
ПИ-КАП

                                                     Подаци који се односе на капитал банке 

(у хиљадама динара)

Редни бр. Назив позиције Износ

Основни акцијски капитал: елементи

1 Инструменти основног акцијског капитала и припадајуће емисионе премије 8.426.042

1.1. од чега: акције и други инструменти капитала који испуњавају услове из тачке 8.ОАК
5.548.556

1.2. од чега: Припадајуће емисионе премије уз инструменте из тачке 1.1. тј. износ уплаћен изнад номиналне вредности тих инструмената
2.877.486

2
Добит из ранијих година која није оптерећена никаквим будућим обавезама, а за коју је скупштина банке донела одлуку да ће бити распоређена у основни акцијски 

капитал 0

3
Добит текуће године или добит из претходне године за коју скупштина банке још није донела одлуку да ће бити распоређена у основни акцијски капитал која 

испуњава услове из тачке 10. ст. 2. и 3. за укључивање у основни акцијски капитал 1.500.000

4 Ревалоризационе резерве и остали нереализовани добици
263.650

5 Резерве из добити и остале резерве банке, осим резерви за опште банкарске ризике
151.672

6 Резерве за опште банкарске ризике 
0

7 Учешћа без права контроле (мањинска учешћа)  која се признају у основном акцијском капиталу **
0

8 Основни акцијски капитал пре регулаторних прилагођавања и одбитних ставки (збир од 1 до 7) 10.341.364

Основни акцијски капитал: регулаторна прилагођавања и одбитне ставке

9 Додатна прилагођавања вредности (-)
-2.360

10 Нематеријална улагања, укључујући гудвил (умањена за износ одложених пореских обавеза) (-) -71.021

11
Одложена пореска средства која зависе од будуће профитабилности банке, изузев оних која простичу из привремених разлика, умањена за повезане одложене 

пореске обавезе  ако су испуњени услови из тачке 14. став 1. ОАК 0

12
Фер вредности резерви у вези са добицима или губицима по основу инструмената заштите од ризика новчаног тока за финансијске инструменте који се не 

вреднују по фер вредности, укључујући и пројектоване новчане токове 0

13 ИРБ приступ: негативан износ разлике добијен обрачуном у складу с тачком 134. ОАК (-) 0

14 Повећање капитала које је резултат секјуритизације изложености (-) 
0

15 Добици или губици по основу обавеза банке вреднованих према фер вредности који су последица промене кредитне способности банке 0

16 Имовина у пензијском фонду са дефинисаним накнадама у билансу стања банке (-) 0

17
Директна, индиректна и синтетичка улагања банке у сопствене инструменте основног акцијског капитала, укључујући и сопствене инструменте основног акцијског 

капитала које је банка дужна или може бити дужна да откупи на основу уговорне обавезе (-) 0

18
Директна, индиректна и синтетичка улагања у инструменте основног акцијског капитала лица у финансијском сектору која имају узајамна  улагања у банци, а која 

су извршена ради приказивања већег износа капитала банке (-) 
0

19
Применљиви износ директних, индиректних и синтетичких улагања банке у инструменте основног акцијског капитала лица у финансијском сектору у којем банка 

нема значајно улагање (-) 0

20
Применљиви износ директних, индиректних и синтетичких улагања банке у инструменте основног акцијског капитала лица у финансијском сектору у којем банка 

има значајно улагање (-) 0

21
Износ изложености које испуњавају услове за примену пондера ризика од 1.250 %, а које банка одлучи да одбије од основног акцијског капитала уместо да 

примени тај пондер 0

21.1.
од чега: учешћа у лицима која нису лица у финансијском сектору у износу преко 10% капитала тих лица, односно учешћа која омогућавају ефективно вршење 

знатног утицаја на управљање правним лицем или на пословну политику тог правног лица (-) 0

21.2. од чега: секјуритизоване позиције (-) 
0

21.3. од чега: слободне испоруке (-)
0

22
Одложена пореска средства која зависе од будуће профитабилности банке и која проистичу из привремених разликa (износ изнад 10% основног акцијског 

капитала банке из тачке 21. став 2, умањен за износ повезаних пореских обавеза ако су испуњени услови из  тачке 14. став 1. ОАК ) (-) 0

23
Збир одложених пореских средстава и улагања у лица у финансијском сектору у којима банка има значајно улагање из тачке 21. став 1. ОАК, који прелази лимит 

