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3. Податоци за сопствените средства и за адекватноста на капиталот на Банката
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1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА
1. Назив
Седиште
Единствен матичен број
2. Организациона
Структура
3. Број на вработени
4. Преглед на финансиски
активности кои Банката
може да ги врши согласно
дозволата за основање и
работење издадена од
Гувернерот на НБРСМ

Точка 8
Комерцијална банка АД Скопје
Орце Николов бр.3, 1000 Скопје
4065573

Организациона структура
991
- Прибирање депозити и други повратни извори на средства;
- Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и
финансирање комерцијални трансакции;
- Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и
финансирање комерцијални трансакции;
- Издавање и администрирање платежни средства (парични
картички, чекови, патнички чекови, меници);
- Издавање електронски пари, доколку е уредено со посебен
закон;
- Финансиски лизинг;
- Менувачки работи;
- Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи
купопродажба на девизи;
- Брз трансфер на пари;
- Издавање платежни гаранции, авали и други форми на
обезбедување;
- Изнајмување сефови, остава и депо;
- Тргување со инструменти на пазарот на пари;
- Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со
благородни метали;
- Тргување со хартии од вредност;
- Тргување со финансиски деривати;
- Управување со средства и портфолио на хартии од вредност
за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти;
- Давање услуги на чување имот на инвестициски и пензиски
фондови;
- Купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии
од вредност;
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5. Преглед на финансиски
активности кои Банката во
моментот ги врши

6. Преглед на финансиски
активности за кои од страна
на Гувернерот на НБРСМ е
изречена забрана или
ограничување за нивно
вршење, односно е
повлечена согласноста

- Чување хартии од вредност за клиенти;
- Советување правни лица во врска со структурата на капиталот,
деловната стратегија или други поврзани прашања, или
давање услуги поврзани со спојување или припојување правни
лица;
- Продажба на полиси за осигурување;
- Посредување во склучување договори за кредити и заеми;
- Обработка и анализа на информации за кредитната
способност на правни лица;
- Економско–финансиски консалтинг;
- Продажба на удели во инвестициски фондови;
- Застапување во осигурување;
- Други финансиски активности утврдени со закон што може да
ги врши банка.
Решенија од Гувернерот на НБРСМ бр. 2064, бр. 5791 бр.15815
и бр.15-150/8
- Прибирање депозити и други повратни извори на средства;
- Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и
финансирање комерцијални трансакции;
- Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и
финансирање комерцијални трансакции;
- Издавање и администрирање платежни средства (парични
картички, чекови, патнички чекови, меници);
- Менувачки работи;
- Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи
купопродажба на девизи;
- Брз трансфер на пари;
- Издавање платежни гаранции, авали и други форми на
обезбедување;
- Изнајмување сефови, остава и депо;
- Тргување со инструменти на пазарот на пари;
- Тргување со девизни средства;
- Тргување со хартии од вредност;
- Давање услуги на чување имот на инвестициски и пензиски
фондови;
- Чување хартии од вредност за клиенти;
- Продажба на полиси за осигурување;
- Обработка и анализа на информации за кредитната
способност на правни лица;
- Продажба на удели во инвестициски фондови;
- Застапување во осигурување и
- Други финансиски активности утврдени со закон што може да
ги врши банка.

НЕМА
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1.1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКА ГРУПА

Точка 9

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ
Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 6, 1000 Скопје, РСМ
Претежна дејност: Дејност на управување со фондови

алинеја 3
Учество на Банката во
вкупниот број акции и во
акциите со право на глас во
секој член на банкарската
група

Учество во вкупниот број акции: 49%
Учество во вкупниот број акции со право на глас: 49%
КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД СКОПЈЕ
Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, 1000 Скопје, РСМ
Претежна дејност: Дејност на управување со фондови
Учество во вкупниот број акции: 64,29%
Учество во вкупниот број акции со право на глас: 64,29%

