Ažurirano 31. ožujka 2009.

ODLUKA O POSTUPKU PROCJENJIVANJA ADEKVATNOSTI INTERNOG
KAPITALA KREDITNE INSTITUCIJE
(Narodne novine br. 01/09)

- ODGOVORI NA UPITE -

Područje:
Tema:
Broj pitanja:
Datum objave
odgovora:
Pitanje:

Odgovor:

Članak 5. i članak 11.
Utvrđivanje internog kapitala i njegove
usklađivanja do 01.01.2011. godine
151
31. ožujka 2009.

adekvatnosti

u

razdoblju

Da li kreditna institucija u razdoblju usklađivanja s člankom 9. stavkom 4.
Odluke treba izračunavati interni kapital ili je do 01. siječnja 2011. godine
interni kapital jednak jamstvenom kapitalu, odnosno stopa adekvatnosti
internoga kapitala jednaka je stopi adekvatnosti jamstvenoga kapitala?
Kreditna institucija je dužna uspostaviti postupak za utvrđivanje i osiguranje
primjerene visine internoga kapitala u odnosu na profil rizičnosti odnosno
utvrđivati adekvatnost internog kapitala prema fazama postupka propisanim
u članku 6. Odluke već od 01. srpnja 2009. godine kad Odluka stupa na
snagu. Sastavne elemente i kategorije internog kapitala kreditna institucija
definira sama u skladu s člankom 11. Odluke što ne znači da definicija
internog kapitala nužno mora odstupati od definicije jamstvenog kapitala
propisane u Odluci o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija (Narodne
novine br. 01/09).
Nadalje, već od 01. srpnja 2009. godine potrebno je utvrđivati sve rizike
kojima kreditna institucija je ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju te
nakon toga mjeriti odnosno procjenjivati rizike i odrediti odgovarajuće
iznose internih kapitalnih zahtjeva. U razdoblju usklađivanja do 01. siječnja
2011. godine kreditna institucija jedino nije dužna implementirati
naprednije metode i modele za izračun internih kapitalnih zahtjeva za
kreditni, operativni i tržišne rizike već za izračun internih kapitalnih
zahtjeva za te rizike može koristiti jednostavne i standardizirane pristupe iz
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OAJKKI. To međutim ne znači da za ostale značajne rizike kojima je ili bi
mogla biti izložena nije dužna uspostaviti postupak procjenjivanja
adekvatnosti internog kapitala.
Područje:
Tema:
Broj pitanja:
Datum objave
odgovora:

Članak 9. stavak 4.
Kapitalni zahtjevi za kreditni, tržišni i operativni rizik u razdoblju
usklađivanja do 01.01.2011. godine
152
31. ožujka 2009.

Pitanje:

S obzirom na to da su kreditne institucije dužne uskladiti svoje poslovanje s
odredbama članka 9. stavka 4. Odluke do 01. siječnja 2011. godine te u
razdoblju usklađivanja primjenjivati članak 9. stavak 5. Odluke, postavlja se
pitanje da li to znači da su interni kapitalni zahtjevi po pojedinom riziku do
01. siječnja 2011. godine jednaki kapitalnim zahtjevima (po pojedinom
riziku) izračunatim sukladno Odluci o adekvatnosti jamstvenog kapitala
kreditnih institucija (Narodne novine br. 1/2009. - u nastavku teksta
OAJKKI)?

Odgovor:

Sukladno članku 21. Odluke, kreditna institucija može do 01. siječnja
2011. godine pri izračunu internih kapitalnih zahtjeva za kreditni,
operativni i tržišne rizike primjenjivati metodologiju i jednostavne i
standardizirane pristupe iz OAJKKI. Konkretno to znači da u razdoblju
usklađivanja za navedene vrste rizika interni kapitalni zahtjevi mogu
odgovarati propisanim kapitalnim zahtjevima za te rizike izračunatim
sukladno OAJKKI ako to proizlazi iz načina na koji je kreditna institucija
primijenila sve ostale odredbe Odluke koje se primjenjuju od 01. srpnja
2009. godine, a koje mogu imati utjecaj na izračun internih kapitalnih
zahtjeva (definicija rizika i sl.).
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