из тачке 21. став 3. ОАК (-)  0

23.1.
од чега: Директна, индиректна и синтетичка улагања у инструменте основног акцијског капитала лица у финансијском сектору у којем банка има значајно 

улагање 0

23.2. од чега: Одложена пореска средства која проистичу из привремених разликa 0

24 Губитак текуће и ранијих година, као и нереализовани губици (-) -6.840.368

25

Износ пореза у вези са елементима основног акцијског капитала који се може предвидети у време обрачуна капитала, осим ако је банка претходно кориговала 

износ елемената основног акцијског капитала у износу у којем ти порези смањују износ до којег се елементи основног акцијског капитала могу користити за покриће 

ризика или губитака (-) 0

26 Износ за који одбитне ставке од додатног основног капитала банке премашују износ додатног основног капитала банке (-) 0

27 Износ потребне резерве за процењене губитке по билансној активи и ванбилансним ставкама банке -556.973

28 Укупна регулаторна прилагођавања и одбитне ставке од основног акцијског капитала (збир од 9 до 27)
-7.470.722

29 Основни акцијски капитал (разлика између 8 и 28) 2.870.642

Додатни основни капитал: елементи

30 Акције и други инструменти капитала који испуњавају услове из тачке 23. ОАК и припадајуће емисионе премије 
0

31 Инструменти основног капитала издати од стране подређених друштава који се признају у додатном основном капиталу**
0

32 Додатни основни капитал пре одбитних ставки (30+31)
0
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Додатни основни капитал: одбитне ставке

33
Директна, индиректна и синтетичка улагања банке у сопствене инструменте додатног основног капитала, укључујући инструменте које је банка дужна да откупи на 

основу постојеће уговорне обавезе (-) 0

34
Директна, индиректна и синтетичка улагања у инструменте додатног основног капитала лица у финансијском сектору која имају узајамна улагања у банци која су 

извршена ради приказивања већег износа капитала банке (-) 0

35
Применљиви износ директних, индиректних и синтетичких улагања у инструменте додатног основног капитала лица у финансијском сектору у којима банка нема 

значајно улагање (-) 0

36
Директна, индиректна и синтетичка улагања банке у инструменте додатног основног капитала лица у финансијском сектору у којима банка има значајно улагање, 

искључујући позиције по основу вршења покровитељства емисије хартија од вредности које се држе пет радних дана или краће  (-) 
0

37 Износ за који одбитне ставке од допунског капитала банке премашују износ допунског капитала банке (-) 0

38 Укупне одбитне ставке од додатног основног капитала (збир од 33 до 37)
0

39 Додатни основни капитал (разлика између 32 и 38)
0

40 Основни капитал (збир 29 и 39)
2.870.642

Допунски капитал: елементи

41
Акције и други инструменти допунског капитала и субоординиране обавезе, који испуњавају услове из тачке 28. ОАК и припадајуће емисионе премије уз 

инструменте 123.052

42 Инструменти капитала издати од стране подређених друштава који се признају у допунском капиталу ** 0

43 Прилагођавања за кредитни ризик која испуњавају услове за укључивање у допунски капитал 0

44 Допунски капитал пре одбитних ставки (збир од 41 до 43) 
123.052

Допунски капитал: одбитне ставке

45
Директна, индиректна и синтетичка улагања банке у сопствене инструменте допунског капитала и субординиране обавезе, укључујући инструменте које је банка 

дужна да откупи на основу постојеће уговорне обавезе (-) 0

46
Директна, индиректна и синтетичка улагања у инструменте допунског капитала и субординиране обавезе лица у финансијском сектору која имају узајамна улагања 

у банци која су извршена ради приказивања већег износа капитала банке  (-) 0

47
Применљиви износ директних, индиректних и синтетичких улагања у инструменте допунског капитала и субординиране обавезе лица у финансијском сектору у 

којима банка нема значајно улагање (-) 0

48
Директна, индиректна и синтетичка улагања банке у инструменте додатног основног капитала и субординиране обавезе лица у финансијском сектору у којима 

банка има значајно улагање, искључујући позиције по основу вршења покровитељства емисије хартија од вредности које се држе пет радних дана или краће (-) 0