2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА
1. Назив, седиште, правна
форма, претежна дејност и
процент на учество во
вкупниот број акции и во
вкупниот број издадени
акции со право на глас во
Банката за акционерите
правни лица со квалификувано учество
2. Име и презиме, адреса и
процент на учество во
вкупниот број акции и во
вкупниот број издадени
акции со право на глас во
Банката за акционерите
физички лица со
квалификувано учество
Т.11 став 2
Вкупен број и вкупно
учество во вкупниот број
акции и во вкупниот број
издадени акции со право на
глас во Банката за
акционери кои немаат
квалификувано учество во
Банката

Точка 11

1. АДОРА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје
Ул. Орце Николов бр.182 А
Друштво со ограничена одговорност на едно лице
Претежна дејност: Изградба на станбени и нестанбени згради
-

Учество во вкупниот број издадени акции 12,85%,
Учество во вкупниот број акции со право на глас: 12,85%

НЕМА

Број на акционери – физички лица кои немаат квалификувано
учество во Банката: 4,845
Учество на акционери – физички лица во вкупниот број акции
издадени од Банката: 42,54%
Учество на акционери – физички лица во вкупниот број издадени
акции со право на глас: 42,56%
Број на акционери – правни лица кои немаат квалификувано
учество во Банката: 3611
Учество на акционери – правни лица во вкупниот број акции
издадени од Банката: 44,61%
Учество на акционери – правни лица во вкупниот број издадени
акции со право на глас: 44,59%
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На денот на Извештајот во акционерската структура на Банката се евидентирани 2 (две) збирни сметки на кои, согласно ЗХВ, се водат
акции на Банката за сметка на поединечен клиент или повеќе клиенти нерезиденти на банката чувар на хартии од вредност на чие име
е отворена сметката.
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3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА
АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА
1. Износот на почетниот
капитал кој е запишан во
Централниот регистар
2. Број на акции од секој род
и класа и номинален износ
на акциите

Точка 12

2.279.067.000,00 денари
Обични акции: 2.279.067
Номинална вредност по акција: 1.000,00 денари

3. Опис на карактеристиките
на основните компоненти на
сопствените средства
4. Износ и компоненти на
основниот капитал, утврден
согласно со Одлуката за
Методологијата за
утврдување на адекватноста
на капиталот
5. Износ и компоненти на
дополнителниот капитал,
како и нивниот износ кој,
согласно Методологијата за
утврдување на адекватноста
на капиталот, може да биде
дел од сопствените
средства на Банката

ОПИС НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

6. Видот на одбитните
ставки од основниот
капитал и дополнителниот
капитал и нивниот износ

Одбитните ставки од основниот капитал се однесуваат на
нематеријални средства: лиценци, патенти и други нематеријални
средства во висина од 32,4 милиони денари.

7. Вкупен износ на
сопствени средства и
висина на адекватноста на
капиталот
8. Висината на капиталот
потребен за покривање на
кредитниот ризик утврден
согласно Методологијата за
утврдување на капиталот,
прикажан одделно за
билансните и
вонбилансните ставки
9. Висината на капиталот
потребен за покривање на
валутниот ризик утврден
согласно Методологијата за
утврдување на адекватноста
на капиталот

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА БАНКАТА

Банката со состојба 31.12.2020 година не располага со
дополнителен капитал.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАПКАТА НА АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ
Вкупниот капитал потребен за покривање на кредитниот ризик
изнесува 4.944,6 милиони денари.
Капиталот потребен за покривање на кредитниот
билансните ставки изнесува 4.459,9 милиони денари.

ризик

за

Капиталот потребен за покривање на кредитниот
вонбилансните ставки изнесува 484,7 милиони денари.

ризик

за

Заклучно со 31.12.2020 година, Банката не го надминува
ограничувањето по точка 29 од Одлуката за Методологијата за
утврдување на адекватноста на капиталот (Сл. весник на РМ, бр.
47/2012), така што Банката не е должна да располага со капитал
потребен за покривање на валутниот ризик.
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10. Висината на капиталот
потребен за покривање на
пазарниот ризик утврден
согласно Методологијата за
утврдување на адекватноста
на капиталот
11. Висината на капиталот
потребен за покривање на
ризикот од промена на
цените на стоките
12. Висината на капиталот
потребен за покривање на
надминувањето на лимитите
на изложеност
13. Висината на капиталот
потребен за покривање на
оперативниот ризик
14. Висината на капиталот
потребен за покривање на
други ризици, доколку
Банката по сопствена оцена
утврдила дополнителен
износ на капитал потребен
за покривање на тие ризици
или доколку НБРСМ
утврдила дополнителен
износ на потребен капитал
заради природата, видот и
обемот на активностите
коишто ги извршува Банката
и ризиците на кои е
изложена како резултат на
тие активности

