НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10,
123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), член 2 точка 29 и член 64 став 3 од Законот за
банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10,
26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), Советот на Народната банка на Република
Македонија донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за
утврдување на адекватноста на капиталот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 218/16)
1. Во Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на
капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12, 50/13, 71/14 и
223/15), во точката 6, по потточката 33), се додаваат 11 нови потточки 34), 35),
36), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43) и 44) коишто гласат:
„34) Премија од продадени капитални инструменти претставува
разлика меѓу продажната и номиналната вредност на капиталните инструменти.
Доколку продажната вредност на капиталните инструменти е пониска од
нивната номинална вредност, се добива негативна премија од продадени
капитални инструменти. Доколку продажната вредност на капиталните
инструменти е повисока од нивната номинална вредност, се добива позитивна
премија од продадени капитални инструменти.
35) Лице од финансискиот сектор е правно лице со седиште во
Република Македонија или во странство коешто е банка, небанкарска
финансиска институција или друштво за помошни банкарски услуги (доколку
друштвото е вклучено во консолидираните финансиски извештаи на банката),
согласно со Законот за банките.
36) Синтетичко вложување претставува вложување во инструменти
чијашто вредност е директно поврзана со вредноста на капиталните
инструменти издадени од лица од финансискиот сектор.
37) Неконтролирачкото (малцинското) учество опфаќа позиции од
редовниот основен капитал на подружница што се во сопственост на трети лица
коишто не се членки на банкарската група на која ѝ припаѓа банката којашто е
предмет на консолидирана супервизија.
38) Прифатлив додатен основен капитал и прифатлив
дополнителен капитал се позиции од додатниот основен капитал и позиции
од дополнителниот капитал на подружница што се во сопственост на трети
лица коишто не се членки на банкарската група на која ѝ припаѓа банката
којашто е предмет на консолидирана супервизија.

39) Значајно вложување во лице од финансискиот сектор претставува
вложување на банката коешто ги исполнува следниве критериуми:
вложувањето на банката надминува 10% од редовниот основен
капитал на лицето од финансискиот сектор;
банката има блиски врски со лицето од финансискиот сектор, без
разлика на висината на вложувањето во капиталните инструменти
на редовниот основен капитал на тоа лице; или
банката има вложување во редовниот основен капитал на лицето од
финансискиот сектор коешто не е членка на банкарската група на
која ѝ припаѓа банката, но лицето од финансискиот сектор и банката
се предмет на консолидација, согласно со прописите за
сметководство и сметководствените стандарди.
Сите вложувања коишто не исполнуваат барем еден од претходните три
критериуми се сметаат за вложувања во лица од финансискиот сектор во
кои банката нема значајно вложување.
40) Тековна добивка или тековна загуба е добивка или загуба од
билансот на успех на банката, остварена во текот на определен временски
период пократок од една календарска година и пред да се донесе одлука за
потврдување на финансискиот резултат за периодот од страна на собранието
на банката.
41) Добивка на крајот на годината или загуба на крајот на
годината е добивка или загуба од билансот на успех на банката, остварена во
текот на една календарска година и пред да се донесе одлука за потврдување
на финансискиот резултат за годината од страна на собранието на банката.
42) Стапката на исплата на дивиденда се утврдува како сооднос на
дивидендата исплатена на акционерите на банката и добивката по
оданочување. Доколку овој сооднос е негативен или поголем од 100%, стапката
на исплата на дивиденда е еднаква на 100%. Доколку добивката по
оданочување е нула, стапката на исплата на дивиденда е еднаква на: (1) 0%,
доколку немало исплата на дивиденда или (2) 100%, доколку банката
исплатила дивиденда.
43) Добивка расположлива за распределба го опфаќа износот на
добивката по оданочување, потврдена од собранието на банката или износот
на тековната добивка, коишто ги исполнуваат условите за распределба на
дивиденда или плаќање на аванс на дивиденда, согласно со закон.
44) Одложени даночни средства коишто зависат од идната
профитабилност на банката претставуваат побарувања врз основа на
повеќе платен данок согласно со даночната регулатива, коишто може да ја
намалат даночната обврска на банката, само доколку во иднина банката
оствари добивка којашто е предмет на оданочување. Одложени даночни
средства коишто зависат од идната профитабилност на банката и
произлегуваат од повремени разлики претставуваат побарувања врз
основа на повеќе платен данок согласно со даночната регулатива, врз основа
на повремените разлики во однос на пресметката на обврските врз основа на
данок.“
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2. Главата III. СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА се менува и гласи:
„III. СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА
8. Сопствените средства на банката претставуваат збир на основниот
капитал, утврден согласно со главата III.1 од оваа одлука и дополнителниот
капитал, утврден согласно со главата III.2 од оваа одлука, имајќи ги предвид
одредбите од главите III.3 и III.4 од оваа одлука.
9. Позициите коишто не ги исполнуваат условите од оваа глава не
можат да се вклучат во пресметката на сопствените средства на банката.
Доколку Народната банка утврди дека одредени позиции коишто банката
ги вклучила во утврдувањето на сопствените средства не ги исполнуваат
условите од оваа глава, веднаш ќе ѝ наложи на банката да ги исклучи тие
позиции од износот на сопствените средства. Банката може да ги вклучи тие
позиции во утврдувањето на сопствените средства, само по исполнување на
потребните услови и по добиена согласност од Народната банка.
10. При утврдувањето на износот на сопствените средства, банката е
должна да ги почитува следниве стапки:
- редовниот основен капитал не смее да биде понизок од 4,5% од
активата пондерирана според ризиците (стапка на редовен основен
капитал);
- основниот капитал не смее да биде понизок од 6% од активата
пондерирана според ризиците (стапка на основен капитал).
III.1. Основен капитал
11. Основниот капитал на банката претставува збир на редовниот
основен капитал, утврден согласно со главата III.1.1 од оваa oдлука и
додатниот основен капитал, утврден согласно со главата III.1.2 од оваа одлука.
III.1.1 Редовен основен капитал
12. Редовниот основен капитал се добива кога збирот на позициите од
точката 13 од оваа одлука ќе се намали за збирот на одбитните ставки од
точката 16 од оваа одлука и ќе се коригира за регулаторните усогласувања од
точката 19-ж од оваа одлука.
13. Во редовниот основен капитал на банката се вклучуваат следниве
позиции:
13.1. Капиталните инструменти коишто ги исполнуваат условите од
точката 14 од оваа одлука и за кои е добиена согласноста од ставот 2 од оваа
точка;
13.2. Премијата од продажбата
потточката 13.1 од оваа точка;