49 Укупне одбитне ставке од допунског капитала (збир од 45 до 48)
0

50 Допунски капитал (разлика између 44 и 49)
123.052

51 Укупни капитал  (збир 40 и 50)
2.993.694

52 Укупна ризична актива 
8.285.590

Показатељи адекватности капитала и заштитни слојеви капитала

53 Показатељ адекватности основног акцијског капитала банке (%) 
34,65

54 Показатељ адекватности основног капитала банке (%) 
34,65

55 Показатељ адекватности капитала банке (%) 
36,13

56 Укупни захтеви за заштитне слојеве капитала (%)***
4,80

57 Основни акцијски капитал расположив за покриће заштитних слојева (%)****
28,14

* OAK - Одлука о адекватности капитала банке

** попуњава највише матично друштво које је на основу података из консолидованих финансијских извештаја, у складу са одлуком којом се уређује контрола банкарске групе на консолидованој основи , дужно да 

израчунава капитал за банкарску групу

*** као проценат ризичне активе

****рачуна се као основни акцијски капитал банке (изражен као проценат ризичне активе) умањен за основни акцијски капитал банке који се користи за одржавање показатеља адекватности основног акцијског капитала 

банке из тачке 3. став 3. одредба под 1) ОАК, показатеља адекватности основног капитала банке из тачке  3. став 3. одредба под 2) ОАК и показатеља адекватности капитала банке  из тачке 3. став 3. одредба под 3) ОАК.



Прилог 2 ПИ–ФИКАП 

Редни бр. Карактеристике инструмента Опис Опис

1.

Емитент 1. Центробанка а.д. Београд                 

2. Центробанка а.д. Београд     

3. Центробанка а.д. Београд   

4. Центробанка а.д. Београд        

5. Лаики банка.д. Београд            

6. Лаики банка.д. Београд               

7. Марфин банк а.д. Београд                  

8. Марфин банк а.д. Београд  

9. Марфин банк а.д. Београд

1. Центробанка а.д. Београд   

2. Центробанка а.д. Београд                       

3. Марфин банк а.д. Београд, smanjenje 

kapitala poništavanjem 506 sopstvenih 

akcija

1.1.
Јединствена ознака (нпр. CUSIP, ISIN или 

ознака Bloomberg за приватне пласмане)

ISIN ISIN

Третман у складу с прописима

2.
Третман у складу са Одлуком о адекватности 

капитала банке

Инструмент основног акцијског 

капитала
Инструмент допунског капитала

3.

Индивидуални/(пот)консолидовани/индивидуа

лни и (пот)консолидовани ниво укључивања 

инструмента у капитал на нивоу групе

немамо податак немамо податак

4. Тип инструмента Обичне акције Некумулативне преференцијалне акције

5.

Износ који се признаје за потребе 

израчунавања регулаторног капитала (у 

хиљадама динара, са стањем на дан 

последњег извештавања)

5.548.556 123.053

6. Номинална вредност инструмента 500 dinara 500 dinara

6.1.

Емисиона цена 1.  РСД   629.095.500                

2.  РСД   140.000.000   

3.  РСД   150.000.000

4.  РСД      29.630.000       

5.  РСД    316.056.000               

6.  РСД    768.524.000               

7.  РСД 1.110.000.000                 

8.  РСД 1.163.375.000   

9.  РСД 1.241.875.000

1. РСД 119.357.000   

2. РСД      3.948.000                       

3. РСД       - 253.000

6.2.
Откупна цена НП НП

7. Рачуноводствена класификација

акцијски капитал акцијски капитал

8. Датум издавања инструмента

1.   11.06.2004.                   

2.   18.05.2004.     

3.   06.12.2004.   

4.   26.05.2005.        

5.   27.07.2006.               

6.   07.05.2007.                 

7.   28.11.2008.                 

8.   01.09.2009.   

9.   22.03.2010.

1.  11.06.2004.   

2.  26.05.2005.                       

3.  25.03.2009.

9.
Инструмент с датумом доспећа или 

инструмент без датума доспећа

Сви без датума доспећа Сви без датума доспећа

Подаци о основним карактеристикама финансијских инструмената који се 

укључују у обрачун капитала банке  



9.1. Иницијални датум доспећа

Без датума доспећа Без датума доспећа

10.
Опција откупа од стране емитента уз 

претходну сагласност надлежног тела

да да

10.1.

