Коментар на неконсолидирани и неревидирани
Биланс на успех и Биланс на состојба
на Комерцијална банка АД Скопје
за периодот 01.01 - 31.03.2020 година
1. Биланс на успех

Во периодот од 01.01-31.03.2020 година Банката од своето работење оствари
позитивен финансиски резултат во износ од 217,5 милиони денари наспроти
остварениот позитивен финансиски резултат во истиот период минатата година во
износ од 435,2 милиони денари што претставува намалување за 50%. Планираната
бруто-добивка за првиот квартал од годинава е остварена со 44,4%. Намалувањето на
бруто-добивката е резултат на поголемиот износ на исправка на вредност на
финансиските средства на нето основа, при остварен пораст на редовните приходи од
работењето. Притоа, остварената добивка пред исправка на вредност, која претставува
показател за оперативната способност на Банката да ги покрива расходите од
работењето, е за 10,3% поголема во однос на истиот период минатата година.
Зголемувањето на добивката пред исправка на вредност главно произлегува од
зголемувањето на нето-приходите од камата пред се’ од секторот домаќинства, а во
помал дел и од секторите држава и нефинансиски друштва, како резултат на зголемено
кредитирање. Исто така зголемување бележат нето-позитивните курсни разлики и
останатите приходи (приходи од капитална добивка од продажба на преземен имот и
поголем износ на наплатени претходно отпишани побарувања). Позитивниот резултат од
работењето Банката го оствари во услови кога е прогласена вонредна состојба во
Државата, почнувајќи од 18.03.2020 година, поради пандемијата со ковид-19, при што
ваквата состојба продолжува и во следниот период и Банката се соочува со неизвесност
во однос на последиците од здравствената и економска криза која е од глобални
размери.
Вкупните приходи од работењето изнесуваат 1.017,5 милиони денари и бележат
зголемување од 9,6% во однос на истиот период од минатата година.
Нето-приходите од камата претставуваат основна компонента во формирањето на
вкупните приходи од работењето и на 31.03.2020 година истите бележат зголемување од
6,3% во однос на истиот период од минатата година главно како резултат на
зголемувањето на приходите од камата од кредити дадени на домаќинства, држава и
нефинансиски друштва по основ на зголемено кредитирање во овие сектори. Планот за
анализираниот период е остварен со 101,6%.
Нето приходите од провизии и надоместоци на 31.03.2020 година изнесуваат 225,6
милиони денари и во однос на истиот период од минатата година бележат намалување
од 2,9% како резултат на подинамичниот пораст на расходите од провизи во однос на
растот на приходите. Планот за анализираниот период е остварен со 93,4%.
Нето приходите од курсни разлики на 31.03.2020 година изнесуваат 43,5 милиони
денари и бележат зголемување од 37,5%. Планот за анализираниот период е остварен
со 147,5%.
Останатите приходи од работењето на Банката на 31.03.2020 година изнесуваат 142,4
милион денари и бележат зголемување во најголем дел како резултат на поголем износ
на наплатени претходно отпишани побарувања и поголем износ на реализирани приходи
од капитална добивка од продажба на преземен имот. Планот е остварен со 43,2%.
Оперативните расходи за периодот 01.01-31.03.2020 година изнесуваат 421 милион
денари и во однос на истиот период од минатата година се зголемени за 8,6% како
резултат на зголемени премии за осигурување на депозитите, трошоци за одржување
компјутерска опрема и за телекомуникациски услуги, трошоци за амортизација и
зголемени спонзорства и донации. Планот е остварен со 96%.
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Во периодот од 01.01-31.03.2020 година Банката нема прокнижено загуба поради
оштетување на нефинансиските средства на нето основа.
Во извештајниот период Банката оствари исправка на вредност на финансиските
средства и посебна резерва за вонбилансни изложености на нето основа во износ
од 378,9 милиони денари наспроти 102,7 милиони денари во истиот период минатата
година.

