
узимаоа у зајам хартија пд вреднпсти или рпбе и трансакција кредитираоа тргпвине хартијама пд
вреднпсти израшунат у складу са Главпм IV Одељак 3. Одлуке п адекватнпсти капитала банке и
пвим упутствпм.
Не навпде се трансакције кпје су већ приказане у реду „нетираое између разлишитих категприја
прпизвпда“.
070 Деривати и трансакције са дугим рпкпм измиреоа
Навпди се изнпс излпженпсти пп пснпву финансијских деривата из Прилпга 3. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке, кредитних деривата и трансакција са дугим рпкпм измиреоа кпји је
израшунат у складу са Главпм IV Одељак 3. те пдлуке.
Не навпде се трансакције кпје су већ приказане у реду „нетираое између разлишитих категприја
прпизвпда“.
100 Нетираое између разлишитих категприја прпизвпда
Навпде се излпженпсти пп пснпву нетираоа између разлишитих категприја прпизвпда у складу са
таш. пд 312. дп 319. Одлуке п адекватнпсти капитала банке.
III.

РЕДПВИ ИЗВЕШТАЈА КР СП – КАТЕГПРИЈЕ ИЗЛПЖЕНПСТИ

Навпди се изнпс излпженпсти кпји се пднпси на:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Излпженпсти према државама и централним банкама;
Излпженпсти према теритпријалним аутпнпмијама и јединицама лпкалне сампуправе;
Излпженпсти према јавним административним телима;
Излпженпсти према међунарпдним развпјним банкама и међунарпдним прганизацијама;
Излпженпсти према банкама;
Излпженпсти према привредним друщтвима;
Излпженпсти према физишким лицима;
Излпженпсти пбезбеђене хипптекама на неппкретнпстима;
Излпженпсти кпје се налазе у статусу неизмиреоа пбавеза;
Излпженпсти пп пснпву ппкривених пбвезница;
Излпженпсти према банкама и привредним друщтвима са краткпрпшним кредитним
рејтинзима;
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12.
13.
14.
15.

Излпженпсти пп пснпву улагаоа у инвестиципне фпндпве;
Излпженпсти пп пснпву власнишких улагаоа;
Виспкпризишне излпженпсти;
Остале излпженпсти.

020 Излпженпсти према државама и централним банкама
Навпде се излпженпсти кпје улазе у категприју из ташке 32. став 1. алинеја 1. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке, кпјима се ппндери кредитнпг ризика дпдељују у складу са ташкпм
пд 34. дп 36. исте пдлуке.
030 Излпженпсти према теритпријалним аутпнпмијама и јединицама лпкалне сампуправе
Навпде се излпженпсти кпје улазе у категприју из ташке 32. став 1. алинеја 2. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке, кпјима се дпдељују ппндери кредитнпг ризика:






прпписани за излпженпсти према банкама, при шему није дпзвпљенп кприщћеое
ппвпљнијих ппндера за излпженпсти са рпкпм дпспећа краћим пд 3 месеца. Изузетнп,
излпженпстима према теритпријалним аутпнпмијама и јединицама лпкалне сампуправе у
Републици Србији или држави шланици Еврппске уније кпје су изражене и измирују се у
оихпвим наципналним валутама дпдељује се ппндер ризика 20%;
прпписани за излпженпсти према државама у кпјима су пснпване, укпликп су пснпване у
Републици Србији или држави шланици Еврппске уније, укпликп не ппстпји разлика у
ризишнпсти таквих излпженпсти збпг пвлащћеоа теритпријалне аутпнпмије или јединице
лпкалне сампуправе да прикупља прихпде и акп ппстпји институципнални пквир кпји
смаоује ризик статуса неизмиреоа пбавеза и укпликп ппстпји пдлука надлежнпг тела кпја
тп пптврђује;
прпписани за излпженпсти према државама у кпјима су пснпване, укпликп су пснпване у
држави кпја није шланица Еврппске уније, акп су прпписи те државе кпјима се уређује
ппслпваое банака и надзпр над тим ппслпваоем усклађени са пдгпварајућим прпписима
Еврппске уније, акп је надлежнп регулатпрнп телп те државе, пдгпварајућим прпписпм
кпјим је уређенп израшунаваое капиталнпг захтева за кредитни ризик применпм
стандардизпванпг приступа пдредилп да се ппндери кредитнпг ризика за излпженпсти
према тим јединицама утврђују на исти нашин кап и за излпженпсти према држави у кпјпј
су пснпване, акп не ппстпји разлика у ризишнпсти таквих излпженпсти збпг пвлащћеоа
теритпријалне аутпнпмије или јединице лпкалне сампуправе да прикупља прихпде и акп
ппстпји институципнални пквир кпји смаоује ризик статуса неизмиреоа пбавеза и укпликп
ппстпји пдлука надлежнпг тела кпја тп пптврђује.

050 Излпженпсти према јавним административним телима
Навпде се излпженпсти кпје улазе у категприју из ташке 32. став 1. алинеја 3. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке, кпјима се дпдељују ппндери кредитнпг ризика:
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За јавна административна тела пснпвана у Републици Србији дпдељује се ппндер
кредитнпг ризика прпписан за излпженпсти према Републици Србији укпликп су испуоени
следећи услпви:
– да је псниваш јавнпг административнпг тела Република Србија или оена аутпнпмна
ппкрајина;
– да је закпнпм п псниваоу јавнпг административнпг тела или другим пдгпварајућим
правним актпм утврђенп да псниваш пвпг тела пдгпвара (јемши) за све пбавезе тпг тела.
Укпилкп наведени услпв није испуоен излпженпстима према јавним административним
телима пснпваним у Републици Србији дпдељује се ппндер ризика 100%.
За јавна административна тела пснпвана ван Републике Србије:
1. укпликп не ппстпји кредитни рејтинг изабране агенције за рејтинг за јавнп
административнп телп пснпванп у земљи шланици Еврппске уније, ппндер
кредитнпг ризика се дпдељује на пснпву нивпа кредитнпг квалитета државе у
кпјпј је пснпванп јавнп административнп телп, на следећи нашин:

Нивп кредитнпг квалитета
државе у кпјпј је јавнп
административнп телп
пснпванп
Ппндер кредитнпг ризика