на

капиталните

инструменти

13.3. Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд);
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13.4. Задржаната нераспоредена добивка којашто не е оптоварена со
какви било идни обврски, којашто е искажана во билансот на состојба на
банката и е потврдена со одлука на собранието на акционери на банката.
Одлуката треба да содржи одредба којашто предвидува задржаната добивка да
не биде расположлива за исплата на дивиденда на акционерите во иднина. Во
оваа позиција се вклучува и акумулираната загуба од претходни години, со
негативен предзнак;
13.5. Тековната добивка или добивката на крајот на годината коишто ги
исполнуваат условите од точката 15 од оваа одлука; и
13.6. Збирна сеопфатна добивка или загуба којашто ги опфаќа
останатите добивки и загуби коишто не се прикажани во билансот на успех на
банката.
Позициите од потточката 13.1 од ставот 1 од оваа точка се вклучуваат во
редовниот основен капитал само по добиена согласност од Народната банка.
Банката е должна да ја достави документација од која ќе може да се утврди
дека се исполнети условите пропишани во точката 14 од оваа одлука, најмалку
30 дена пред намерата за вклучување на овие инструменти во пресметката на
сопствените средства.
Народната банка одлучува за поднесеното барање за издавање на
согласноста од ставот 2 од оваа точка, во рок од 30 дена по комплетирањето на
документацијата со која се потврдуваат условите од точката 14 од оваа одлука.
Позициите од потточките 13.3, 13.4, 13.5 и 13.6 од ставот 1 од оваа
точка треба да се во целост и веднаш на располагање за покривање на
ризиците и загубите за време на работењето на банката.
14. Kапиталните инструменти коишто ги исполнуваат следниве услови
можат да бидат дел од редовниот основен капитал:
14.1. Издадени се од банката врз основа на одлука на собранието на
акционери;
14.2. Уплатени се во целост, при што банката не смее да го финансира
нивното купување, директно или индиректно;
14.3. Имаат третман на акционерски капитал, согласно со прописите за
сметководство и сметководствените стандарди коишто важат за банките и се во
целост и неограничено расположливи за покривање на загубите;
14.4. Во билансот на состојба на банката се прикажани јасно и одвоено;
14.5. Тие се безусловно неповратни, немаат рок нa достасување и не
можат да се откупат, отплатат, односно не може да се намали нивната
вредност, освен во случај на стечај или ликвидација на банката или по добиена
согласност од Народната банка, согласно со точката 19-ј од оваа одлука. По
исклучок, се смета дека се исполнети условите од оваа потточка, доколку
намалувањето на вредноста е настанато како резултат на преземена мерка од
Народната банка, врз основа на закон;
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14.6. Не содржат клаузули или друг вид одредби коишто даваат можност
за нивен откуп, отплата или намалување на нивната вредност, освен во случај
на стечај или ликвидација на банката, ниту банката при нивното издавање,
поттикнала какви било очекувања за нивен откуп, отплата или намалување на
нивната вредност;
14.7. Исполнети се следниве услови во однос на надоместокот што може
да се распредели на имателите на капиталните инструменти:
-

-

не постои приоритет во исплатата на надоместокот, вклучително и во
однос на останатите инструменти коишто се дел од редовниот основен
капитал;
исплатата на надоместокот може да се врши само од добивката
расположлива за распределба;
не се предвидени одредби со кои се ограничува максималната висина на
надоместокот;
износот на надоместокот не зависи од цената по која имателите ги
купиле овие инструменти при нивното издавање;
не постои задолжителна обврска за редовна исплата на надоместок;
откажувањето на исплатата на надоместокот не се смета за неможност
банката да ги намирува своите обврски;
откажувањето на исплатата на надоместокот не предизвикува
ограничувања за банката за исплата по други основи.

14.8. Имаат највисок квалитет во однос на другите капитални
инструменти на банката, односно се користат први за покривање на загубите за
време на работењето на банката и секој капитален инструмент којшто е дел од
редовниот основен капитал пропорционално и подеднакво, односно pari passu,
се користи за покривање на загубите. Се смета дека овој услов е исполнет и во
случаите на траен отпис на главницата на капиталните инструменти коишто се
дел од останатите компоненти на сопствените средства;
14.9. Во случај на стечај или ликвидација на банката овие инструменти
се исплаќаат последни во однос на сите други обврски на банката кон
останатите доверители;
14.10. Во случај на стечај или ликвидација на банката, имателите на
овие инструменти имаат право на наплата од остатокот од активата на банката
којшто ќе остане по исплатата на останатите обврски, при што правото за
наплата е пропорционално на учеството во износот на издадените инструменти
и максималниот износ на наплата не е фиксен или ограничен;
14.11. Не се обезбедени или покриени со каква било гаранција од страна
на банката или лице поврзано со неа, со што би се намалил степенот на
субординација на овие инструменти којшто е определен во потточките 14.8,
14.9 и 14.10 од оваа точка;
14.12. Не подлежат на каков било договор што го намалува степенот на
субординација на инструментот којшто е определен во потточките 14.8, 14.9 и
14.10 од оваа точка, во случај на стечај или ликвидација на банката.
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15. Тековната добивка или добивката на крајот на годината можат да се
вклучат во пресметката на редовниот основен капитал на банката само врз
основа на добиена согласност од Народната банка.
Износот на тековната добивка или на добивката на крајот од годината се
намалува за износот на исплатениот аванс на дивиденда и/или дивидендата за
која има одлука од надзорниот одбор на банката дека ќе се распредели на
нејзините акционери. Доколку надзорниот одбор не донесол одлука за исплата
на дивиденда, тековната добивка или добивката на крајот од годината се
намалува за највисокиот од следниве износи:
-

дивидендата утврдена врз основа на стапката на исплата на
дивиденда согласно со политиката на дивиденди на банката;
дивидендата утврдена врз основа на просечната стапка на исплата на
дивиденда за последните три години;
дивидендата утврдена врз основа на стапката на исплата на
дивиденда од последната година.

Народната банка ќе ја издаде согласноста од ставот 1 од оваа точка
доколку се исполнети следниве услови:
-

-

износот на тековната добивка или на добивката на крајот од
годината е потврден од друштво за ревизија;
износот на тековната добивка или на добивката на крајот од
годината е намален за какви било плаќања врз основа на дивиденда,
даночни или друг вид слични обврски коишто се плаќаат од
добивката;
надзорниот одбор на банката донесол одлука со која предвидува дека
тековната добивка или добивката на крајот од годината нема да
може да се користи за исплата на дивиденда на акционерите.

За потврдување на условот од ставот 3 алинеја 1 од оваа точка, банката
е должна да достави:
-

-

за добивката на крајот на годината - извештај за извршена ревизија,
изработен согласно со прописите за ревизија, или писмо од
ревизорот дека ревизијата на годишните финансиски извештаи е во
тек, но ревизорот не дошол до сознанија поради кои конечниот
извештај би содржел квалификувано мислење;
за тековната добивка - извештај за извршена ревизија или извештај
за проверка на меѓупериодични финансиски информации изработени
согласно со прописите за ревизија, или писмо од ревизорот дека
ревизијата на финансиските извештаи е во тек, но ревизорот не
дошол до сознанија поради кои конечниот извештај би содржел
квалификувано мислење.