2. Биланс на состојба
Вкупната актива на Банката на 31.03.2020 година достигна износ од 124.400,5 милиони
денари и во однос на декември 2019 година бележи зголемување од 1,1%.
Зголемувањето на вкупната актива во најголем дел се должи на зголемувањето на
кредитите на коминтенти, вложувањата во хартии од вредност и останати побарувања.
Планот е остварен со 100,2%.
Паричните средства и паричните еквиваленти бележат намалување од 4,1%. Планот
е остварен со 94%.
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени
како такви при почетното признавање во износ од 339,6 милиони денари се состојат
од вложувања во удели во инвестициски фондови.
Кредитите на и побарувањата од банки бележат намалување од 55,5% како резултат
на пласирање на доспеаните пласмани на тековните сметки во странски банки и на
краткорочно орочените депозити во домашни и странски банки до три месеци.
Кредитите на и побарувањата од други комитенти бележат зголемување од 9% како
резултат на зголемено кредитирање на секторите домаќинства, нефинансиски друштва
и држава. Планот е остварен со 108,0%.
Вложувањата во хартии од вредност се зголемени за 8,7% како резултат на поголем
износ на запишани од доспеани државни записи во денари и купени Македонски
Еврообврзници во номинален износ од 4 милиони евра. Планот е остварен со 108,9%.
Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се зголемени за
16,6%.
Вкупните депозити (депозити на комитенти и депозити на банки) достигнаа износ од
108.909,7 милиони денари и бележат зголемување од 1,2%. Планот е остварен со
100,3%.
Обврските по кредити достигнаа износ од 678,1 милиони денари и се намалени во
однос на декември 2019 година како резултат на отплатени доспеани рати од кредитните
линии. Планот е остварен со 87,1%.
Акционерскиот капитал и резервите на Банката со состојба 31.03.2020 година
достигнаа износ од 13.458,8 милиони денари и бележат зголемување од 1,6% како
резултат на остварената тековна добивка и вклучената нераспоредена добивка за 2019
година. Планот е реализиран со 98,8%.

3. Очекувања за претстојниот период
Светската пандемија со ковид-19 се очекува да има силни економски последици врз
глобалната економија, а следствено на тоа и врз Македонската економија која е од
отворен тип, што може да се очекува и врз основа на искуството со светската финансиска
криза чии ефекти се прелејаа врз реалниот сектор во домашната економија, па потоа
индиректно и врз финансискиот систем.
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Банката ги следи економските трендови во националната, регионалната и глобалната
економија со цел да се здобие со информации корисни за процесот на одлучување.
Макроекономските услови во кои Банката ќе ја остварува својата активност во 2020
година се очекува значително да се разликуваат во однос на првичните проекции на раст
на домашната економија предвидени со финансискиот план за 2020 година. Согласно
објавените проценки од Светска банка, се очекува БДП да забележи пад од околу -0,4%.
Банката ќе ги презема сите неопходни активности за прилагодување кон
новонастанатите состојби, соодветно корегирање на финансиските проекции за 2020
година при што ќе биде фокусирана пред се’ на одржување на квалитетот на
портфолиото и изнаоѓање флексибилни решенија на барањата на клиентите кои ќе бидат
најзасегнати од здравствената и економската криза.
4. Известување за промени во сметководствените политики и методи на
вреднување.
Во текот на првиот квартал од 2020 година нема промени во сметководствените политики
и методи на вреднување.

5. Исплатени дивиденди
На ден 02.03.2020 година, Банката го објави Јавниот повик за учество на Годишно
собрание на акционери кое се одржа на 02.04.2020 година, согласно вонредните услови
во Државата преку писмена кореспонденција. Составен дел на материјалите за
собранието беа Одлуката за употреба и распределување на нераспределената добивка
до 31.12.2019 година и Одлуката за определување на износот на дивидендата и датуми
на исплата на дивиденда за 2019 година. Согласно предложените одлуки износот кој
Банката ќе го издвои за распределува на дивиденда за обични акции е 1.253.486.850,00
денари. Датумот на евиденција според кој ќе се определи листата на акционери кои
имаат право на дивиденда е 23.04.2020 година, а износот на бруто-дивиденда по една
акција е 550,00 денари, односно 55,0% во однос на номиналната вредност на акцијата.
Предвиден датум за започнување со исплата на дивидендата е 29.04.2020 година.
6. Вложувања или продажба на материјални средства (недвижности, постројки
и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на
средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски
извештаи)
Недвижностите и опремата со состојба на 31.03.2020 година бележат намалување од
0,9% во однос на декември 2019 година, како резултат на пресметана амортизација.

7. Промени во кредитните задолжувања (намалувања или зголемување
поголеми од 30%)
Со состојба на 31.03.2020 година обврските по кредити бележат намалување од 19% во
однос на декември 2019 година, главно како резултат на повисокиот износ на редовна
отплата на обврските по кредити во однос на износот на новите повлекувања по
договорите за кредит.

Скопје, 24.04.2020 година.
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