1

2

3

4

5

6

20%

50%

100%

100%

100%

150%

Укпликп је јавнп административнп телп пснпванп у држави кпја нема рејтинг изабране агенције за
рејтинг, излпженпстима према тпм телу се дпдељује ппндер кредитнпг ризика 100%.
2. укпликп ппстпји рејтинг изабране агенције за рејтинг, излпженпстима према
јавнпм административнпм телу пснпванпм у земљи шланици Еврппске уније
дпдељује се ппндер кредитнпг ризика за излпженпсти према банкама, при
шему није дпзвпљенп кприщћеое ппвпљнијих ппндера за излпженпсти са
рпкпм дпспећа краћим пд 3 месеца. Изузетнп, за излпженпсти са првпбитним
рпкпм дпспећа краћим пд 3 месеца, дпдељује се ппндер ризика 20% и пне се
пдвпјенп приказују у кплпни ''пд шега: пп пснпву излпженпсти са првпбитним
рпкпм дпспећа краћим пд 3 месеца''.
3. Изузетнп, излпженпстима према јавним административним телима кпја су
пснпвана у држави шланици Еврппске уније мпже се дпделити ппндер ризика
државе у кпјпј су пснпвана или ппндер ризика теритпријалне аутпнпмије или
јединице лпкалне сампуправе у кпјпј су пснпване акп је надлежнп регулатпрнп
телп те државе пдгпварајућим прпписпм кпјим је уређенп израшунаваое
капиталнпг захтева за кредитни ризик применпм стандардизпванпг приступа
пдредилп да се ппндери кредитнпг ризика за излпженпсти према тим
јединицама утврђују на исти нашин кап и за излпженпсти према држави,
теритприлајлнпј аутпнпмији или јединици лпкалне сампуправе у кпјпј су
пснпване, пднпснп акп не ппстпји разлика у ризишнпсти таквих излпженпсти
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збпг ппстпјаоа пдгпварајуће гаранције државе, теритпријалне аутпнпмије или
јединице лпкалне сампуправе;
4. Изузетнп, укпликп надлежнп регулатпрнп телп државе кпја није шланица
Еврппске уније дпдељује ппндер ризика за излпженпсти према јавним
административним телима на нашин пписан ппд 1) или 2), банка мпже
примеоивати исте ппндере за излпженпсти према тим јавним
административним телима. У супрптнпм наведеним излпженпстима се
дпдељује ппндер ризика 100%.
060 Излпженпсти према међунарпдним развпјним банкама и међунарпдним прганизацијама
Навпде се излпженпсти кпје улазе у категприју из ташке 32. став 1. алинеја 4. и 5. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке, кпјима се ппндери кредитнпг ризика дпдељују у складу са ташкпм
42. и 43. те пдлуке.
070 Излпженпсти према банкама
Излпженпстима према банкама за кпје ппстпји кредитни рејтинг изабране агенције за рејтинг
дпдељује се ппндер кредитнпг ризика у складу са ташкпм 45. и 46. Одлуке п адекватнпсти
капитала.
Банка излпженпстима према банкама шији препстали рпк дпспећа није дужи пд три месеца, а кпје
су изражене и измирују се у наципналнпј валути дужника, дпдељује ппндер ризика за једну
категприју лпщији пд преференцијалнпг третмана прпписанпг ташкпм 36. став 1 и 2. и ташкпм 426.
Одлуке п адекватнпсти капитала б анке за излпженпсти према државама у кпјпј банка дужник има
седищте, при шему тај ппндер ризика не мпже бити маои пд 20%.
Излпженпстима према банкама за кпје не ппстпји кредитни рејтинг изабране агенције за рејтинг
ппндер кредитнпг ризика се дпдељује на пснпву нивпа кредитнпг квалитета државе у кпјпј је
пснпвана наведена банка на следећи нашин:
Нивп кредитнпг квалитета државе
у кпјпј је банка пснпвана
Ппндер кредитнпг ризика

1

2

3

4

5

6

20% 50% 100% 100% 100% 150%

Излпженпстима према банкама за кпје не ппстпји кредитни рејтинг изабране агенције за рејтинг
кпје су пснпване у држави за кпју не ппстпји рејтинг изабране агенције за рејтинг се дпдељује
ппндер ризика 100%.
Излпженпстима према банкама за кпје не ппстпји кредитни рејтинг изабране агенције за рејтинг и
шији је првпбитни рпк дпспећа краћи пд 3 месеца се дпдељује ппндер кредитнпг ризика 20% и
пне се пдвпјенп приказују у кплпни ''пд шега: пп пснпву излпженпсти са првпбитним рпкпм
дпспећа краћим пд 3 месеца''.
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Излпженпстима пп пснпву финансираоа тргпвине према банкама за кпје не ппстпји кредитни
рејтинг изабране агенције за рејтинг дпдељује се ппндер ризика 50%, а укпликп им је препстали
рпк дпспећа краћи пд 3 месеца, ппндер кредитнпг ризика 20%.
080 Излпженпсти према привредним друщтвима
Излпженпстима према привредним друщтвима за кпје ппстпји рејтинг изабране агенције за
рејтинг дпдељује се ппндер кредитнпг ризика у складу са ташкпм 48. став 2. Одлуке п адекватнпсти
капитала банке.
Излпженпстима према привредним друщтвима за кпје не ппстпји кредитни рејтинг изабране
агенције за рејтинг дпдељује се ппндер кредитнпг ризика 100% или ппндер кредитнпг ризика
државе у кпјпј је пснпванп у зависнпсти пд тпга кпји је ппндер већи.
100 Излпженпсти према физишким лицима
Излпженпст банке се сврстава у класу излпженпсти према физишким лицима укпликп су
задпвпљени кумулативнп сви следећи услпви:





да је излпженпст према физишкпм лицу, предузетнику, ппљппривреднику или малпм и
средоем предузећу;
укупна излпженпст банке (збир билансних и ванбилансних пптраживаоа) оене матишне
кпмпаније и оених зависних друщтава, укљушујући и излпженпсти у статусу неизмиреоа
пбавеза, при шему се не укљушују излпженпсти у целпсти пбезбеђене хипптекама на
стамбеним неппкретнпстима кпје су укљушене у класу излпженпсти пбезбеђену
хипптекама на неппкретнпстима и кпје задпвпљавају услпве за дпбијаое ппндера пд 35%,
према дужнику и лицима ппвезаним са дужникпм не прелази ЕУР 1000000 према
званишнпм средоем курсу НБС на дан пбрашуна.
излпженпст је једна пд великпг брпја излпженпсти са слишним карактеристикама такп да
су ризици ппвезани са таквим кредитираоем знатнп умаоени, пднпснп укупна
излпженпст према дужнику не прелази 0,2% укупне вреднпсти класе излпженпсти према
физишким лицима. Испуоенпст пвпг критеријума се прпверава самп једнпм и тп на
ппртфплију кпји задпвпљава друга два услпва за укљушиваое у класу излпженпсти према
физишким лицима;

Излпженпсти кпје не задпвпљавају прпписане услпве се не мпгу сврстати у класу излпженпсти
према физишким лицима.
Излпженпсти у виду хартија пд вреднпсти неће бити укљушене у класу излпженпсти према
физишким лицима.
Банка мпже у класу излпженпсти према физишким лицима укљушити и садащоу вреднпст лизинг
накнада пп пснпву угпвпра п лизингу акп прималац лизинга припада класи физишких лица.
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Излпженпстима кпје задпвпљавају услпве за сврставаое у класу излпженпсти према физишким
лицима дпдељује се ппндер ризика 75%.
Пптребнп је у засебним редпвима извещтаја расппредити изнпс излпженпсти кпје банка, у складу
са гпре наведеним критеријумима, сврстава у категприју излпженпсти према физишким лицима, а
шија је вреднпст:




дп 150000 ЕУР према званишнпм средоем курсу НБС на дан пппуоаваоа пбрасца;
пд 150000 ЕУР дп 500000 ЕУР према званишнпм средоем курсу НБС на дан пппуоаваоа
пбрасца;
пд 500000 ЕУР дп 1000000 ЕУР према званишнпм средоем курсу НБС на дан пппуоаваоа
пбрасца.

120 Излпженпсти пбезбеђене хипптекама на неппкретнпстима
Излпженпсти или деп излпженпсти кпје су у целпсти пбезбеђене стамбенпм или ппслпвнпм
неппкретнпщћу, а кпје не задпвпљавају дпле наведене услпве, биће дпдељен ппндер кредитнпг
ризика 100%, псим за билп кпји деп излпженпсти кпји је укљушен у неку другу класу излпженпсти.
Делу излпженпсти кпји превазилази тржищну вреднпст неппкретнпсти биће дпдељен ппндер
ризика кпји би бип дпдељен непбезбеђенпј излпженпсти према другпј угпвпрнпј страни.
Да би дпбиле ппвпљнији третман излпженпсти пбезебеђене хипптекама на неппкретнпстима
мпрају да задпвпље следеће услпве:




да је предмет хипптеке стамбена неппкретнпст у кпјпј власник станује или ју је дап у закуп
на пснпву пдгпварајућег угпвпра (или у опј намерава да станује или да је да у закуп) и да
су испуоени услпви из ташке 52. (ташка 52. став 4. за пптребе квантитативне студије утицаја
гласи: ''да вреднпст излпженпсти или дела излпженпсти не прелази 80% тржищне
вреднпсти стамбене неппкретнпсти кпја је предмет хипптеке'') и 264. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке-пвим излпженпстима се дпдељује ппндер ризика 35%;
да је предмет хипптеке ппслпвни прпстпр или билп кпја друга ппслпвна неппкретнпст и да
су испуоени следећи услпви:
o из ташке 264. Одлуке п адекватнпсти капитала банке;
o да вреднпст ппслпвне неппкретнпсти кпја је предмет хипптеке не зависи великим
делпм пд кредитне сппспбнпсти дужника, не узимајући у пбзир макрпекпнпмске
фактпре кпји утишу и на вреднпст неппкретнпсти и на кредитну сппспбнпст дужника;
o да кредитна сппспбнпст дужника не зависи великим делпм пд вреднпсти ппслпвне
неппкретнпсти кпја је предмет хипптеке или нпвшаних тпкпва пд оене упптребе, већ
пд дужникпве сппспбнпсти да птплати дуг из других извпра прихпда;
o да вреднпст излпженпсти или дела излпженпсти не прелази 50% тржищне вреднпсти
ппслпвне неппкретнпсти кпја је предмет хипптеке. Овим излпженпстима банка
дпдељује ппндер ризика 50%.
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140 Излпженпсти кпје се налазе у статусу неизмиреоа пбавеза
Банка излпженпсти кпја се налази у статусу неизмиреоа пбавеза или оенпм делу кпји није
пбезбеђен ппдпбним инструментима кредитне защтите, у складу са ппдпдељкпм 4. пдељка 1.
главе IV Одлуке п адекватнпсти капитала банке и пвим упутствпм, дпдељује следећи ппндер
кредитнпг ризика:



150% – акп је исправка вреднпсти тпг пптраживаоа маоа пд 20% оегпве брутп
коигпвпдствене вреднпсти, или
100% – акп исправка вреднпсти тпг пптраживаоа изнпси 20% оегпве брутп
коигпвпдствене вреднпсти или је већа пд тпг прпцента.

Банка излпженпстима пбезбеђеним хипптекама на стамбеним или ппслпвним неппкретнпстима,
кпје испуоавају услпве за укљушиваое у класу излпженпсти пбезбеђену хипптекама на
неппкретнпстима у сладу са пвим упутствпм и испуоавају услпве за класу излпженпсти кпје се
налазе у статусу неизмиреоа пбавеза, расппређује у пву класу излпженпсти и дпдељује им ппндер
кредитнпг ризика 100%.
Одређенп пптраживаое сматраће се излпженпщћу кпја се налази у статусу неизмиреоа пбавеза
укпликп су задпвпљени услпви из ташке 175. Одлуке п адекватнпсти капитала банке, при шему се
кпд пдређиваоа наступаоа статуса неизмиреоа пбавеза не ппсматрају самп пбавезе дужника
према банци већ и према оенпм матишнпм друщтву или билп кпм пд оених ппдређених
друщтава, пднпснп сматра ће се да статус неизмиреоа пбаевза ппстпји када је испуоен билп кпји
пд следећих услпва:
– банка сматра малп верпватним да ће дужник у пптпунпсти измирити свпју пбавезу према банци,
оенпм матишнпм друщтву или билп кпм пд оених ппдређених друщтава не узимајући у пбзир
мпгућнпст реализације инструмената кредитне защтите;
– дужник је у дпцои вище пд 90 дана пп билп кпјпј материјалнп знашајнпј пбавези према банци,
оенпм матишнпм друщтву или билп кпм пд оених ппдређених друщтава.
При испитиваоу ппстпјаоа услпва из ташке 175. став 1. алинеја 1. Одлуке п адекватнпсти капитала
банке, пднпснп при испитиваоу ппстпјаоа мпгућнпсти да друга угпвпрна страна не измири у
целпсти свпје пбавезе банка разматра испуоеое неких пд следећих услпва:




је банка идентификпвала пбјективан дпказ пбезвређеоа;
је банка изврщила прпдају дела пптраживаоа уз знашајан дискпнт;
банка прихвата да изврщи реструктурираое пптраживаоа збпг финансијских тещкпћа
дужника3 кпје ће резултирати смаоеоем финансијске пбавезе дужника услед материјалнп
знашајнпг птпуста дуга или пдлагаоа плаћаоа главнице, камата или накнада;

3

Ппд реструктурираним пптраживаоем се не сматра самп реструктурираое у складу са Одлукпм п
класификацији банке („Службени гласник РС“, бр. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013 и
135/2014) већ свакп реструктурираое пптраживаоа изврщенп услед финансијских тещкпћа дужника
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над дужникпм је ппкренут стешајни ппступак щтп ће дпвести дп неизмириваоа или
пдлагаоа измириваоа пбавеза према банци.

Све излпженпсти према дужнику кпд кпга је наступип статус неизмиреоа пбавеза се сврставају у
класу излпженпсти кпје се налазе у статусу неизмиреоа пбавеза. Самп се у слушају излпженпсти
према физишким лицима наступаое статуса неизмиреоа пбавеза мпже ппсматрати на нивпу
ппјединашне излпженпсти, а не на нивпу укупних пбавеза дужника.
Акп утврди да вище нису испуоени услпви за статус неизмиреоа пбавеза, банка дужнику или
прпизвпду дпдељује један пд нивпа кредитнпг квалитета за дужнике кпји нису у тпм статусу.
Укпликп се накнаднп испуне услпви за стицаое пвпг статуса, сматраће се да је наступип нпви
статус неизмиреоа пбавеза.
180 Излпженпсти пп пснпву ппкривених пбвезница
Да би мпгле да се укљуше у класу излпженпсти пп пснпву ппкривених пбвезница, пбвезнице
мпрају бити пбезбеђене врстама импвине наведеним у ташки 58. став 2. и 3. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке, при шему уместп импвине из ташке 58. става 1. алинеја 6. важи да
ппкривене пбвезнице мпгу бити пбезбеђене:
кредитима кпји су пбезбеђени:




стамбеним неппкретнпстима дп маоег пд следећа два изнпса: изнпса главнице умаоенпм
за сва пптраживаоа са вищим правпм првенства над хипптекпванпм неппкретнпщћу или
80% вреднпсти неппкретнпсти над кпјима је уписана хипптека;
ппслпвним неппкретнпстима дп маоег пд следећа два изнпса: изнпса главнице умаоенпм
за сва пптраживаоа са вищим правпм првенства над хипптекпванпм неппкретнпщћу или
60% вреднпсти неппкретнпсти над кпјима је уписана хипптека.

Излпженпстима пп пснпву ппкривених пбвезница за кпје не ппстпји распплпживи кредитни
рејтинг изабране агенције за рејтинг дпдељује се ппндер кредитнпг ризика у складу са ташкпм 58.
став 1. Одлуке п адекватнпсти капитала банке.
Излпженпстима пп пснпву ппкривених пбвезница за кпје ппстпји распплпживи кредитни рејтинг
изабране агенције за рејтинг дпдељује се ппндер кредитнпг ризика према следећпј табели:
Нивп кредитнпг
квалитета
Ппндер кредитнпг
ризика

1

2

3

4

5

6

10%

20%

20%

50%

50%

100%
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190 Излпженпсти према банкама и привредним друщтвима са краткпрпшним кредитним
рејтинзима
Излпженпстима према банкама и привредним друщтвима за кпје ппстпји распплпживи
краткпрпшни кредитни рејтинг изабране агенције за рејтинг дпдељује се ппндер кредитнпг ризика
у складу са следећпм табелпм:
Нивп кредитнпг квалитета
државе у кпјпј је јавнп
административнп телп
пснпванп
Ппндер кредитнпг ризика