За потврдување на условот од ставот 3 алинеја 2 од оваа точка, банката
е должна да достави:
-

изјава потпишана од соодветно лице со посебни права и
одговорности во банката дека приходите и расходите се прикажани
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-

во билансот на успех согласно со прописите за сметководство и
сметководствените стандарди коишто важат за банките;
изјава потпишана од членовите на управниот одбор на банката во
која одделно се прикажани сите позиции на тековната добивка или
на добивката на крајот на годината, вклучувајќи ги и плаќањата врз
основа на дивиденда, даночни или друг вид слични обврски коишто
се плаќаат од добивката.

Народната банка одлучува по поднесеното барање за издавање на
согласноста од ставот 1 од оваа точка, во рокот од 30 дена по комплетирањето
на документацијата со која се потврдуваат условите од оваа точка.
Износот на тековната добивка за кој е добиена согласноста од ставот 1
од оваа точка, може да се вклучи во пресметката на редовниот основен капитал
и во следните периоди од тековната календарска година, само доколку
добивката остварена до датумот за кој се утврдува редовниот основен капитал
е поголема од износот на тековната добивка за кој е добиена согласноста од
Народната банка.
16. Редовниот основен капитал се намалува за следниве одбитни ставки:
16.1. Загуба на крајот на годината или тековна загуба;
16.2. Нематеријални средства. Износот на одбитната ставка се намалува
за одложените даночни обврски што би згаснале доколку нематеријалните
средства се оштетат или се депризнаат, согласно со прописите за
сметководство и сметководствените стандарди коишто важат за банките.
Износот на одбитната ставка се зголемува за гудвилот од значајните
вложувања на банката;
16.3. Одложени даночни средства коишто зависат од идната
профитабилност на банката. Износот на одбитната ставка се намалува за
одложените даночни обврски само доколку банката, согласно со закон, има
право да ги нетира тековните даночни средства со тековните даночни обврски.
При утврдување на редовниот основен капитал на консолидирана основа,
одложените даночни обврски можат да го намалат износот на одложените
даночни средства, само доколку одложените даночни средства и одложените
даночни обврски се однесуваат на даноци коишто се наплаќаат од иста даночна
институција и се однесуваат на ист даночен субјект. Во одложените даночни
обврски коишто можат да се вклучат во нетирањето на одложените даночни
средства не се вклучуваат одложените даночни обврски од потточката 16.2 од
оваа точка;
16.4. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во
сопствени капитални инструменти од редовниот основен капитал, вклучувајќи
ги и капиталните инструменти за кои банката има договорна обврска да ги
купи. Износот на одбитната ставка е еднаков на бруто долгата позиција на
банката во сопствени капитални инструменти од редовниот основен капитал и
може да се намали за износот на кратката позиција во овие инструменти само
доколку: (1) долгата и кратката позиција се во ист инструмент и кратката
позиција не ја изложува банката на ризик од другата договорна страна и (2) и
двете позиции (долгата и кратката) се или дел од портфолиото за тргување или
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дел од портфолиото на банкарски активности. Во случај на вложувања во
берзански индекс во кој се вклучени капиталните инструменти на банката,
износот на одбитната ставка е еднаков на пропорционалното учество на тие
капитални инструменти во индексот. Доколку банката има и долга и кратка
позиција во берзански индекс во кој се вклучени капитални инструменти на
банката, долгата позиција може да се намали за износот на кратката позиција,
вклучувајќи ја и кратката позиција којашто ја изложува банката на ризик од
другата договорна страна, само доколку: (1) долгата и кратката позиција се во
истиот индекс и (2) и двете позиции (долгата и кратката) се или дел од
портфолиото за тргување или дел од портфолиото на банкарски активности;
16.5. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во
капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од
финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката коишто
вештачки ги зголемуваат нејзините сопствени средства. Износот на одбитната
ставка е еднаков на бруто долгата позиција на банката во капиталните
инструменти од редовниот основен капитал на овие лица;
16.6. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во
капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од
финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување. Износот на
вкупната одбитна ставка за овие вложувања е еднаков на производот на:
- директните, индиректните и синтетичките вложувања во капитални
инструменти коишто се дел од сопствените средства на лицата од
финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување,
чијшто вкупен износ надминува 10% од редовниот основен капитал
на банката. За потребите на оваа алинеја, редовниот основен
капитал на банката се добива кога збирот на позициите од точката 13
од оваа одлука ќе се коригира за регулаторните усогласувања од
точката 19-ж од оваа одлука и ќе се намали за одбитните ставки од
потточките 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.10 и 16.11 од оваа точка, со
исклучок на износот на одложени даночни средства коишто зависат
од идната профитабилност на банката и произлегуваат од повремени
разлики, и
- износот
на директни, индиректни и синтетички вложувања во
капитални инструменти од редовниот основен капитал на лицата од
финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување,
поделен со вкупниот износ на директни, индиректни и синтетички
вложувања во капитални инструменти коишто се дел од сопствените
средства на лицата од финансискиот сектор во кои банката нема
значајно вложување.
Во утврдувањето на износите од алинеите 1 и 2 од оваа потточка не се
вклучуваат директните, индиректните и синтетичките вложувања во капитални
инструменти на лицата од финансискиот сектор во кои банката нема значајно
вложување коишто се држат до пет дена. Износот на директните, индиректните
и синтетичките вложувања од ставот 1 од оваа потточка којшто не надминува
10% од редовниот основен капитал на банката се вклучува во утврдувањето на
активата пондерирана според ризиците, согласно со главата VI од оваа одлука;
16.7. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во
капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од
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финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на
оние коишто се држат до пет дена;
16.8. Износ на одбитни ставки од додатниот основен капитал од точката
19-в од оваа одлука, којшто го надминува вкупниот износ на додатен основен
капитал од точката 19 од оваа одлука;
16.9. Вложувања во нефинансиски институции. Износот на одбитната
ставка го претставува износот на надминувањето на лимитите од Законот за
банките коишто се однесуваат на поединечниот капитален дел (15%) и на
агрегатниот, односно вкупниот износ на капиталните делови во нефинансиски
институции (30%). Доколку банката надмине еден од наведените лимити, како
одбитна ставка се зема износот на надминувањето на лимитот. Доколку банката
ги надмине и двата наведени лимити, како одбитна ставка се зема поголемиот
износ од надминувањата на двата лимити. Во рамките на овие лимити не се
земаат предвид вложувањата коишто се држат до пет дена, како и хартиите од
вредност коишто гласат на име на банката, а за сметка на други субјекти;
16.10. Трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на
пресметката, освен ако банката веќе соодветно не го прилагодила износот на
позициите коишто влегуваат во редовниот основен капитал до ниво до кое
трошоците за данок би го намалиле расположливиот износ за покривање на
ризиците или загубите;
16.11. Разлика помеѓу исправката на вредноста и посебната резерва
утврдена од страна на банката и потребниот износ на исправката на вредноста
и посебната резерва, согласно со регулативата на Народната банка за
управување со кредитниот ризик.
17. Износот на одбитните ставки од точката 16 потточки 16.6 и 16.7 од
оваа одлука е еднаков на бруто долгата позиција на банката во овие
вложувања и може да се намали за износот на кратката позиција во тие
вложувања само доколку долгата и кратката позиција се однесуваат на ист
инструмент, при што: (1) долгата и кратката позиција имаат иста рочност или
преостанатата рочност на кратката позиција е најмалку една година и (2) и
двете позиции (долгата и кратката) се или дел од портфолиото за тргување или
дел од портфолиото на банкарски активности. Во случај на вложувања во
берзански индекс во кој се вклучени капитални инструменти на лицата од
финансискиот сектор, износот на одбитна ставка е еднаков на
пропорционалното учество на тие капитални инструменти во индексот.
Банката не е должна да ги вклучи како одбитни ставки следниве позиции
од точката 16 потточки 16.3 и 16.7 од оваа одлука, доколку нивниот збир не го
надминува лимитот од ставот 3 од оваа точка:
- одложени
даночни
средства
коишто
зависат
од
идната
профитабилност на банката и произлегуваат од повремени разлики,
чијшто вкупен износ не надминува 10% од редовниот основен
капитал на банката утврден кога збирот на позициите од точката 13
од оваа одлука ќе се коригира за регулаторните усогласувања од
точката 19-ж од оваа одлука и ќе се намали за одбитните ставки од
точката 16 потточки 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.10 и 16.11 од
оваа одлука, со исклучок на износот на одложени даночни средства
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-