Први датум активирања опције откупа, 

условни датуми активирања опције откупа и 

откупна вредност 

НП НП

10.2.
Накнадни датуми активирања опције откупа 

(ако је применљиво)

НП НП

Купони/дивиденде

11. Фиксне или променљиве дивиденде/купони 

НП Фиксна дивиденда

12. Купонска стопа и повезани индекси
НП НП

13.
Постојање механизма обавезног отказивања 

дивиденде

НП НП

14.1.

Потпуно дискреционо право, делимично 

дискреционо право или без дискреционог 

права у вези с временом исплате 

дивиденди/купона

НП Bez diskrecionog prava.

14.2.

Потпуно дискреционо право, делимично 

дискреционо право или без дискреционог 

права у вези са износом дивиденди/купона

НП Bez diskrecionog prava. 

15.
Мoгућност повећања приноса (step up ) или 

других подстицаја за откуп 

не не

16.
Некумулативне или кумулативне 

дивиденде/купони

НП Некумулативни

17.
Конвертибилан или неконвертибилан 

инструмент

Неконвертабилан Неконвертабилан

18.
Ако је конвертибилан, услови под којима може 

доћи до конверзије 

НП НП

19.
Ако је конвертибилан, делимично или у 

целости 

НП НП

20. Ако је конвертибилан, стопа конверзије

НП НП

21.
Ако је конвертибилан, обавезна или 

добровољна конверзија

НП НП

22.
Ако је конвертибилан, инструмент у који се 

конвертује

НП НП



23.
Ако је конвертибилан, емитент инструмента у 

који се конвертује

НП НП

24. Могућност смањења вредности

НП Не

25.

Ако постоји могућност смањења вредности, 

услови под којима може доћи до смањења 

вредности 

НП НП

26.
 Ако постоји могућност смањења вредности, 

делимично или у целости 

НП НП

27.
Ако постоји могућност смањења вредности, 

трајно или привремено

НП НП

28.
Ако је смањење вредности привремено, 

услови поновног признавања

НП НП

29.

Тип инструмента који ће се при стечају, 

односно ликвидацији наплатити непосредно  

пре наведеног инструмента 

Некумулативне 

преференцијалне акције

Некумулативне преференцијалне 

акције

30.
Неусклађене карактеристике конвертованих 

инструмената

Не Не

31.
Ако постоје навести неусклађене 

карактеристике

НП НП



Oznaka 

pozicije
Naziv pozicije Bilans stanja Reference

A AKTIVA 15.124.414

A.I Gotovina i sredstva kod centralne banke 2.063.941

A.II Založena finansijska sredstva 0

A.III Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju 0

A.IV Finasijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 0

A.V Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 2.344.832

A.VI Finansijska sredstva koja se drže do dospeća 0

A.VII Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija 1.239.821

A.VIII Krediti i potraživanja od komitenata 8.220.907

A.IX Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0

A.X Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika 0

A.XI Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate 0

  Od čega direktna ili indirektna ulaganja u banke i druga lica u finansijskom sektoru 0

A.XII Investicije u zavisna društva 0

  Od čega direktna ili indirektna ulaganja u banke i druga lica u finansijskom sektoru 0

A.XIII Nematerijalna ulaganja 71.021 e

A.XIV Nekretnine, postrojenja i oprema 374.813

A.XV Investicione nekretnine 468.844

A.XVI Tekuća poreska sredstva 1.325

A.XVII Odložena poreska sredstva 0

A.XVIII Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 0

A.XIX Ostala sredstva 338.910

  Od čega direktna ili indirektna ulaganja u banke i druga lica u finansijskom sektoru u iznosu većem od 10% 

kapitala tih banaka, odnosno tih lica
0

A.XX UKUPNO AKTIVA (pozicije pod AOP oznakama od 0001 do 0019 u konsolidovanom bilansu stanja) 15.124.414

P PASIVA 15.124.414

PO OBAVEZE 11.383.154

PO.I Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju 0

PO.II Finasijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 0

PO.III Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika 0

PO.IV Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci 3.642.593

PO.V Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima 7.413.057

PO.VI Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0

PO.VII Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva 123.053 i

  Od čega obaveze po osnovu hibridnih instrumenata 0

PO.VIII Subordinirane obaveze 0

  Od čega subordinirane obaveze koje se uključuju u dopunski kapital banke 0

PO.IX Rezervisanja 22.368

PO.X Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 0

PO.XI Tekuća poreske obaveze 0

PO.XII Odložene poreske obaveze 24.055

PO.XIII Ostale obaveze 158.028

PRILOG PI-UPK

Podaci o povezivanju pozicija kapitala iz bilansa stanja s pozicijama iz obrasca PI-KAP