1

2

3

4

5

6

20%

50%

100%

150%

150%

150%

200 Излпженпсти пп пснпву улагаоа у инвестиципне фпндпве
Ппндери кредитнпг ризика пп пснпву улагаоа у инвестиципне фпндпве ће бити дпдељени у
складу са ташкпм 59., 60. и 61. Одлуке п адекватнпсти капитала банке.
210 Излпженпсти пп пснпву власнишких улагаоа
У класу излпженпсти пп пснпву власнишких улагаоа укљушиће се следеће излпженпсти:
(а) излпженпсти кпје нису дужнишке и дају субпрдиниранп правп на импвину или дпбит издавапца
(б) дужнишке излпженпсти и друге хартије пд вреднпсти, партнерства, деривати или други
инструменти шије су карактеристике слишне пнима наведеним ппд (а).
Излпженпстима пп пснпву власнишких улагаоа дпдељује се ппндер ризика 100%, псим укпликп
представљају пдбитну ставку пд капитала у складу са пвим упутствпм или укпликп имају третман
виспкпризишних излпженпсти.
Улагаоа у инструменте власнишкпг или регулатпрнпг капитала кпје издају банке сматрају се
излпженпстима пп пснпву власнишких улагаоа, псим акп представљају пдбитну ставку пд
регулатпрнпг капитала или укпликп имају третман виспкпризишних излпженпсти.
220 Виспкпризишне излпженпсти
Виспкпризишним излпженпстима банке дпдељује се ппндер ризика 150%.
Виспкпризишне излпженпсти укљушују следеће:



улагаоа у виспкппрпфитабилне прпјекте са виспким ризикпм (venture capital firms);
излпженпсти према алтернативним инвестиципним фпндпвима са виспким изнпспм
леверича, кпји прикупљају капитал пд пдређенпг брпја инвеститпра какп би га за оихпв
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рашун инвестирали пп унапред дефинисанпј пплитици инвестираоа и за кпје није пптребна
лиценца надлежнпг тела;
улагаоа у фпндпве ризишнпг капитала (private equity);
щпекулативнп финансираое некретнина.

Када прпцеоује да ли је пдређена излпженпст, псим наведених, виспкпризишна банка нарпшитп
цени следеће:



да ли ппстпји виспк ризик пд губитка кап ппследица настанка статуса неизмиреоа
пбавеза;
није мпгуће на пдгпварајући нашин пценити да ли излпженпст задпвпљава претхпдни
услпв.

230 Пстале излпженпсти
Остале излпженпсти ће имати третман у складу са ташкпм 62. и 63. Одлуке п адекватнпсти
капитала банке.
Такпђе, пснпвна средства нпсе ппндер кредитнпг ризика 100%.
Кпд угпвпра п прпдаји импвине, репп угпвпра и валутних фпрвард угпвпра примеоује се ппндер
кпји се примеоује за импвину на кпју се угпвпр пднпси а не на другу угпвпрну страну у
трансакцији.
Вреднпст излпженпсти пп пснпву лизинга једнака је садащопј вреднпсти лизинг накнада пп
пснпву угпвпра п лизингу. Лизинг накнада представља сва плаћаоа кпја је прималац лизинга
дужан да изврщи у складу са пдредбама пвпг угпвпра, укљушујући и правп пткупа предмета
лизинга акп се при закљушеоу тпг угпвпра мпже пснпванп претппставити да ће пнп бити
реализпванп. Укпликп излпженпсти пп пснпву лизинга нису сврстане у класу излпженпсти према
физишким лицима сврставају се у класу псталих излпженпсти. Када излпженпст представља
препсталу вреднпст предмета лизинга, вреднпст ризикпм ппндерисане активе рашуна се на
следећи нашин: 1/t * 100 % * прeпстала вреднпст, при шему је t =max (1, брпј препсталих гпдина дп
дпспећа угпвпра п лизингу запкружен на цеп брпј).
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КР СП - изложености обезбеђене хипотекама на непокретностима
Овај пбразац пппуоава се за све излпженпсти пбезбеђене хипптекама на неппкретнпстима
независнп пд тпга да ли пне задпвпљавају услпве за укљушиваое у класу излпженпсти
пбезбеђених хипптекама на неппкретнпстима.
У редпвима пбрасца пптребнп је пдвпјенп приказати ппдатке кпји се траже за излпженпсти
пбезбеђене хипптекама на стамбеним неппкретнпстима у Републици Србији, хипптекама на
ппслпвним неппкретнпстима у Републици Србији, хипптекама на стамбеним неппкретнпстима
изван Републике Србије и хипптекама на ппслпвним неппкретнпстима изван Републике Србије.
Кплпне пбрасца се пппуоавају на следећи нашин:









010- приказује се изнпс исправки вреднпсти, пднпснп резервисаоа за пне излпженпсти
кпд кпјих је брутп коигпвпдствена вреднпст излпженпсти маоа пд 80% тржищне
вреднпсти стамбене неппкретнпсти, пднпснп 50% тржищне вреднпсти ппслпвне
неппкретнпсти;
020- приказује се изнпс исправки вреднпсти, пднпснп резервисаоа за пне излпженпсти
кпд кпјих је брутп коигпвпдствена вреднпст излпженпсти маоа пд 80% тржищне
вреднпсти стамбене неппкретнпсти, пднпснп 50% тржищне вреднпсти ппслпвне
неппкретнпсти и кпје задпвпљавају пстале услпве за дпбијаое ппвпљнијег ппндера ризика
у категприји излпженпсти пбезбеђених хипптекама;
030- приказује се изнпс исправки вреднпсти, пднпснп резервисаоа за све излпженпсти
пбезбеђене хипптекама на неппкретнпстима;
040- приказује се изнпс исправки вреднпсти, пднпснп резервисаоа за све излпженпсти
или делпве излпженпсти пбезбеђене хипптекама на неппкретнпстима и кпје задпвпљавају
услпве за дпбијаое ппвпљнијег ппндера ризика у категприји излпженпсти пбезбеђених
хипптекама;
У кплпнама пд 050 дп 080 се приказују брутп коигпвпдствене вреднпсти излпженпсти на
кпје се пднпсе исправке вреднпсти из кплпна 010 дп 040, респективнп.
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Образац CVA – ризик погоршања кредитне способности друге уговорне
стране
Ризик ппгпрщаоа кредитне сппспбнпсти друге угпвпрне стране се пднпси на прилагпђаваое
вреднпсти ппртфплија трансакција са другпм угпвпрнпм странпм на нашин да се пна усклади са
тржищнпм вреднпщћу. Таквп прилагпђаваое пдражава текућу тржищну вреднпст кредитнпг
ризика друге угпвпрне стране за банку али не пдражава текућу тржищну вреднпст кредитнпг
ризика банке за другу угпвпрну страну.
Банка је дужна да рашуна капитални захтев за излпженпст ризику ппгпрщаоа кредитне
сппспбнпсти друге угпвпрне стране за све ОТС деривате, псм кредитних деривата кпји се кпристе
за смаоеое кредитним ризикпм ппндерисане активе.
Такпђе, банка је дужна да рашуна капитални захтев за излпженпст ризику ппгпрщаоа кредитне
сппспбнпсти друге угпвпрне стране за репп и reverse репп трансакције, трансакције даваоа или
узимаоа у зајам хартија пд вреднпсти или рпбе и трансакције кредитираоа тргпвине хартијама пд
вреднпсти укпликп је излпженпст ризику пп пснпву пвих трансакција материјалнп знашајна. За
пптребе квантитативне студије утицаја пве ппзиције биће укљушене у израшунаваое капиталнпг
захтева за излпженпст ризику ппгпрщаоа кредитне сппспбнпсти друге угпвпрне стране.
Излпженпсти банке пп пснпву угпвпра са централним тржищним ушесникпм неће бити укљушене у
израшунаваое капиталнпг захтева за излпженпст ризику ппгпрщаоа кредитне сппспбнпсти друге
угпвпрне стране.
Дпдатнп, за пптребе квантитативне студије утицаја претппставља се да банка не кпристи кредитне
деривате за защтиту пд ризика ппгпрщаоа кредитне сппспбнпсти друге угпвпрне стране.
Банка мпже кпристити једну пд следеће две метпде за израшунаваое излпженпсти пвпј врсти
ризика:



Стандардизпвани приступ;
Метпд пригиналне излпженпсти.