коишто зависат од идната профитабилност на банката и
произлегуваат од повремени разлики; и
директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот
сектор во кои банката има значајно вложување, чијшто вкупен износ
не надминува 10% од редовниот основен капитал на банката утврден
кога збирот на позициите од точката 13 од оваа одлука ќе се
коригира за регулаторните усогласувања од точката 19-ж од оваа
одлука и ќе се намали за одбитните ставки од точката 16 потточки
16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.10 и 16.11 од оваа одлука, со
исклучок на износот на одложени даночни средства коишто зависат
од идната профитабилност на банката и произлегуваат од повремени
разлики.

За потребите на ставот 2 од оваа точка, лимитот се утврдува како
производ на:
- износот на редовниот основен капитал на банката којшто се добива
кога збирот на позициите од точката 13 од оваа одлука ќе се
коригира за регулаторните усогласувања од точката 19-ж од оваа
одлука и ќе се намали за одбитните ставки од точката 16 од оваа
одлука; и
- 17,65%.
Позициите од ставот 2 од оваа точка коишто не се одбитна ставка од
редовниот основен капитал се вклучуваат во утврдувањето на активата
пондерирана според кредитниот ризик со пондер на ризичност од 250%.
III.1.2. Додатен основен капитал
18. Додатниот основен капитал се добива кога збирот на позициите од
точката 19 од оваа одлука ќе се намали за збирот на одбитните ставки од
точката 19-в од оваа одлука и ќе се коригира за регулаторните усогласувања од
точката 19-ж од оваа одлука.
19. Во додатниот основен капитал на банката се вклучуваат следниве
позиции:
-

капиталните инструменти коишто ги исполнуваат критериумите од
точката 19-а од оваа одлука; и
премијата од продажбата на капиталните инструменти од алинејата 1
од оваа точка.

19-а. Капиталните инструменти коишто ги исполнуваат следниве услови
можат да бидат дел од додатниот основен капитал:
19-а.1. Издадени се и уплатени во целост, при што банката не го
финансира нивното купување, директно или индиректно;
19-а.2. Не се купени од страна на банката, нејзина подружница или лице
во кое банката има учество;
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19-а.3. Во случај на стечај или ликвидација на банката се исплаќаат по
инструментите коишто се дел од дополнителниот капитал на банката;
19-а.4. Не се обезбедени или покриени со каква било гаранција од
страна на банката или лице поврзано со неа, со што би се намалил степенот на
субординација на овие инструменти којшто е определен во потточката 19-а.3 од
оваа точка;
19-а.5. Не подлежат на каков било договор што го намалува степенот на
субординација којшто е определен во потточката 19-а.3 од оваа точка, во
случај на стечај или ликвидација на банката;
19-а.6. Немаат рок нa достасување;
19-а.7. Во случаите кога се предвидени една или повеќе опции за откуп
или отплата на инструментот, искористувањето на опцијата за откуп или
отплата е дискреционо право само на издавачот;
19-а.8. Можат да се откупат или отплатат од страна на банката само по
добиена согласност од Народната банка, согласно со точката 19-ј од оваа
одлука.
19-а.9. Не постојат клаузули или друг вид одредби заради кои би се
очекувало инструментите да можат да се откупат или отплатат освен во случај
на стечај и ликвидација на банката или по добиена согласност од Народната
банка, согласно со точката 19-ј од оваа одлука;
19-а.10. Банката не поттикнува очекување дека Народната банка ќе ја
издаде потребната согласност за откуп или отплата на инструментите;
19-а.11. Исполнети се следниве услови во однос на надоместокот што
може да им се распредели на имателите на капиталните инструменти:
- исплатата на надоместокот се врши од добивката расположлива за
распределба, при што исплатата на надоместокот може да се изврши
и доколку добивката не е ревидирана од страна на овластен ревизор;
- висината на надоместокот не треба да се менува во зависност од
кредитната способност на банката или пак од кредитната способност
на нејзиното матично лице;
- банката има целосна дискреција во секое време да ја откаже
исплатата на надоместокот за неограничен период и на
некумулативна основа и без ограничувања да го користи
неисплатениот надоместок за исполнувањето на своите обврски;
- откажувањето на исплатата на надоместокот не се смета за
неможност банката да ги намирува своите обврски;
- откажувањето на исплатата на надоместокот не ја ограничува
банката да врши исплата врз други основи;
19-а.12. Не се земаат предвид при утврдувањето дали се исполнети
условите за отворање стечајна постапка, согласно со закон;
19-а.13. Содржат одредби со кои е определено дека во случај на
настанување критичен настан, се отпишува, односно намалува вредноста на
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главницата на овие инструменти на трајна или времена основа или
инструментот се претвора во инструмент од редовниот основен капитал;
19-а.14. Инструментот не смее да има карактеристики коишто можат да
ја отежнат докапитализацијата на банката;
19-а.15. Во случаите кога инструментот не е директно издаден од
банката: (1) тој е издаден од лице коешто е член на банкарската група на која
ѝ припаѓа банката и (2) уплатените парични средства се веднаш достапни и на
располагање на банката без никакви ограничувања, при што се исполнети сите
останати услови предвидени во оваа точка;
19-а.16. Капиталниот инструмент нема третман на депозит (штеден влог)
и не е предмет на осигурување од страна на Фондот за осигурување на
депозити.
19-б. За исполнување на условите од точката 19-а потточка 19-а.11
алинеја 5 и потточка 19-а.14 од оваа одлука, потребно е инструментот да не
содржи одредби со кои се предвидува: (1) задолжителна исплата на надоместок
во случај на исплата на надоместок за инструменти со ист или подобар
квалитет, вклучувајќи ги инструментите од редовниот основен капитал, (2)
задолжително откажување на исплатата на надоместок за другите инструменти
од редовниот основен капитал, додатниот основен капитал и дополнителниот
капитал, доколку не се изврши исплата на надоместок за инструментот; (3)
обврска за замена на исплатата на камата или дивиденда со која било друга
форма на надоместок.
За исполнување на условот од точката 19-а потточка 19-а.13 од оваа
одлука, потребно е договорот за инструментот да ги содржи следниве одредби:
критичниот настан е дефиниран како намалување на стапката на
редовен основен капитал под 5,125%. Банката може да определи и
повисоко ниво на критичен настан или покрај вака определениот
критичен настан, да определи и други критични настани;
со отписот, односно со претворањето се создаваат инструменти,
односно позиции коишто можат да бидат дел од редовниот основен
капитал, согласно со делот III.1.1 од оваа глава,
доколку е предвидено претворање на инструментот од додатниот
основен капитал во капитален инструмент од редовниот основен
капитал, одредбите треба да го предвидат: (1) односот на
претворање и максималниот дозволен износ којшто може да се
претвори во инструмент од редовниот основен капитал или (2)
распонот во рамките на кој инструментот ќе се претвори во
инструмент од редовниот основен капитал, имајќи го предвид
движењето на цените на инструментите;
доколку е предвиден отпис, односно намалување на вредноста на
главницата на инструментот од додатниот основен капитал,
намалувањето се однесува на: (1) побарувањата коишто би ги имал
имателот на инструментот, во случај на стечај или ликвидација на
банката; (2) износот којшто треба да се плати во случај на
активирање на опцијата за отповикување или исплата на
инструментот и (3) надоместокот од инструментот.
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Вкупниот износ на инструменти од додатниот основен капитал којшто се
отпишува или претвора во инструменти од редовниот основен капитал по
настанување на критичниот настан, не може да биде помал од понискиот износ
меѓу: (1) потребниот износ за достигнување стапка на редовниот основен
капитал од 5,125% и (2) целиот износ на главницата на инструментот.
Во
1)
2)
3)