3. Raščlanjavanje elemenata u bilansu stanja i stavki iz PI-KAP



PO.XIV UKUPNO OBAVEZE (pozicije pod AOP oznakama od 0401 do 0413 u konsolidovanom bilansu stanja) 11.383.154

KAPITAL 3.741.260

PO.XV Akcijski kapital 8.426.042

  Od čega nominalna vrednost uplaćenih akcija, osim preferencijalnih kumulativnih akcija 5.548.555 a

  Od čega emisiona premija po osnovu akcijskog kapitala, osim preferencijalnih kumulativnih akcija 2.877.487 b

  Od čega nominalna vrednost preferencijalnih kumulativnih akcija 0

  Od čega emisiona premija po osnovu preferencijalnih kumulativnih akcija 0

PO.XVI Sopstvene akcije 0

  Od čega stečene sopstvene akcije banke, osim preferencijalnih kumulativnih akcija 0

  Od čega stečene sopstvene apreferencijalne kumulativne akcije 0

PO.XVII Dobitak 1.733.722

  Od čega neraspoređena dobit iz ranijih godina 0

  Od čega dobit iz tekuće godine 1.733.722 v

PO.XVIII Gubitak 6.840.368

  Od čega gubici iz prethodnih godina 6.840.368 ž

  Od čega gubitak tekuće godine 0

PO.XIX Rezerve 421.864

  Od čega rezerve iz dobiti koje predstavljaju element osnovnog kapitala 151.673 d

  Od čega ostale pozitivne konsolidovane rezerve 0

  Od čega ostale negativne konsolidovane rezerve 0

  Od čega ostale neto negativne revalorizacione rezerve 2.879 g
  Od čega dobit po osnovu obaveza banke vrednovanih prema fer vrednosti koja je ostvarena zbog promene 

kreditnog rejtinga banke
0

  Od čega pozitivne revalorizacione rezerve nastale po osnovu efekata promene fer vrednosti osnovnih sredstava, 

hartija od vrednosti i ostalih sredstava koja se, u skladu s MSFI/MRS, iskazuju u korist ovih rezervi
273.070

 g

PO.XX Nerealizovani gubici 0

  Od čega nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 0

PO.XXI Učešća bez prava kontrole 0

  Od čega manjinska učešća u podređenim društvima 0

PO.XXII
UKUPNO KAPITAL (rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz konsolidovanog 

bilansa stanja: 0415-0416+0417-0418+0419-0420+0421) ≥ 0
3.741.260

PO.XXIII
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA (rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz 

konsolidovanog bilansa stanja: 0415-0416+0417-0418+0419-0420+0421) < 0
0

PO.XXIV
UKUPNO PASIVA (rezultat sabiranja, odnosno oduzimanja sledećih AOP oznaka iz konsolidovanog 

bilansa stanja: 0414+0422-0423)
15.124.414

V.P. VANBILANSNE POZICIJE

V.P.A. Vanbilansna aktiva 26.304.744

  Od čega iznos akcija banke uzetih u zalogu, osim preferencijalnih kumulativnih akcija 0

  Od čega iznos preferencijalnih kumulativnih akcija banke uzetih u zalogu 0

V.P.P. Vanbilansna pasiva 26.304.744



Прилог 4
ПИ-АKБ

(у хиљадама динара)

Износ 

1

I КАПИТАЛ 2.993.694,00

1. УКУПАН ОСНОВНИ АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ 2.870.642,00

2. УКУПАН ДОДАТНИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0,00

3. УКУПАН ДОПУНСКИ КАПИТАЛ 123.052,00

II КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВИ 662.847,12

1.
КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА КРЕДИТНИ РИЗИК, РИЗИК ДРУГЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ, РИЗИК СМАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ КУПЉЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА И 

РИЗИК ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ ПО ОСНОВУ СЛОБОДНИХ ИСПОРУКА 