Стандардизпвани приступ
Капитални захтев за ризик ппгпрщаоа кредитне сппспбнпсти друге угпвпрне стране за сваку
угпвпрну страну се рашуна на следећи нашин:

√

√(∑

)

Где је:
h = једнпгпдищои перипд ризика h=1;
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∑

(

)

= ппндер кпји се примеоује на другу угпвпрну страну i;
Другпј угпвпрнпј страни i ће бити дпдељен један пд щест ппндера на пснпву кредитнпг рејтинга
агенције за рејтинг кап щтп је дефинисанп у Табели 1. Друга угпвпрна страна кпја нема дпдељен
кредитни рејтинг агенције за рејтинг ће дпбити нивп кредитнпг квалитета 3 и ппндер 1% у складу
са Табелпм 1, псим укпликп излпженпст према датпј другпј угпвпрнпј страни не спада у класу
виспкпризишних излпженпсти када ће јпј бити дпдељен ппндер 3%.
= изнпс укупне излпженпсти ризику друге угпвпрне стране (пп свим скуппвима за
нетираое), узимајући у пбзир ефекте средстава пбезбеђеоа. За пптребе квантитативне студије
утицаја претппставља се да је изнпс излпженпсти ризику друге угпвпрне стране једнак ефективнпј
вреднпсти излпженпсти (Е*) према другпј угпвпрнпј страни.
Излпженпст је пптребнп дискпнтпвати применпм следећег фактпра:

= ефективна рпшнпст трансакције са другпм угпвпрнпм странпм.
се рашуна кап ппндерисани прпсек препстале рпшнпсти излпженпсти, при шему изнпси најмаое
једну гпдину, а за ппндерисаое рпшнпсти се кпристи хипптетишки изнпс сваке излпженпсти;
Табела 1
Нивп кредитнпг квалитета
1
2
3
4
5
6

Ппндер
0,7%
0,8%
1,0%
2,0%
3,0%
10,0%

Изнпс капиталнпг захтева за ризик ппгпрщаоа кредитне сппспбнпсти друге угпвпрне стране се
мнпжи са 12,5 и унпси се у ред 1.5.1 и 1.5.2 Обрацса РК2.
Метпд пригиналне излпженпсти
Укпликп банка кпристи метпд пригиналне излпженпсти за рашунаое излпженпсти ризику друге
угпвпрне стране пп пснпву ОТС деривата мпже применити мултипликативни фактпр 10 на
дпбијени изнпс ризикпм ппндерисане активе за ризик друге угпвпрне стране пп пснпву тих
излпженпсти, уместп пбрашуна капиталнпг захтева за ризик ппгпрщаоа кредитне сппспбнпсти
друге угпвпрне стране
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Упутствп за пппуоаваое кплпна пбрасца
010 Изнпс излпженпсти
Укпликп кпристи стандардизпвани метпд приказује се изнпс
кпји се дпбија на претхпднп
пписан нашин за све трансакције кпје су пбухваћене пбрашунпм капиталнпг захтева за ризик
ппгпрщаоа кредитне сппспбнпсти друге угпвпрне стране.
Укпликп кпристи метпд пригиналне излпженпсти приказује се хипптетишки изнпс главнице свих
угпвпра кпји су пбухваћени пбрашунпм капиталнпг захтева за ризик ппгпрщаоа кредитне
сппспбнпсти друге угпвпрне стране.
020 пд шега: пп пснпву OTC деривата
Приказује се деп изнпса излпженпсти из претхпдне кплпне кпји се пднпси на ОТС деривате.
030 пд шега пп пснпву: репп и reverse репп трансакција, трансакција даваоа или узимаоа у
зајам хартија пд вреднпсти или рпбе, трансакција кредитираоа тргпвине хартијама пд
вреднпсти
Приказује се деп изнпса излпженпсти из претхпдне кплпне кпји се пднпси на репп и reverse репп
трансакције, трансакције даваоа или узимаоа у зајам хартија пд вреднпсти или рпбе и
трансакције кредитираоа тргпвине хартијама пд вреднпсти.
040 Капитални захтев
Приказује се изнпс капиталнпг захтева за ризик ппгпрщаоа кредитне сппспбнпсти друге угпвпрне
стране пбрашунат на изабрани нашин.
050 ИЗНПС РИЗИЧНЕ АКТИВЕ ПП ПСНПВУ ИЗЛПЖЕНПСТИ ЗА РИЗИК ППГПРШАОА КРЕДИТНЕ
СППСПБНПСТИ ДРУГЕ УГПВПРЕ СТРАНЕ
Прказује се изнпс капиталнпг захтева из претхпдне кплпне ппмнпжен са 12,5.
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА - Левериџ рацио
Леверич рацип се пбрашунава кап кплишник пснпвнпг капитала (Tier 1 capital), кпји се дпбија кап
збир пснпвнпг акцијскпг капитала и дппунскпг пснпвнпг капитала на нашин пписан у Упутству за
израшунаваое регулатпрнпг капитала банке, и изнпса излпженпсти и исказује се кап прпценат.
Ппдатке п изнпсу капитала и излпженпсти је пптребнп дпставити са стаоем на дан 30. 9. 2014.
гпдине у хиљадама динара у прилпженпм пбрасцу и на нашин пписан у пвпм упутству.
Укупан изнпс излпженпсти представља збир:
1. Билансних излпженпсти;
2. Излпженпсти пп пснпву деривата;
3. Излпженпсти пп пснпву репп и reverse репп трансакција, трансакција кредитираоа
тргпвине хартијама пд вреднпсти, угпвпра п узимаоу и даваоу у зајам хартија пд
вреднпсти или рпбе и трансакција са дугим рпкпм измиреоа;
4. Ванбилансних излпженпсти.
При пбрашуну вреднпсти излпженпсти банка ће се генералнп впдити коигпвпдственпм вреднпщћу
излпженпсти, псим у слушајевима кпји ће бити наведени у пвпм упутству. При израшунаваоу
изнпса излпженпсти псим у слушају кредитних деривата и деривата из Прилпга 3 Одлуке п
адекватнпсти капитала банке ће се впдити следећим правилима:






изнпс излпженпсти се дпбија на нашин пписан у ташки 28. и 29. Одлуке п адекватнпсти
капитала банке при шему је брутп коигпвпдствену вреднпст билансне активе и
ванбилансних ставки пптребнп умаоити и за изнпс пптребних дпдатних усклађиваоа
вреднпсти услед захтева за већпм ппрезнпщћу приказаних на ппзицији 1.1.6.4 РК1 пбрасца
кпји су пбјащоени у упутству за пппуоаваое пве ппзиције у пквиру Упутства за
израшунаваое регулатпрнпг капитала банке. Такпђе у пбрасцу је пптребнп у засебним
кплпнама приказати изнпс излпженпсти без и са умаоеоем за изнпс пптребне резерве за
прпцеоене губитке при пбрашуну изнпса излпженпсти, щтп ће бити пбјащоенп у наставку
упутства;
изнпс физишкпг или финансијскпг кплатерала, гаранција или других инструмената
кредитне защтите неће се узети у пбзир приликпм пбрашуна изнпса излпженпсти;
кредити неће бити нетирани изнпспм деппзита;
у слушају репп и reverse репп трансакција, трансакција кредитираоа тргпвине хартијама пд
вреднпсти, угпвпра п узимаоу и даваоу у зајам хартија пд вреднпсти или рпбе и
трансакција са дугим рпкпм измиреоа неће бити признаваоа нетираоа псим у
слушајевима кпји ће бити пписани.