случај на настанување на критичниот настан, банката треба:
веднаш да ја информира Народната банка;
да ги информира имателите на инструментите; и
да ја отпише главницата на инструментите, или да ги претвори во
позиции од редовниот основен капитал, не подолго од 30 дена од
критичниот настан.

Банката е должна:
- постојано да поседува обични акции во износ којшто е доволен за
претворање на инструментите од додатниот основен капитал во
капитални инструменти од редовниот основен капитал;
- на датумот на издавањето на инструментите од додатниот основен
капитал да ги обезбеди сите потребни одобренија од соодветниот
надлежен орган, согласно со закон;
- во секое време да располага со потребните одобренија од
соодветниот надлежен орган за издавање инструменти од редовниот
основен капитал преку претворање на инструментите од додатниот
основен капитал, согласно со закон.
Во случај на отпис, односно намалување на вредноста на главницата,
отписот се врши пропорционално на сите инструменти од точката 19-а од оваа
одлука.
Отписот на инструментите од точка 19-а од оваа одлука може да се
изврши на времена основа само доколку се исполнети следниве услови:
-

-

-

-

износот на надоместокот што се исплаќа по спроведениот отпис се
пресметува на намалениот износ на главницата на инструментот;
може да се изврши зголемување на главницата на инструментите
само од добивката по оданочување, потврдена од собранието на
банката;
банката има целосна дискреција при одлучувањето за зголемување
на главницата на инструментите или за исплата на надоместок на
намалениот износ на главница;
зголемувањето на главницата на инструментите се врши
пропорционално на сите инструменти од точката 19-а од оваа одлука
коишто биле предмет на отпис на времена основа;
максималниот износ на
зголемување на главницата на
инструментите заедно со износот на надоместокот којшто се плаќа
на намалениот износ на главница се утврдува на датумот на
зголемувањето на главницата на овие инструменти и е еднаков на
производот од добивката по оданочување и учеството на
номиналниот износ (пред да се изврши отписот) на инструментите од
точката 19-а од оваа одлука коишто биле предмет на отпис на
времена основа и вкупниот износ на основниот капитал на банката;
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-

зголемениот износ на главницата на инструментите и износот на
надоместокот којшто се плаќа на намалениот износ на главница го
намалуваат износот на редовниот основен капитал и го намалуваат
максималниот износ за распределба на резултатот од работењето на
банките.

19-в. Додатниот основен капитал се намалува за следниве позиции:
19-в.1. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во
сопствени капитални инструменти од додатниот основен капитал, вклучувајќи
ги и капиталните инструменти за кои банката има договорна обврска да ги
купи. При утврдувањето на овој износ, банката соодветно ги применува
одредбите од точката 16 потточка 16.4 од оваа одлука;
19-в.2. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во
капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот
сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката со кои вештачки се
зголемуваат нејзините сопствени средства. Износот на одбитната ставка е
еднаков на бруто долгата позиција на банката во капиталните инструменти од
додатниот основен капитал на овие лица;
19-в.3. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во
капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот
сектор во кои банката нема значајно вложување. При утврдувањето на овој
износ, банката соодветно ги применува одредбите од точката 16 потточка 16.6
и точката 17 став 1 од оваа одлука;
19-в.4. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во
капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот
сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се
држат до пет дена. При утврдувањето на овој износ, банката соодветно ги
применува одредбите од точката 17 став 1 од оваа одлука;
19-в.5. Износ на одбитни ставки од дополнителниот капитал од точката
19-е од оваа одлука, којшто го надминува вкупниот износ на дополнителен
капитал од точката 19-д од оваа одлука.
19-в.6. Трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на
пресметката, освен ако банката веќе соодветно не го приспособила износот на
позициите коишто влегуваат во додатниот основен капитал до ниво до кое
трошоците за данок би го намалиле расположливиот износ за покривање на
ризиците или загубите.
III.2 Дополнителен капитал
19-г. Дополнителниот капитал на банката се добива кога збирот на
позициите од точката 19-д од оваа одлука ќе се намали за одбитните ставки од
точката 19-е од оваа одлука и ќе се коригира за регулаторните усогласувања од
точката 19-ж од оваа одлука.
19-д. Во дополнителниот капитал на банката се вклучуваат следниве
позиции:
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-

капиталните инструменти и субординираните кредити, коишто ги
исполнуваат критериумите од точката 19-ѓ од оваа одлука; и
премијата од продажбата на капиталните инструменти од алинејата 1
од оваа точка.

