PRILOG
Primjeri povezivanja osoba u grupu povezanih osoba
Primjeri u ovom Prilogu ilustriraju primjenu ove Odluke na grupe povezanih osoba koje odgovaraju
definiciji iz članka 4. stavka 1. točke 39. Uredbe (EU) br. 575/2013.
1. Grupa povezanih osoba na temelju odnosa kontrole
Primjer K 1: Izniman slučaj (ne postoji jedan rizik unatoč postojanju odnosa kontrole)
Kreditna institucija ima izloženosti prema svim osobama prikazanim u nastavku (A, B, C i D). Osoba A ima
kontrolu nad osobama B, C i D. Društva kćeri B, C i D subjekti su posebne namjene.

Kako bi ocijenila da ne postoji jedan rizik, unatoč postojanju odnosa kontrole, kreditna institucija dužna je
procijeniti najmanje sve sljedeće elemente u odnosu na svaki subjekt posebne namjene (subjekte B, C i D u
ovom primjeru):
a) Izostanak gospodarske i financijske međupovezanosti ili bilo kojeg drugog čimbenika koji bi mogao
upućivati na značajnu pozitivnu korelaciju između kreditne kvalitete matičnog društva A i kreditne kvalitete
subjekta posebne namjene (B, C ili D). Među ostalim čimbenicima kreditna institucija dužna je ocijeniti
sljedeće indikatore kao potencijalne indikatore značajne pozitivne korelacije: potencijalno oslanjanje na
matično društvo A kao izvor financiranja, neke kriterije koji sprečavaju prestanak konsolidacije subjekta
posebne namjene ili prestanak priznavanja sekuritizirane imovine na temelju važećih računovodstvenih
pravila.
b) Specifična priroda subjekta posebne namjene, posebno činjenica da ne ulazi u stečajnu masu (u skladu
s člankom 300. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013) – u smislu da postoje učinkovite odredbe koje
osiguravaju da imovina subjekta posebne namjene nije dostupna vjerovnicima matičnog društva A u slučaju
njegove insolventnosti – i ako se dužnički vrijednosni papiri koje je izdao subjekt posebne namjene obično
odnose na imovinu koju čine obveze trećih osoba.
c) Strukturno poboljšanje pri sekuritizaciji i razdvajanje obveza subjekta posebne namjene od obveza
matičnog društva A, kao što je postojanje odredbi u dokumentima o transakcijama kojima se osigurava
kontinuitet pružanja usluga i poslovanja.
d) Usklađenost s odredbama članka 248. Uredbe (EU) br. 575/2013 u odnosu na tržišne uvjete.

Nakon što procijeni sve te elemente, kreditna institucija mogla bi zaključiti da, na primjer, društva kćeri B
i C ne čine jedan rizik s matičnim društvom A. U skladu s tim smatrat će se da se grupa povezanih osoba
sastoji samo od osoba A i D. Kreditna institucija dužna je sveobuhvatno dokumentirati te procjene i svoje
zaključke.

2. Alternativni pristup za izloženosti prema središnjoj državi
Radi ilustriranja mogućih primjera polazi se od sljedeće opće pretpostavke: središnja država izravno
kontrolira četiri pravne osobe (A, B, C i D). Osobe A i B izravno kontroliraju po dva društva kćeri (A1/A2,
B1/B2). Kreditna institucija ima izloženost prema središnjoj državi i svim prikazanim osobama.

Primjer SD 1: Alternativni pristup – djelomična primjena
Kreditna institucija može formirati samo jednu grupu (središnja država / A / sve osobe koje A kontrolira ili
koji ovise o A) i zadržati osnovni tretman za ostatak (središnja država / B, C i D / sve osobe koje B kontrolira
ili koje ovise o B):

2 / 13

Primjer SD 2: Alternativni pristup – primjena na sve izravno ovisne osobe

Primjer SD 3: Alternativni pristup – primjena na „prvu/drugu razinu”, ne niže
U primjerima SD 1 i SD 2 osobe A, B, C i D čine „drugu razinu”, tj. razinu neposredno ispod središnje
države („prve razine”). Tu je moguće iz zajedničke grupe povezanih osoba formirati podgrupe povezanih
osoba. Ipak, osobe A1, A2, B1 i B2 tek su neizravno povezane sa središnjom državom. Izdvajanje podgrupe
na njihovoj razini nije moguće (npr. i A1 kao i A2 trebaju se uključiti u grupu „središnja država / A”):
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Primjer SD 4: Horizontalne veze na drugoj razini
Kao varijacija prethodne opće pretpostavke, osobe A i B gospodarski su povezane (poteškoće s plaćanjem
za B bile bi zarazne za A):