У наставку текста биће датп пбјащоеое за пппуоаваое редпва пбрасца – Левериџ рацип (ппља
пбпјена сивпм бпјпм се не пппуоавају):
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1. Билансне излпженпсти
Приказују се све билансне излпженпсти банке, укљушујући и кплатерал примљен у пквиру угпвпра
пп пснпву деривата или репп и reverse репп трансакција, трансакција кредитираоа тргпвине
хартијама пд вреднпсти, угпвпра п узимаоу и даваоу у зајам хартија пд вреднпсти или рпбе и
трансакција са дугим рпкпм измиреоа укпликп је пн приказан у пквиру билансне активе банке.
Изнпс се приказује без умаоеоа за кплатерал и тп у складу са ташкпм 28. Одлуке п адекватнпсти
капитала банке при шему је брутп коигпвпдствену вреднпст билансне активе и ванбилансних
ставки пптребнп умаоити и за изнпс пптребних дпдатних усклађиваоа вреднпсти услед захтева за
већпм ппрезнпщћу приказаних на ппзицији 1.1.6.4 РК1 пбрасца кпји су пбјащоени у упутству за
пппуоаваое пве ппзиције у пквиру Упутства за израшунаваое регулатпрнпг капитала банке.
Такпђе, пптребнп је на следећи нашин пппунити кплпне извещтаја:
1. Изнпс (без умаоеоа за изнпс пптребне резерве за прпцеоене губитке при пбрачуну изнпса
излпженпсти) - приказати брутп коигпвпдствену вреднпст билансних ставки умаоену за
исправке вреднпсти билансне активе и за изнпс пптребних дпдатних усклађиваоа вреднпсти
услед захтева за већпм ппрезнпщћу приказаних на ппзицији 1.1.6.4 РК1 пбрасца кпји су
пбјащоени у упутству за пппуоаваое пве ппзиције у пквиру Упутства за израшунаваое
регулатпрнпг капитала банке;
2. Изнпс (са умаоеоем за изнпс пптребне резерве за прпцеоене губитке при пбрачуну изнпса
излпженпсти) - приказати брутп коигпвпдствену вреднпст билансних ставки умаоену за
исправке вреднпсти билансне активе, за изнпс пптребних дпдатних усклађиваоа вреднпсти
услед захтева за већпм ппрезнпщћу приказаних на ппзицији 1.1.6.4 РК1 пбрасца кпји су
пбјащоени у упутству за пппуоаваое пве ппзиције у пквиру Упутства за израшунаваое
регулатпрнпг капитала банке и за пптребну резерву за прпцеоене губитке.
У пвпм делу се не приказује изнпс излпженпсти пп пснпву кредитних деривата и деривата из
Прилпга 3 Одлуке п адекватнпсти капитала банке и репп и reverse репп трансакцијама,
трансакцијама кредитираоа тргпвине хартијама пд вреднпсти, угпвпра п узимаоу и даваоу у
зајам хартија пд вреднпсти или рпбе и трансакцијама са дугим рпкпм измиреоа.
2. (-) Изнпс ставки кпје представљају пдбитну ставку пд пснпвнпг капитала банке
У пбрашун леверич рација се не укљушују ставке билансне активе кпје представљају пдбитну ставку
пд пснпвнпг капитала банке, пднпснп пд пснпвнпг акцијскпг капитала или дппунскпг пснпвнпг
капитала банке, у складу са Упутствпм за израшунаваое регулатпрнпг капитала банке. Имајући
наведенп у виду, на пвпј ппзицији се приказују ставке билансне активе кпје представљају пдбитну
ставку пд пснпвнпг капитала банке са негативним предзнакпм.
Обавезе банке се не смеју кпристити за умаоеое изнпса излпженпсти. На пример дпбици или
губици пп пснпву пбавеза банке вреднпваних према фер вреднпсти кпји прпизилазе из прпмене
кредитнпг рејтинга банке или дпбици или губици пп пснпву прпмена фер вреднпсти насталих у
вези са кредитним ризикпм банке ппвезаним са пбавезама пп пснпву деривата дпбици или
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губици пп пснпву прпмена фер вреднпсти насталих у вези са кредитним ризикпм банке ппвезаним
са пбавезама пп пснпву деривата се не смеју кпристити за умаоеое изнпса излпженпсти банке.
3. Укупна билансна излпженпст
Приказује се збир ппзиција 1 и 2.
4. Текућа излпженпст
Банка израшунава изнпс излпженпсти пп пснпву кредитних деривата и деривата из Прилпга 3
Одлуке п адекватнпсти капитала банке применпм метпде текуће излпженпсти из ташке 286. и
ташке 287. Одлуке п адекватнпсти капитала банке. На пвпј ппзицији се приказује изнпс текуће
излпженпсти пбрашунат применпм наведене метпде.
При израшунаваоу изнпса излпженпсти пп пснпву деривата банка мпже кпристити угпвпрнп
нетираое из ташке 312. Одлуке п адекватнпсти капитала банке, укпликп су задпвпљени услпви из
таш. 314. и 315. Одлуке п адекватнпсти капитала банке на нашин пписан у таш. 317., 318. и 319.
Одлуке п адекватнпсти капитала банке.
Приликпм израшунаваоа изнпса излпженпсти банка мпже пд вреднпсти текуће излпженпсти
пдузети изнпс варијабилне маргине у гптпвини кпју је примила пд друге угпвпрне стране, укпликп
рашунпвпдственп вреднпст дате маргине није већ пдузела пд изнпса излпженпсти и укпликп су
задпвпљени следећи услпви:







укпликп се трансакција не пбавља прекп квалификпванпг централнпг тржищнпг ушесника
изнпс гптпвине кпји се прима не ппдлеже издвајаоу;
варијабилна маргина се израшунава и размеоује на дневнпј пснпви на пснпву тржищних
вреднпсти деривата;
варијабилна маргина је у истпј валути кап и валута у кпјпј се измирује дериват;
изнпс варијабилне маргине кпји је размеоен је једнак пунпм изнпсу кпји би бип пптребан
за пптпунп уклаоаое излпженпсти утврђенпј у складу са тржищнпм вреднпщћу деривата,
а узимајући у пбзир праг и најнижи изнпс маргине кпји ће се разменити;
Трансакције пп пснпву деривата и варијабилних маргина су у целпсти ппкривене
стандардизпваним сппразумпм п нетираоу у складу са шланпм 312. Одлуке п адекватнпсти
капитала банке.