19-ѓ. Капиталните инструменти и субординираните кредити коишто ги
исполнуваат следниве услови можат да бидат дел од дополнителниот капитал:
19-ѓ.1. Издадени се од, односно одобрени, ѝ се на банката и уплатени се
во целост;
19-ѓ.2. Не се купени, односно не се одобрени од страна на банката,
нејзина подружница или лице во кое банката има учество;
19-ѓ.3. Купувањето или одобрувањето на
финансирано директно или индиректно од банката;

овие

позиции

не

е

19-ѓ.4. Обврските врз основа на овие позиции се целосно подредени на
обврските кон останатите депоненти и доверители на банката;
19-ѓ.5. Не се обезбедени или покриени со каква било гаранција од
страна на банката или лице поврзано со неа, со што би се намалил степенот на
субординација на овие инструменти, определен во потточка 19-ѓ.4 од оваа
точка;
19-ѓ.6. Не подлежат на каков било договор што го намалува степенот на
субординација, определен во потточка 19-ѓ.4 од оваа точка;
19-ѓ.7. Имаат рок на достасување од најмалку пет години;
19-ѓ.8. Во случај кога се предвидени една или повеќе опции за откуп или
предвремена отплата, искористувањето на опцијата за откуп/предвремена
отплата е дискреционо право само на издавачот;
19-ѓ.9. Можат да се откупат или предвремено да се отплатат само по
добиена согласност од Народната банка, согласно со точката 19-ј од оваа
одлука;
19-ѓ.10. Не содржат клаузули или друг вид одредби, ниту пак банката
поттикнува очекување дека инструментите ќе бидат откупени или предвремено
отплатени, освен во случај на стечај или ликвидација на банката;
19-ѓ.11. Не содржат клаузули или друг вид одредби коишто му даваат
право на имателот на овие инструменти да бара забрзана отплата на идните
побарувања врз основа на камата или главница, освен во случај на стечај или
ликвидација;
19-ѓ.12. Висината на каматата или дивидендата не треба да се менува во
зависност од кредитната способност на банката или пак од кредитната
способност на нејзиното матично лице;
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19-ѓ.13. Во случаите кога не се директно издадени од банката, односно
не се одобрени директно на банката: (1) издаден се од, односно, одобрени му
се на лице коешто е член на банкарската група на која ѝ припаѓа банката и (2)
уплатените парични средства се веднаш достапни и на располагање на банката
без никакви ограничувања, при што се исполнети сите останати услови
предвидени во оваа точка;
19-ѓ.14. Немаат третман на депозит (штеден влог) и не се предмет на
осигурување од страна на Фондот за осигурување на депозити.
Износот на позицијата од ставот 1 од оваа точка којашто се вклучува во
пресметката на дополнителниот капитал на банката во текот на последните пет
години до нејзиниот рок на достасување, претставува производ на:
- номиналниот износ на позицијата на првиот ден од последните пет
години до договорниот рок на достасување;
- бројот на преостанатите календарски денови од договорниот рок на
достасување на позицијата, поделен со вкупниот број календарски
денови во периодот од последните пет години.
19-е. Дополнителниот капитал се намалува за следниве позиции:
19-е.1. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во
сопствени инструменти од дополнителниот капитал, вклучувајќи ги и
инструментите за кои банката има договорна обврска да ги купи. При
утврдувањето на овој износ, банката соодветно ги применува одредбите од
точката 16 потточка 16.4 од оваа одлука;
19-е.2. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во
позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор, при што
тие лица имаат вложувања во банката со кои вештачки се зголемуваат
нејзините сопствени средства. Износот на одбитната ставка е еднаков на бруто
долгата позиција на банката во позиции од дополнителниот капитал на овие
лица;
19-е.3. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во
позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои
банката нема значајно вложување. При утврдувањето на овој износ, банката
соодветно ги применува одредбите од точката 16 потточка 16.6 и точката 17
став 1 од оваа одлука;
19-е.4. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во
позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои
банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет
дена. При утврдувањето на овој износ, банката соодветно ги применува
одредбите од точката 17 став 1 од оваа одлука.
III.3 Регулаторни усогласувања
19-ж. Банката не ги вклучува следниве позиции во пресметката на
одделните компоненти на сопствените средства:
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- секое зголемување на одделните компоненти на сопствените средства
коешто произлегува од позиции на секјуритизација;
- добивки или загуби од заштитата од ризикот од парични текови;
- добивки или загуби од обврски на банката коишто се мерат по
објективна вредност, а коишто се резултат на промени во кредитната
способност на банката;
- добивки или загуби поврзани со обврски врз основа на деривати
коишто се мерат по објективна вредност, а коишто се резултат на промени во
кредитната способност на банката, при што не може да се врши нетирање на
овие добивки и загуби со оние коишто произлегуваат од ризикот на другата
договорна страна.
По исклучок на ставот 1 алинеја 3 од оваа точка, банката може да ги
вклучи добивките и загубите од обврски коишто се мерат по објективна
вредност доколку станува збор за обврзници коишто ги издала банката и
коишто се цело време покриени со побарувања на банката (покриени
обврзници), при што постои голема поврзаност помеѓу промените на вредноста
на обврзниците и промените на вредноста на покриените побарувања на
банката, односно промените во вредноста на обврзниците произлегуваат од
промени во кредитната способност на банката.
III.4. Останати одредби
19-з. Пред да се вклучат позициите од точките 19-а и 19-ѓ од оваа
одлука во пресметката на сопствените средства, банката е должна да ја извести
Народната банка за условите под кои се настанати тие, и да достави
документација од која ќе може да се утврди дека се исполнети условите
пропишани со оваа одлука за соодветната позиција, најмалку 30 дена пред
намерата за вклучување на овие позиции во пресметката на сопствените
средства. Покрај ова, банката доставува и:
- пресметка на нивото на сопствените средства и стапката на
адекватност на капиталот пред и по вклучувањето на овие позиции
во пресметката на сопствените средства со состојба на датумот за
кој се известува;
- проекција на вкупниот интерен капитал за покривање на ризиците,
вклучувајќи ги и заштитните слоеви на капиталот за наредните три
години;
- проекција на приходите и расходите на банката во која е земен
предвид ефектот од користењето на позиции, најмалку за следните
три години.
Банката може во пресметката на сопствените средства да не вклучи
одредени позиции коишто согласно со точките 16, 19-в и 19-е од оваа одлука се
сметаат како одбитни ставки, доколку станува збор за позиции од времен
карактер и доколку за тоа има добиена согласност од Народната банка. Во
согласноста од Народната банка е наведен периодот во кој банката може да не
ги вклучи тие позиции како одбитна ставка во пресметката на сопствените
средства.
19-ѕ. Надоместокот што се исплаќа на инструментите од редовниот
основен капитал, додатниот основен капитал и дополнителниот капитал може
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да биде во парична форма или во форма на инструмент којшто може да биде
дел од сопствените средства на банката.
19-и. Во одбитните ставки од точката 16 потточки 16.5, 16.6, 16.7,
точката 19-в потточки 19-в.2, 19-в.3, 19-в.4 и точката 19-е потточки 19-е.2, 19е.3 и 19-3.4 од оваа одлука, банката ги вклучува единствено директните,
индиректните и синтетичките вложувања во позиции на лица од финансискиот
сектор коишто, согласно со прописите со кои се регулира работењето на овие
лица, имаат третман на регулаторен капитал.
Сите останати инструменти коишто не го исполнуваат условот од ставот
1 од оваа точка се вклучуваат во утврдувањето на активата пондерирана
според ризиците, согласно со главата VI од оваа одлука.
Позициите од ставот 1 од оваа точка, банката ги распределува во
одбитни ставки од редовниот основен капитал, од додатниот основен капитал
или од дополнителниот капитал, имајќи го предвид нивниот квалитет, утврден
во соодветниот пропис со кој се регулира работењето на овие лица.
Доколку врз основа на прописот со кој се регулира работењето на
лицата од финансискиот сектор не може да се изврши распределбата од ставот
3 од оваа точка, позициите од ставот 1 од оваа точка се одбиваат од редовниот
основен капитал на банката.
19-ј. Без добиена согласност од Народната банка, банката не може:
1) Да ги откупи или да ја намали вредноста на инструментите коишто
се дел од редовниот основен капитал;
2) Да ги откупи или да ги отплати инструментите коишто се дел од
додатниот основен капитал;
3) Да ги откупи или да ги отплати позициите коишто се дел од
дополнителниот капитал, пред договорениот рок на достасување.
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката може да откупи
инструменти коишто се дел од редовниот основен капитал без добиена
согласност од Народната банка, доколку износот на вкупните откупени
инструменти не надминува 1% од вкупниот износ на тој вид инструменти
коишто се издадени од банката.
Банката не смее да го објави намалувањето на вредноста, откупот или
предвремената отплата на позициите од ставот 1 од оваа точка, пред да ја
добие потребната согласност од Народната банка.
Народната банка ќе ја издаде согласноста од ставот 1 од оваа точка
доколку
се
поминати
најмалку
пет
години
од
датумот
на
издавањето/одобрувањето на инструментот и доколку:
-