Pod pretpostavkom da kreditna institucija samo djelomično primjenjuje alternativni pristup, kako je opisano
u primjeru SD 1, treba formirati sljedeće grupe povezanih osoba:
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3. Grupe povezanih osoba na temelju gospodarske i financijske međupovezanosti
Primjer GF 1: Osnovni slučaj
Kreditna institucija ima izloženosti prema svim osobama prikazanima u nastavku (A, B, C i D). Osobe B,
C i D gospodarski i financijski se oslanjaju na A. Stoga je osoba A osnovni čimbenik rizika u svim
slučajevima. Kreditna institucija dužna je formirati jednu sveobuhvatnu grupu povezanih osoba, a ne tri
pojedinačne. Nije važno to što ne postoji ovisnost između osoba B, C i D.

Primjer GF 2: Varijacija osnovnog slučaja (nema izravne izloženosti prema izvoru rizika)
Obveza grupiranja postoji čak i ako kreditna institucija nema izravnu izloženost prema osobi A, ali joj je
poznata gospodarska i financijska povezanost svake osobe (B, C i D) s osobom A. Ako se eventualne
poteškoće u plaćanju koje ima A mogu proširiti na B, C i D, sve će one imati poteškoće s plaćanjem ako A
pogode financijski problemi, stoga je potrebno tretirati ih kao jedan rizik.

Kao i u primjeru GF 1 nije važno to što ne postoji povezanost između B, C i D. Osoba A uzrokuje obvezu
grupiranja premda ona sama nije klijent i stoga nije dio grupe povezanih osoba.
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Primjer GF 3: Preklapanje grupa povezanih osoba
Ako je osoba gospodarski ovisna o dvjema drugim osobama ili više njih (što znači da poteškoće u plaćanju
jedne od ostalih osoba (A ili B) mogu biti dovoljne da dovedu do toga da se osoba C nađe u teškoćama),

mora biti uključena u grupe povezanih osoba obiju (svih takvih) osoba:

Argument da će izloženost prema C biti dvostruko obračunata nije valjan jer se izloženost prema C smatra
jednim rizikom u dvije zasebne grupe.
Ograničenje velike izloženosti primjenjuje se zasebno, tj. jednom se primjenjuje na izloženosti prema grupi
A/C i jednom na izloženosti prema grupi B/C.
Budući da nema gospodarske i financijske povezanosti između A i B, nije potrebno formiranje sveobuhvatne
grupe (A + B + C).
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Primjer GF 4: Lanac ovisnosti
U slučaju lanca ovisnosti sve osobe koje su gospodarski i financijski ovisne (čak i ako je ovisnost samo
jednosmjerna) treba tretirati kao jedan rizik. Nije prikladno formirati tri pojedinačne grupe (A + B, B + C,
C + D).

Primjer GF 5: Izvještajna kreditna institucija kao izvor financiranja (nema obveze grupiranja)
U sljedećem je primjeru izvještajna kreditna institucija jedini izvor sredstava za tri klijenta. Ona nije „vanjski
izvor financiranja” koji povezuje tri osobe i ona kao izvor financiranja obično može biti zamijenjena.
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Primjer GF 6: Izvještajna kreditna institucija kao izvor financiranja (obveza grupiranja)
U sljedećem je primjeru izvještajna kreditna institucija pružatelj likvidnosti za tri subjekta posebne namjene
ili intermedijarna društva (slične strukture):

U tom slučaju sama izvještajna kreditna institucija može biti izvor rizika kako je navedeno u uvodnoj izjavi
54 Uredbe (EU) br. 575/2013:

U ovom primjeru nema razlike u tome jesu li linije likvidnosti izravno povezane sa subjektom posebne
namjene ili osnovnom imovinom unutar subjekta posebne namjene. Bitna jest vjerojatnost da će se linije
likvidnosti rabiti istodobno. Diversifikacija i kvaliteta imovine ne razmatraju se u ovom primjeru kao ni
oslanjanje na ulagatelje u istom sektoru (npr. ulagatelji na tržištu komercijalnih zapisa osiguranih
imovinom) jer jedan rizik nastaje upotrebom sličnih struktura i oslanjanjem na obveze jednog izvora (tj.
izvještajne kreditne institucije kao inicijatora i sponzora subjekata posebne namjene).
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4. Povezanost između grupe utvrđene na odnosu kontrole i grupe utvrđene na gospodarskoj i
financijskoj međupovezanosti
Primjer K/GF 1: Kombinacija povezanosti na osnovi kontrole i na osnovi gospodarske i financijske
ovisnosti (jednosmjerna ovisnost)
U sljedećem primjeru kreditna institucija ima izloženosti prema svim osobama prikazanima u dijagramu u
nastavku. Osoba A kontrolira osobe A1 i A2, osoba B kontrolira B1. Osim toga, B1 je gospodarski ovisan o
A2 (jednosmjerna ovisnost):

Obveza grupiranja: U ovom primjeru kreditna institucija dužna je donijeti zaključak da B1 u svakom slučaju
treba uključiti u grupu osoba povezanih s osobom A (grupa se tako sastoji od A, A1, A2 i B1) kao i s osobom
B (grupa se tako sastoji od B i B1):

U slučaju financijskih poteškoća za osobu A, A2 i konačno B1 također će doživjeti financijske poteškoće
zbog svoje pravne (A2) odnosno gospodarske (B1) ovisnosti. Formiranje triju različitih grupa (A + A1 + A2,
A2 + B1, B + B1) ne bi bilo dovoljno da obuhvati rizik koji proizlazi iz A, zbog toga što bi B1, premda je
ovisan o A2 i stoga i o samom A, bio izoliran iz jednog rizika grupe A.
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Primjer K/GF 2: Kombinacija povezanosti na osnovi kontrole i na osnovi gospodarske ovisnosti
(dvosmjerna ovisnost)
U ovom primjeru gospodarska ovisnost A2 i B1 nije samo jednosmjerna već je uzajamna:

Obveza grupiranja: Osobu A2 potrebno je dodatno uključiti u grupu B, a osobu B1 treba dodatno uključiti
u grupu A:
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Primjer K/GF 3: Širenje financijske zaraze prema dolje
U varijaciji prethodnog primjera K/GF 1 osoba B1 također kontrolira dvije osobe (B2 i B3). U tom slučaju
financijske poteškoće koje trpi A prenijet će se kroz A2 i B1 prema dolje na dva društva kćeri koje kontrolira
B1 („zaraza prema dolje”).

Obveza grupiranja:

A
A1

B
A2

B1
B2

B1
B3

B2

B3
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Primjer K/GF 4: Širenje financijske zaraze prema gore
Odnos kontrole između B i B1 ne dovodi automatski do uključivanja osobe B u grupu osoba povezanih s A
jer financijske poteškoće koje trpi A vjerojatno neće dovesti do financijskih poteškoća za B. Ipak, osoba B
koja je matično društvo treba biti uključena u grupu A ako B1 čini toliko važan dio grupe B da je B
gospodarski ovisan o B1. U tom slučaju financijske poteškoće koje trpi A neće se širiti samo prema dolje,
već i prema gore na B, te će dovesti B do poteškoća s plaćanjem (tj. sve osobe sada čine jedan rizik).

Obveza grupiranja:

A
A1

B
A2

B1
B2

B3
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5. Postupak utvrđivanja grupe povezanih osoba
Primjer Mm 1: Ograničenja s obzirom na utvrđivanje lanca financijske zaraze
Nadalje u vezi s primjerom K/GF 4, kreditna institucija ima izloženosti samo prema osobama A i B3. U tom
slučaju potrebno je uzeti u obzir činjenicu da kreditna institucija možda neće moći postati svjesna lanca
financijske zaraze zbog čega možda neće ispravno formirati grupu povezanih osoba.

B
A
A1

A2

B1
B2

B3
B2

B3
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