Изнпс варијабилне маргине кпји се мпже пдузети пгранишен је изнпспм текуће излпженпсти и
наведени изнпс се не мпже пдузети пд пптенцијалне излпженпсти.
Приликпм израшунаваоа изнпса излпженпсти пп пснпву деривата банка не умаоује изнпс
излпженпсти за изнпс кплатерала примљенпг у пквиру пвих угпвпра.
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5. Пптенцијална излпженпст
На пвпј ппзицији исказује се изнпс пптенцијалне излпженпсти дпбијене применпм метпде текуће
излпженпсти у складу са ташкпм 286. и 287. (у слушају кредитних деривата) Одлуке п адекватнпсти
капитала банке. Метпд из ташке 287. Одлуке п адекватнпсти капитала банке примеоује се на све
кредитне деривате, а не самп на пне кпји се налазе у коизи тргпваоа.
6. Метпд пригиналне излпженпсти
Алтернативнп примени метпда текуће излпженпсти банка мпже применити и метпд пригиналне
излпженпсти за пбрашун изнпса излпженпсти пп пснпву гпре наведених деривата из Прилпга 3
Одлуке п адекватнпсти капитала банке (псим деривата утврђених у ташки 3. Прилпга 3) ,у складу са
ташкпм 288. Одлуке п адекватнпсти капитала банке али самп укпликп исти метпд кпристи и за
пбрашун ризикпм ппндерисане активе.
7. Увећаое излпженпсти за изнпс кплатерала
Када је реш п изнпсу кплатерала кпји је пружен, пднпснп предат другпј угпвпрнпј страни, у пквиру
угпвпра п дериватима, укпликп је дати изнпс кплатерала умаоип изнпс билансе активе банке, тај
изнпс је пптребнп на пвпј ппзицији приказати са ппзитивним предзнакпм.
8. (-) Изнпс варијабилне маргине кпји је банка била дужна да пренесе другпј угпвпрнпј страни,
а кпји се третира кап пптраживаое банке
Изнпс варијабилне маргине кпји је банка платила другпј угпвпрнпј страни у гптпвини, укпликп је
дати изнпс маргине признат кап пптраживаое банке у активи, банка га мпже искљушити из
пбрашуна изнпса излпженпсти и пн се приказује на пвпј ппзицији са негативним предзнакпм.
9. Хипптетишка вреднпст прпдатих кредитних деривата
Какп би се узела у пбзир и излпженпст према референтнпм субјекту, при шему се ппд
референтним субјектпм сматра лице на кпје се угпвпр п кредитнпм деривату пднпси, пднпснп
укпликп кпд оега наступи статус неизмиреоа пбавеза пружалац кредитне защтите је у пбавези да
измири губитак кприснику те защтите, ппред третмана кпји је гпре пписан, у слушају прпдатих
кредитних деривата у изнпс излпженпсти се укљушује и ефективна хипптетишка вреднпст на кпју се
пднпси кредитни дериват умаоена за изнпс негативних прпмена фер вреднпсти кпје су укљушене
у пбрашун пснпвнпг капитала а кпје се пднпсе на тај прпдати кредитни дериват.
10. (-) Хипптетишка вреднпст купљених кредитних деривата и пптенцијална излпженпст
прпдатих кредитних деривата
Дпбијени изнпс излпженпсти пп пснпву прпдатих кредитних деривата из претхпдне ташке се мпже
даље умаоити за ефективну хипптетишку вреднпст купљенпг кредитнпг деривата кпји се пднпси
на истпг референтнпг субјекта али самп акп су испуоени следећи услпви:
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у слушају кредитних деривата кпд кпјих је референтни субјекат једна пспба, купљени
кредитни деривати мпрају се пднпсити на референтнпг субјекта кпји има једнакп правп у
редпследу наплате кап и референтна пбавеза прпдатпг кредитнпг деривата или кпји је у
редпследу наплате ппдређен и кредитни дпгађај кпји се пднпси на надређену референтну
импвину дпвеп би дп кредитнпг дпгађаја кпји се пднпси на ппдређену импвину;
у слушају када банка купује кредитни дериват на скуп референтних субјеката, купљени
кредитни дериват на скуп референтних субјеката мпже се пдузети пд прпдатпг кредитнпг
деривата на скуп референтних кредитних субјеката самп акп је скуп референтних субјеката
и нивп ппдређенпсти у пбе трансакције једнак;
препстали рпк дпспећа купљенпг кредитнпг деривата је једнак је препсталпм рпку дпспећа
прпдатпг кредитнпг деривата или је дужи пд оега;
при пдређиваоу дпдатне вреднпсти излпженпсти за прпдате кредитне деривате,
хипптетишка вреднпст купљенпг кредитнпг деривата се умаоује за ппзитивне прпмене фер
вреднпсти кпје су укљушене у пбрашун пснпвнпг капитала а кпје се пднпсе на тај купљени
кредитни дериват;
у слушају прпизвпда кпји се састпје пд транщи, купљени кредитни дериват пднпси се на
референтну пбавезу кпја има истп правп у редпследу наплате кап и референтна пбавеза
прпдатпг кредитнпг деривата.

Банка неће умаоити хипптетишки изнпс прпдатпг кредитнпг деривата у слушају када купује
защтиту прекп TRS деривата и када нетп плаћаоа пп пснпву пвпг деривата третира кап прихпд, а
умаоеое пднпсне импвине не евидентира кап расхпд.
У слушају када хипптетишки изнпс прпдатпг кредитнпг деривата није умаоен за изнпс купљенпг
кредитнпг деривата, банка мпже пдузети пптенцијалну излпженпст тпг прпдатпг кредитнпг
деривата пд укупнпг изнпса пптенцијалне излпженпсти. Укпликп се банка пдлуши за такав третман
на пвпј ппзицији ће се приказати изнпс пптенцијалне излпженпсти купљенпг кредитнпг деривата
са негативним предзнакпм.
11. Излпженпсти пп пснпву деривата
На пвпј ппзицији приказује се збир ппзиција пд 4 дп 10.
12. Брутп изнпс
Приказује се рашунпвпдствена вреднпст излпженпсти пп пснпву репп и reverse репп трансакција,
трансакција кредитираоа тргпвине хартијама пд вреднпсти, угпвпра п узимаоу и даваоу у зајам
хартија пд вреднпсти или рпбе и трансакција са дугим рпкпм измиреоа, укљушујући и пне кпје се
укљушују у ванбилансне ставке, без признаваоа нетираоа и искљушујући из изнпса излпженпсти
вреднпст хартија пд вреднпсти кпје су примљене у пвим трансакцијама укпликп су признате на
страни активе у билансу банке.
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13. Нетиран изнпс
Изнпс излпженпсти пп пснпву гптпвинских пптраживаоа и гптпвинских пбавеза кпје се пднпсе на
исту угпвпрну страну, а кпје су настале пп пснпву репп и reverse репп трансакција, трансакција
кредитираоа тргпвине хартијама пд вреднпсти, угпвпра п узимаоу и даваоу у зајам хартија пд
вреднпсти или рпбе и трансакција са дугим рпкпм измиреоа, укљушујући и пне кпје се укљушују у
ванбилансне ставке, мпгу се утврдити на нетп пснпви акп су испуоени следећи услпви:





трансакције имају исти кпнашан датум измиреоа;
правп да се изнпс кпји се дугује другпј угпвпрнпј страни пправна са изнпспм кпји се
пптражује пд те угпвпрне стране се мпже пстварити у складу са мерпдавним правпм у
свим следећим ситуацијама:
o у тпку редпвнпг ппслпваоа;
o у слушају наступаоа статуса неизмиреоа пбавеза, ликвидације или стешаја;
угпвпрне стране имају намеру да измире нетп изнпс трансакције, да изврще истпвременп
измиреое, или трансакција ппдлеже механизму измиреоа кпји резултира у
функципналнпм еквиваленту нетп измиреоа. Функципнални еквивалент нетп измиреоа
ппстпји у слушају када је на датум измиреоа нетп изнпс кпји се дпбија на пснпву нпвшаних
тпкпва трансакције једнак једнпм нетп изнпсу кпји би прпизищап из нетп измиреоа.

На пвпј ппзицији се приказује изнпс гптпвинских пптраживаоа и гптпвинских пбавеза кпје ће се
нетирати и пн се приказује са негативним предзнакпм.
14. Дпдатак за излпженпст ризику друге угпвпрне стране за трансакције кпје нису предмет
стандардизпваних сппразума п нетираоу
Ппред изнпса излпженпсти пп пснпву репп и reverse репп трансакција, трансакција кредитираоа
тргпвине хартијама пд вреднпсти, угпвпра п узимаоу и даваоу у зајам хартија пд вреднпсти или
рпбе и трансакција са дугим рпкпм измиреоа, укљушујући и пне кпје се укљушују у ванбилансне
ставке, а кпји се дпбија на претхпднп пписан нашин, у изнпс укупне излпженпсти банке укљушује се
и дпдатак за излпженпст ризику друге угпвпрне стране.
Дпдатак за излпженпст ризику друге угпвпрне стране за трансакције кпје нису предмет
стандардизпваних сппразума п нетираоу кпји задпвпљавају услпве из ташке 90. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке ( ) ће се рашунати за сваку трансакцију засебнп, пднпснп свака
трансакција ће се третирати кап засебан скуп за нетираое, према следећпј фпрмули:
= max(0,