-

банката го замени овој инструмент со нов инструмент со ист или со
подобар квалитет, при што трошокот за замената не го загрозува
капацитетот на банката за профитабилно работење, или
банката може да докаже дека нејзините сопствени средства, по
нивното намалување заради активностите од ставот 1 од оваа точка,
ќе бидат над потребното ниво, имајќи ги предвид одредбите од
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точката 10 од оваа одлука, вкупниот интерен капитал за покривање
на ризиците и заштитните слоеви на капиталот.
За потребите на ставот 4 алинеја 1 од оваа точка, трошокот за замената
не го загрозува капацитетот на банката за профитабилно работење доколку
трошокот за новиот инструмент не е значително повисок од трошокот којшто
банката го имала за инструментот што се заменува, со што банката ќе може да
ја задржи или зголеми својата профитабилност.
По исклучок на ставот 4 од оваа точка, Народната банка може да издаде
согласност за откуп или предвремена отплата на инструментите коишто се дел
од додатниот основен капитал и дополнителниот капитал и пред истекот на
петте години од датумот на нивното издавање/одобрување, само доколку се
исполнети условите од ставот 4 алинеи 1 и 2 од оваа точка и доколку:
заради регулаторни промени овие инструменти би биле исклучени од
сопствените средства или би се распоредиле во позиции со понизок
квалитет;
направени се промени во даночниот третман на овие инструменти, а
банката може да докаже дека станува збор за значителни промени
коишто не можеле да се предвидат во моментот на
издавањето/одобрувањето на инструментите.
Заради добивање на согласноста од ставовите 4 и 6 од оваа точка,
банката е должна најмалку три месеци пред спроведување на активностите од
ставот 1 од оваа точка, да достави до Народната банка најмалку:
- детално образложение на причините за спроведување на
активностите од ставот 1 од оваа точка;
- проекција на нивото на потребен капитал за покривање на ризиците
за период од најмалку три години;
- структура на сопствените средства пред и по спроведување на
активностите од ставот 1 од оваа точка;
- проекција на профитабилноста за наредните три години, имајќи го
предвид трошокот за замената на инструментот;
- проценка на ризиците на кои е или може да биде изложена банката и
проценка дали сопствените средства се на ниво коешто овозможува
покривање на тие ризици, вклучувајќи ги и резултатите од стрестестовите коишто ги врши банката.“
3. Во точката 40, зборот: „основниот“ се заменува со зборовите:
„редовниот основен капитал, додатниот основен капитал“.
4. Во точката 71 алинеја 6, зборовите: „износот на побарувањето“ се
заменуваат со зборовите: „вкупниот износ на побарувањето“.
гласи:

5. Во точката 72 став 2 по алинеја 1, се додава нова алинеја 2 којашто

„деловниот
простор
должникот/кокредитобарателот;“.

е

Алинеите 2, 3 и 4 стануваат алинеи 3, 4 и 5.
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сопственост

