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Прашања и одговори поврзани со Одлуката за методологијата за утврдување 
на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

47/12, 50/13, 71/14, 223/15 и 218/16) 

4.12.2017  

Прашање: Што се подразбира под: (1) однос на претворање и 
максимален дозволен износ којшто може да се претвори во инструмент од 
редовниот основен капитал или (2) распон во рамките на кој инструментот од 
додатниот основен капитал ќе се претвори во инструмент од редовниот основен 
капитал, имајќи го предвид движењето на цените на инструментите, согласно 

со точката 19-б став 2 алинеја 3 од Одлуката? 

  
Одговор: Целта на барањето од точката 19-б став 2 алинеја 3 од Одлуката е во 

договорот за капиталните инструменти коишто се дел од додатниот основен капитал да 
биде определен соодносот при конверзијата, односно претворањето на капиталните 
инструменти коишто се дел од додатниот основен капитал во инструменти од редовниот 
основен капитал. Притоа, задолжително се наведува односот на претворањето и 
максималниот дозволен износ којшто може да се претвори во инструменти од редовниот 
основен капитал или распонот во рамките на кој ќе се изврши претворањето.  

Односот на претворање треба да определи колку единици капитални инструменти 
од редовниот основен капитал ќе се добијат за една единица капитални инструменти од 
додатниот основен капитал, додека максималниот дозволен износ којшто може да се 
претвори во инструмент од редовниот основен капитал може да се изрази како 
максималната вредност на капиталните инструменти од додатниот основен капитал што 
може да се претвори во инструменти од редовниот основен капитал, имајќи ја предвид 
цената на капиталните инструменти. 

 Наместо односот на претворање и максималниот дозволен износ којшто може да се 
претвори во инструменти од редовниот основен капитал, во договорот за капиталниот 
инструмент од додатниот основен капитал може да биде определен распонот во рамките 
на кој инструментот од додатниот основен капитал ќе се претвори во инструмент од 
редовниот основен капитал, имајќи го предвид движењето на цените на инструментите. 
На пример, банката би можела да определи распон (од - до) на пазарната цена на 
капиталните инструменти од редовниот основен капитал (акции), кој би служел како 
основа за утврдување на односот на претворање на инструментот од додатниот основен 
капитал во инструмент од редовниот основен капитал. Ова ѝ дава можност на банката да 
определи различни соодноси на претворање во зависност од цената на инструментите (на 
пример: доколку на датумот на конверзија цената на акцијата падне под долната граница, 
односот би бил 1:10, доколку на датумот на конверзија цената на акцијата е над горната 
граница, односот би бил 1:1 и друг соодветен сооднос доколку на датумот на конверзија 
цената на акцијата е во рамките на утврдените граници). Наместо определување на 
распонот на пазарната цена на капиталните инструменти од редовниот основен капитал, 
банката може да определи и распон на пазарната цена на капиталните инструменти од 
додатниот основен капитал, со соодветно утврдување на соодносот на претворање 
(обратно од претходниот пример). Користењето на распонот на пазарната цена на 
капиталните инструменти од додатниот основен капитал би било соодветно доколку 
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станува збор за инструменти коишто имаат пазарна цена (пр. хартии од вредност со кои 
се тргува на берза или на друг официјален пазар). 

Прашање: Колкав е вкупниот износ на инструментите од додатниот 
основен капитал кој може да се отпише доколку банката предвидела отпис, 
односно намалување на вредноста на главницата на инструментот од 
додатниот основен капитал, по настанувањето на критичниот настан? 

 Одговор: Согласно со дефинираната опција во точката 19-б став 3 од Одлуката, 
износот на капиталните инструменти од додатниот основен капитал кој треба да се 
отпише ќе зависи од висината на главницата на инструментот на денот на случување на 
критичниот настан. Имено, доколку целиот износ на главницата на инструментот е 
пониска од потребниот износ за достигнување на стапката на редовниот основен капитал 
од 5,125% (или друг критичен настан утврден од страна на банката), банката ќе го 
отпише целиот износ на главницата на капиталните инструменти од додатниот основен 
капитал.  

 Прашање: За какви одобренија од соодветен надлежен орган за 
издавање инструменти од редовниот основен капитал станува збор согласно со 
одредбите од точката 19-б став 5 алинеја 3 од Одлуката? 

 Одговор: Во однос на потребните одобренија, банката е должна во секое време 
да располага со документацијата којашто ќе овозможи непречено и ефикасно претворање 
на инструментите од додатниот основен капитал во инструменти од редовниот основен 
капитал. Така, банката треба да има одлука од Собранието на акционери за емисија на 
соодветен број капитални инструменти од редовниот основен капитал (акции) коишто би 
се издале како резултат на претворањето на капиталните инструменти од додатниот 
основен капитал. Исто така, банката треба да се обрати и до Комисијата за хартии од 
вредност во однос на постапката и потребната документација за добивање на потребното 
одобрение за емисија на акции, во случај на претворање на еден вид капитални 
инструменти во друг вид капитални инструменти. 

Прашање: Дали договорите за капитални инструменти од додатниот 
основен капитал може да содржат и одредби со кои се предвидува отпис, 
односно намалување на вредноста на главницата на овие инструменти, на 
трајна или на времена основа и што се подразбира под отпис на инструментите 
на времена основа? 

Одговор: За надминување на критичниот настан, односно за достигнување стапка 
на редовен основен капитал од 5,125%, договорите за капитални инструменти од 
додатниот основен капитал можат да содржат и одредби со кои е определено дека во 
случај на настанување критичен настан издавачот ја отпишува, односно ја намалува 
вредноста на главницата на овие инструменти на трајна или на времена основа. Притоа, 
доколку е предвиден отпис на овие инструменти на времена основа, потребно е да бидат 
исполнети условите пропишани во точката 19-б став 7 од Одлуката. 

 

 