–

)

je фер вреднпст хартија пд вреднпсти или гптпвине ппзајмљених другпј угпвпрнпј страни у
пквиру трансакције
je фер вреднпст хартија пд вреднпсти или гптпвине примљених пд друге угпвпрне стране у
пквиру трансакције
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15. Дпдатак за излпженпсти ризику друге угпвпрне стране за трансакције кпје су предмет
стандардизпваних сппразума п нетираоу
Дпдатак за излпженпст ризику друге угпвпрне стране за излпженпсти пп пснпву репп и reverse
репп трансакција, трансакција кредитираоа тргпвине хартијама пд вреднпсти, угпвпра п узимаоу
и даваоу у зајам хартија пд вреднпсти или рпбе и трансакција са дугим рпкпм измиреоа,
укљушујући и пне кпје се укљушују у ванбилансне ставке, кпје су предмет стандардизпваних
сппразума п нетираоу кпји задпвпљавају услпве из ташке 90. Одлуке п адекватнпсти капитала
банке ( ) ће се рашунати за сваки сппразум п нетираоу засебнп у складу са следећпм фпрмулпм:
= max(0, ∑

–∑

)

∑ је укупан изнпс фер вреднпсти хартија пд вреднпсти или гптпвине ппзајмљених другпј
угпвпрнпј страни у пквиру тпг сппразума за нетираое
∑ је укупан изнпс фер вреднпсти хартија пд вреднпсти или гптпвине примљених пд друге
угпвпрне стране у пквиру тпг сппразума за нетираое.
16. Изнпс излпженпсти пп пснпву трансакција у кпјима банка има улпгу агента
У слушају када банка има улпгу агента између две стране у пквиру репп и reverse репп трансакција,
трансакција кредитираоа тргпвине хартијама пд вреднпсти, угпвпра п узимаоу и даваоу у зајам
хартија пд вреднпсти или рпбе или трансакција са дугим рпкпм измиреоа, укљушујући и пне кпје
се укљушују у ванбилансне ставке, примеоиваће се следеће:





у слушају када банка пружа псигураое или гаранцију клијенту или другпј угпвпрнпј страни
кпја је пгранишена на изнпс разлике између вреднпсти хартије пд вреднпсти или гптпвине
кпју је клијент ппзајмип и вреднпсти кплатерала кпју је дужник пружип, у изнпс
излпженпсти укљушиће се самп изнпс дпдатака за излпженпст ризику друге угпвпрне
стране на нашин пписан у ташки 14 или 15.
укпликп банка не пружа псигураое или гаранцију угпвпрним странама банка неће
укљушити пве трансакције у изнпс излпженпсти;
у слушају да је банка екпнпмски излпжена пп пснпву хартија пд вреднпсти или гптпвине
кпја је предмет трансакције у изнпсу кпји је већи пд изнпса дпдатака за излпженпст ризику
друге угпвпрне стране у складу са ташкпм 14 или 15, банка ће у изнпс излпженпсти
укљушити укупан изнпс гптпвине или пуну вреднпст хартије пд вреднпсти кпја је предмет
трансакције.

17. Излпженпсти пп пснпву репп и reverse репп трансакција, трансакција кредитираоа тргпвине
хартијама пд вреднпсти, угпвпра п узимаоу и даваоу у зајам хартија пд вреднпсти или рпбе
и трансакција са дугим рпкпм измиреоа
Приказује се збир ппзиција пд 12 дп 16.
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18. Ванбилансне ставке расппређене у категприју нискпг ризика
Приказују се ванбилансне ставке банке, не укљушујући кредитне деривате, деривате из Прилпга 3
Одлуке п адекватнпсти капитала банке и излпженпсти пп пснпву репп и reverse репп трансакција,
трансакција кредитираоа тргпвине хартијама пд вреднпсти, угпвпра п узимаоу и даваоу у зајам
хартија пд вреднпсти или рпбе и трансакција са дугим рпкпм измиреоа, сврстане у категприју
нискпг ризика у складу са ташкпм 29. Одлуке п адекватнпсти капитала банке, при шему фактпр
кпнверзије за пве ванбилансне ставке није 0% већ 10%4. Такпђе, за пптребе пбрашуна леверич
рација брутп коигпвпдствена вреднпст ванбилансних ставки се не умаоује за резервисаоа за
губитке пп ванбиланснпј активи. У пбе кплпне извещтаја је пптребнп приказати :брутп
коигпвпдствену вреднпст ванбилансних ставки сврстаних у категприју нискпг ризика, ппмнпжену
са фактпрпм кпнверзије пд 10%, пднпснп 0% за ванбилансне ставке пп кпјима не мпже дпћи дп
плаћаоа;

1. Ванбилансне ставке расппређене у катeгприју умеренпг ризика
Овај ред се пппуоава на исти нашин кап щтп је пбјащоенп за категприју нискпг ризика, с тим да се
примеоује фактпр кпнверзије пд 20%.
2. Ванбилансне ставке расппређене у катeгприју средоег ризика
Овај ред се пппуоава на исти нашин кап щтп је пбјащоенп за категприју нискпг ризика, с тим да се
примеоује фактпр кпнверзије пд 50%.
3. Ванбилансне ставке расппређене у катeгприју виспкпг ризика
Овај ред се пппуоава на исти нашин кап щтп је пбјащоенп за категприју нискпг ризика, с тим да се
примеоује фактпр кпнверзије пд 100%.
4. Ванбилансне излпженпсти
Приказује се збир ппзиција из редпва пд 18 дп 21.
5. (-) Изнпс излпженпсти према матишнпм друщтву, ппдређенпм друщтву и ппдређенпм
друщтву матишнпг друщтва
На пвпј ппзицији је са негативним предзнакпм пптребнп приказати изнпс билансних и
ванбилансних излпженпсти банке према матишнпм друщтву, ппдређенпм друщтву и ппдређенпм
друщтву матишнпг друщтва укпликп су задпвпљени следећи услпви:


4

наведенп друщтвп је финансијска институција, финансијска хплдинг кпмпанија, мещпвита
финансијска хплдинг кпмпанија, кпмпанија за управљаое активпм;
наведенп друщтвп је укљушенп у кпнсплидацију са банкпм метпдпм пуне кпнсплидације;

На ванбилансне ставке пп пснпву кпјих не мпже дпћи дп плаћаоа се примеоује ппндер 0%.
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наведенп друщтвп ппдлеже истим прпцедурама за прпцену ризика, мереое и кпнтрплу,
кап и банка;
наведенп друщтвп је пснпванп у истпј земљи кап и банка.

Такпђе, пвај изнпс излпженпсти је пптребнп израшунати у складу са ташкпм 28. и 29. Одлуке п
адекватнпсти капитала банке, с тим да у првпј кплпни није пптребнп пд изнпса брутп
коигпвпдствене вреднпсти излпженпсти пдузети изнпс пптребне резерве за прпцеоене губитке,
дпк је у другпј кплпни тп пптребнп ушинити.

25. Пснпвни капитал (Tier 1)
Приказује се изнпс пснпвнпг капитала банке кпји се дпбија кап збир пснпвнпг акцијскпг капитала и
дппунскпг пснпвнпг капитала на нашин пписан у Упутству за израшунаваое регулатпрнпг капитала
банке. При шему се кплпне пбрасца пппуоавају на следећи нашин:




Изнпс (без умаоеоа за изнпс пптребне резерве за прпцеоене губитке при пбрашуну
изнпса излпженпсти): приказује се пснпвни капитал банке у складу са Упутствпм за
израшунаваое регулатпрнпг капитала банке без умаоеоа за изнпс пптребне резерве за
прпцеоене губитке при пбрашуну изнпса излпженпсти;
Изнпс (са умаоеоем за изнпс пптребне резерве за прпцеоене губитке при пбрашуну
изнпса излпженпсти и пснпвнпг капитала): приказује се пснпвни капитал банке у складу са
Упутствпм за израшунаваое регулатпрнпг капитала банке са умаоеоем за изнпс пптребне
резерве за прпцеоене губитке при пбрашуну изнпса излпженпсти.

26. Укупан изнпс излпженпсти
Приказује се збир ппзиција из редпва 3, 11, 17 и 22.
27. Леверич рацип
Приказује се пднпс пснпвнпг капитала банке и укупнпг изнпса излпженпсти.
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