на

6. Во точката 80 алинеја 1, зборот: „основниот“ се заменува со
зборовите: „редовниот основен капитал, додатниот основен капитал“.
7. Во точката 108 став 3 зборот: „основниот“ се заменува со зборовите:
„редовниот основен капитал, додатниот основен капитал“.
8. Во точката 220 став 2, алинејата 1 се менува и гласи:
„- износот на неконтролирачкото (малцинското) учество и износите на
прифатлив додатен основен капитал, прифатлив основен капитал, прифатлив
дополнителен капитал и прифатливи сопствени средства на подружница на
банката согласно со точките 220-а и 220-б од оваа одлука;“
Ставот 3 се менува и гласи:
„Позициите од ставот 2 од оваа точка се составен дел на редовниот
основен капитал, додатниот основен капитал и дополнителниот капитал на
банкарската група. Доколку овие позиции имаат негативна вредност,
претставуваат одбитна ставка од редовниот основен капитал, додатниот
основен капитал и дополнителниот капитал, соодветно.“
9. По точката 220, се додаваат две нови точки 220-а и 220-б коишто
гласат:
„220-а. Неконтролирачкото (малцинското) учество, прифатливиот
додатен основен капитал, прифатливиот основен капитал, прифатливиот
дополнителен капитал и прифатливите сопствени средства се состојат од
позициите од редовниот основен капитал, позициите од додатниот основен
капитал и позициите од дополнителниот капитал на подружницата на банката,
соодветно, коишто припаѓаат на трети лица.
Неконтролирачкото (Малцинското) учество и износите на прифатливиот
додатен основен капитал, прифатливиот основен капитал и прифатливиот
дополнителен капитал на подружницата се вклучуваат во соодветниот дел од
сопствените средства на банката на консолидирана основа, доколку:
- подружницата е банка;
- подружницата е член на банкарската група на која ѝ припаѓа
банката којашто е предмет на консолидирана супервизија;
- третите лица коишто вложиле во позиции што се дел од
сопствените средства на подружницата на банката не се членки
на банкарската група на која ѝ припаѓа банката којашто е
предмет на консолидирана супервизија.
Неконтролирачкото (малцинското) учество и износите на прифатливиот
додатен основен капитал, прифатливиот основен капитал и прифатливиот
дополнителен капитал на подружницата коишто се директно или индиректно
финансирани од банката (матичното лице) или од нејзина подружница, не може
да се вклучат во утврдувањето на сопствените средства на банката на
консолидирана основа.
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220-б. Износот на неконтролирачкото (малцинското) учество на
подружницата кој може да се вклучи во редовниот основен капитал на банката
на консолидирана основа е еднаков на производот на:
1) понискиот износ од:
- износот на редовниот основен капитал на подружницата потребен
за покривање на законски пропишаното ниво, имајќи ги предвид
одредбите од точка 10 од оваа одлука, вкупниот интерен капитал
за покривање на ризиците, заштитните слоеви на капиталот, како
и кој било друг износ што треба да го одржува подружницата
согласно со прописите или согласно со барањата на надлежниот
орган;
- износот на редовниот основен капитал на подружницата што
треба да го одржува за потребите на утврдување на редовниот
основен капитал на консолидирана основа заради покривање на
законски пропишаното ниво, имајќи ги предвид одредбите од
точка 10 од оваа одлука, вкупниот интерен капитал за покривање
на ризиците, заштитните слоеви на капиталот, како и кој било
друг износ што треба да го одржува подружницата согласно со
прописите или согласно со барањата на надлежниот орган;
2) односот помеѓу износот на редовниот основен капитал што им
припаѓа на трети лица коишто имаат вложувања во подружницата и
вкупниот износ од редовниот основен капитал на подружницата,
изразен во проценти.
Износот на прифатливиот основен капитал на подружницата што може
да се вклучи во сопствените средства на банката на консолидирана основа е
еднаков на производот на:
1) понискиот износ од:
- износот на основниот капитал на подружницата потребен за
покривање на законски пропишаното ниво, имајќи ги предвид
одредбите од точка 10 од оваа одлука, вкупниот интерен капитал
за покривање на ризиците, заштитните слоеви на капиталот, како
и кој било друг износ што треба да го одржува подружницата
согласно со прописите или согласно со барањата на надлежниот
орган;
- износот на основниот капитал на подружницата што треба да го
одржува за потребите на утврдување на основниот капитал на
консолидирана
основа
заради
покривање
на
законски
пропишаното ниво, имајќи ги предвид одредбите од точка 10 од
оваа одлука, вкупниот интерен капитал за покривање на
ризиците, заштитните слоеви на капиталот, како и кој било друг
износ што треба да го одржува подружницата согласно со
прописите или согласно со барањата на надлежниот орган;
2) односот помеѓу износот на основниот капитал што им припаѓа на
трети лица коишто имаат вложувања во подружницата и вкупниот
износ на позиции од основниот капитал на подружницата, изразен во
проценти.
Износот на прифатливиот додатен основен капитал на подружницата
што се вклучува во додатниот основен капитал на банката на консолидирана
основа е еднаков на разликата помеѓу износот на прифатливиот основен
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капитал од ставот 2 од оваа точка и износот на малцинското учество од ставот
1 од оваа точка.
Износот на прифатливите сопствени средства на подружницата што
може да се вклучи во сопствените средства на банката на консолидирана
основа е еднаков на производот на:
1) понискиот износ од:
- износот на сопствените средства на подружницата потребен за
покривање на законски пропишаното ниво, вкупниот интерен
капитал за покривање на ризиците, заштитните слоеви на
капиталот, како и кој било друг износ којшто треба да го одржува
подружницата согласно со прописите или согласно со барањата
на надлежниот орган;
- износот на сопствените средства на подружницата што треба да
го одржува за потребите на утврдување на сопствените средства
на консолидирана основа заради покривање на законски
пропишаното ниво, вкупниот интерен капитал за покривање на
ризиците, заштитните слоеви на капиталот, како и кој било друг
износ што треба да го одржува подружницата согласно со
прописите или согласно со барањата на надлежниот орган;
2) односот помеѓу износот на сопствените средства на трети лица
коишто имаат вложувања во подружницата и вкупниот износ на
позиции од сопствените средства на подружницата, изразен во
проценти.
Износот на прифатливиот дополнителен капитал на подружницата што
се вклучува во дополнителниот капитал на банката на консолидирана основа е
еднаков на разликата помеѓу износот на прифатливи сопствени средства од
ставот 4 од оваа точка и износот на прифатлив основен капитал од ставот 2 од
оваа точка.“
10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 1
март 2017 година.
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, одредбите од точката 4 од оваа
одлука ќе почнат да се применуваат од 1 јуни 2017 година.
11. Обичните акции, како и непосредно уплатените средства (за
штедилниците коишто не се основани како акционерски друштва), запишани и
уплатени до денот на стапување во сила на оваа одлука, се распоредуваат како
позиции од редовниот основен капитал и не е потребна согласност од
Народната банка.
12. Договорите за хибридни капитални инструменти и договорите за
субординираните инструменти, склучени до денот на стапување во сила на оваа
одлука, како и кумулативни приоритетни акции, запишани и уплатени до денот
на стапување во сила на оваа одлука, се распоредуваат во дополнителниот
капитал.
Доколку банката изврши измени во договорите за инструментите од
ставот 1 од оваа точка со кои се овозможува исполнување на условите за нивно
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вклучување во позиции од додатниот основен капитал, должна е да ја извести
Народната банка и да достави документација од која ќе може да се утврди дека
се исполнети условите пропишани со оваа одлука, најмалку 30 дена пред
намерата за вклучување на овие инструменти во додатниот основен капитал.

О бр. 02-15/XIV-1/2016
15 декември 2016 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов
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