527.140,80

1.1. Стандардизовани приступ (СП) 6.589.260,00

1.1.1. Изложености према државама и централним банкама
0,00

1.1.2. Изложености  према територијалним аутономијама и јединицама локалне самоуправе
0,00

1.1.3. Изложености према јавним административним телима
2.297,00

1.1.4. Изложености према међународним развојним банкама
0,00

1.1.5. Изложености према међународним организацијама
0,00

1.1.6. Изложености према банкама
69.735,00

1.1.7. Изложености према привредним друштвима
504.508,00

1.1.8. Изложености према физичким лицима
1.510.214,00

1.1.9. Изложености обезбеђене хипотекама на непокретностима
3.161.661,00

1.1.10. Изложености у статусу неизмирења обавеза
477.098,00

1.1.11. Високоризичне изложености
0,00

1.1.12. Изложености по основу покривених обвезница
0,00

1.1.13. Изложености по основу секјуритизованих позиција
0,00

1.1.14. Изложености према банкама и привредним друштвима са краткорочним кредитним рејтингом
0,00

1.1.15. Изложености по основу улагања у отворене инвестиционе фондове
0,00

1.1.16. Изложености по основу власничких улагања 
0,00

1.1.17. Остале изложености
863.747,00

1.2. Приступ заснован на интерном рејтингу (IRB) 0,00

1.2.1. Изложености према државама и централним банкама
0,00

1.2.2. Изложености према банкама
0,00

1.2.3. Изложености према привредним друштвима
0,00

1.2.4. Изложености према физичким лицима
0,00

1.2.4.1.              од чега: Изложености према физичким лицима обезбеђене хипотекама на непокретностима
0,00

1.2.4.2.              од чега: Квалификоване револвинг изложености према физичким лицима
0,00

1.2.4.3.              од чега: Изложености према малим и средњим предузећима које су разврстана у ову класу изложености 
0,00

1.2.5. Изложености по основу власничких улагања
0,00

1.2.5.1.          Примењени приступ:
0,00

1.2.5.1.1.             Приступ једноставних пондера ризика
0,00

1.2.5.1.2.             PD/LGD приступа
0,00

1.2.5.1.3.             Приступ интерних модела
0,00

1.2.5.2.          Врсте изложености по основу власничких улагања
0,00

1.2.5.2.1.             Власничка улагања којима се тргује на берзи
0,00

1.2.5.2.2.             Власничка улагања којима се не тргује на берзи али су у довољно диверсификованим портфолијима
0,00

1.2.5.2.3.             Остала власничка улагања
0,00

1.2.5.2.4.             Власничка улагања на које банка примењује стандардизовани приступ кредитном ризику
0,00

1.2.6. Изложености по основу секјуритизованих позиција
0,00

1.2.7. Изложености по основу остале имовине
0,00

2 КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА РИЗИК ИЗМИРЕЊА/ИСПОРУКЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ТРАНСАКЦИЈА
0,00

             Подаци о укупним капиталним захтевима и показатељу адекватности капитала 

Редни бр. Назив



3 КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА ТРЖИШНЕ РИЗИКЕ
0,00

3.1. Капитални захтеви за ценовни, девизни и робни ризик израчунат применом стандардизованих приступа 0,00

3.1.1. Капитални захтев за ценовни ризик по основу дужничких хартија од вредности
0,00

  од чега капитални захтев за ценовни ризик по основу секјуритизованих позиција
0,00

3.1.2. Капитални захтев за ценовни ризик по основу власничких хартија од вредности
0,00

3.1.3. Додатни капитални захтев за велике изложености из књиге трговања
0,00

3.1.4. Капитални захтев за девизни ризик 
0,00

3.1.5. Капитални захтев за робни ризик
0,00

3.2. Капитални захтеви за ценовни, девизни и робни ризик израчунати применом приступа интерних модела 0,00

4 КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА ОПЕРАТИВНИ РИЗИК 
135.706,32

4.1. Капитални захтев за оперативни ризик израчунат применом приступа основног индикатора 135.706,32

4.2. Капитални захтев за оперативни ризик израчунат применом стандардизованог/алтернативног стандардизованог приступа 0,00

4.3. Капитални захтев за оперативни ризик израчунат применом напредног приступа 0,00

III ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ ОСНОВНОГ АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА (%) 
34,65

IV ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА (%) 
34,65

V ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА (%) 
36,13


