НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 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) и точка 231 од Одлуката за методологијата за
утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 47/12, 50/13, 71/14 и 223/15), гувернерот на Народната банка
на Република Македонија донесе
УПАТСТВО
за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на
Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на
капиталот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/16)
1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за
утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 63/12, 109/12 и 106/15), во точката 4 потточка 4.1 став 1
потточката а) став 2, зборовите: „сметките: 902 (во апсолутна вредност,
односно со позитивен предзнак) и“ се заменуваат со зборот: „сметката“.
2. Во точката 5, потточката 5.2. се менува и гласи:
„На редот бр. 6 - „ревалоризациски резерви“ се искажуваат
неостварените добивки од ревалоризацијата на сопственичките и должничките
инструменти коишто се расположливи за продажба (80% од овој износ) коишто
се евидентирани на соодветниот дел од сметката 9051 и ревалоризациската
резерва утврдена согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот
третман на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања
којашто се евидентира на сметката 90592.“
3. Во точката 9 по ставот 1, се додава нов став 2, којшто гласи:
„Покрај обрасците од ставот 1 од оваа точка, извештајот за активата
пондерирана според кредитниот ризик го содржи и образецот Д75.“
4. Во точката 11 став 1 алинеја 3 зборовите: „(за побарувања коишто се
сметаат за високоризични)“ се бришат.
5. Точката 12 став 1 потточка 2) се менува и гласи:
„Побарувањата од потточката 1) од оваа точка се распоредуваат во
соодветните пондери на ризичност, согласно со одредбите на Одлуката, при
што се имаат предвид и инструментите за кредитна заштита;“
Потточката 4) се брише.
6. По точката 13 се додава нова точка 13-а, којашто гласи:

„13-а. Образецот Д75 се пополнува со користење на следниве правила:
1) Во првиот дел од образецот се внесува вкупната изложеност врз
основа на дозволени пречекорувања на трансакциските сметки (негативни
салда на тековни сметки) и на кредитни картички издадени на датумот за кој се
известува, додека во вториот дел од образецот се внесува вкупната изложеност
врз основа на дозволени пречекорувања на трансакциските сметки (негативни
салда на тековни сметки) и на кредитни картички издадени на 31.12.2015
година. Во двата дела, одделно се прикажуваат билансните и вонбилансните
побарувања врз основа на дозволени пречекорувања на трансакциските сметки
(негативни салда на тековни сметки) и на издадени кредитни картички.
2) Во колоната бр. 3 – „сметководствена вредност“, во соодветните
редови се внесува сметководствената вредност на дозволените пречекорувања
на трансакциските сметки и на издадените кредитни картички.
3) Во колоната бр. 4 - „исправка на вредноста/посебна резерва“, се
внесува износот на извршената исправка на вредноста, односно посебната
резерва за соодветните билансни и вонбилансни побарувања.
4) Колоната бр. 5 - „нето-износ“, ја претставува разликата помеѓу
сметководствена вредност од колоната бр. 3 и соодветниот износ на исправката
на вредноста, односно посебната резерва од колоната бр. 4.
5) Во редот бр. 1 – „дозволени пречекорувања на трансакциските
сметки (негативни салда на тековни сметки)“, се искажува збирот на износите
од редовите бр. 1.1 и 1.2.
6) Во редот бр. 2 – „издадени кредитни картички“, се искажува збирот
на износите од редовите бр. 2.1 и 2.2.
7) Во редот бр. 3 – „вкупно на датумот за кој се известува“, се искажува
збирот на износите од редовите бр. 1 и 2.
8) Во редот бр. 4 – „дозволени пречекорувања на трансакциските
сметки (негативни салда на тековни сметки)“, се искажува збирот на износите
од редовите бр. 4.1 и 4.2.
9) Во редот бр. 5 – „издадени кредитни картички“, се искажува збирот
на износите од редовите бр. 5.1 и 5.2.
10) Во редот бр. 6 – „вкупно на 31 декември 2015 година“, се искажува
збирот на износите од редовите бр. 4 и 5.
11) Во редот бр. 7 – „Позитивна разлика“, се внесува разликата на
износите од редот бр. 3 и редот бр. 6, доколку разликата е позитивна. Овој ред
се пополнува само за колоната бр. 5.
12) Во редот бр. 8 – „Негативна разлика“, се внесува разликата на
износите од редот бр. 3 и редот бр. 6, доколку разликата е негативна. Овој ред
се пополнува само за колоната бр. 5.
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13) Во редот бр. 9 – „Пондерирана позитивна разлика“, се внесува
производот од износот на позитивната разлика прикажана во редот бр. 7 и
пондерот на ризичност од 75%. Овој ред се пополнува само за колоната бр. 5.“
7. Во точката 14 став 2 потточка 4), точката на крајот на втората
реченица се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „зголемена за
износот од редот бр. 9 од образецот Д75.“
„13“.

8. Во точката 56 потточки 1) и 2), бројот: „12“ се заменува со бројот:

9. Образецот АПКР - Вкупно, се заменува со нов образец којшто е
составен дел на ова упатство.
10. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.

У бр. 2868
29 јануари 2016 година
Скопје

Гувернер
Димитар Богов
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