Заклучно со 31.12.2020 година, Банката не го надминува
ограничувањето по точка 30 од Одлуката за Методологијата за
утврдување на адекватноста на капиталот (Сл. весник на РМ, бр.
47/2012), така што Банката не е должна да располага со капитал
потребен за покривање на пазарните ризици.

/

/
Капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик изнесува
529,9 милиони денари.
Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна
страна 0,3 милиони денари. (согласно пропишаната регулатива од
НБРСМ)

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ
4.1. Податоци во согласност со целите и политиките
за управување со ризици
Точка 13
Надзорниот одбор на Банката има донесено Стратегија за
1. Стратегии и процеси на
преземање и управување со ризиците на Комерцијална банка
управување со секој
АД Скопје.
поединечен ризик
Во Стратегија за преземање и управување со ризиците е дефиниран
системот за управување со ризици и неговиот опфат.
Согласно природата, големината и сложеноста на финансиските
активности, системот за управување со ризиците на Банката ги
опфаќа најмалку следните видови ризици:
Кредитен ризик, вклучувајќи го и ризикот на земјата и ризикот
на другата договорна страна;
Ликвидносен ризик;
Валутен ризик;
Пазарен ризик;
Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на
банкарски активности;
Ризик од концентрација на изложеноста;
Оперативен ризик;
Репутациски ризик и
Стратегиски ризик.
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Освен горенаведените, во системот за управување со ризици,
Банката вклучува и други ризици на кои е изложена во своето
работење, доколку се утврди дека истите имаат значително влијание
врз работењето на Банката.
Стратегијата е усогласена со Деловната политика и Развојниот план
на Банката и е во функција на остварување на главните стратешки
цели, како и остварување на приоритетните цели и задачи на
Банката.
Пристапот на Банката во управувањето со ризиците ќе се одвива
преку обезбедување на ефикасен систем на интегрирано
управување со ризиците и обезбедување прифатливо ниво на
ризици, што ќе овозможи непречено работење на Банката, согласно
со утврдената деловна стратегија, односно истиот ќе обезбеди
соодветна рамнотежа помеѓу ризикот и приносот, преку
минимизирање
на
потенцијалните
негативни
ефекти
врз
финансиските перформанси на Банката.
1.1 Кредитен ризик, вклучувајќи ги и ризикот на земјата и
ризикот од другата договорна страна
1.2. Ликвидносен ризик
1.3. Валутен ризик
1.4. Пазарен ризик
1.5. Ризик од промена на каматните стапки
во портфолиото на банкарски активности
1.6. Ризик од концентрација на изложеноста на Банката
1.7. Оперативен ризик, вклучувајќи го и правниот ризик
1.8. Репутациски ризик
1.9. Стратегиски ризик
2. Структура и организација
на функцијата на
управување со ризици

2.1. Кредитен ризик, вклучувајќи ги и ризикот на земјата и
ризикот од другата договорна страна
2.2. Ликвидносен ризик
2.3. Валутен ризик
2.4. Пазарен ризик
2.5. Ризик од промена на каматните стапки
во портфолиото на банкарски активности
2.6. Ризик од концентрација на изложеноста на Банката
2.7. Оперативен ризик, вклучувајќи го и правниот ризик
2.8. Репутациски ризик
2.9. Стратегиски ризик
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3. Структура на системот за
мерење на ризикот и
системот за внатрешно
известување

3.1. Кредитен ризик, вклучувајќи ги и ризикот на земјата и
ризикот од другата договорна страна
3.2. Ликвидносен ризик
3.3. Валутен ризик
3.4. Пазарен ризик
3.5. Ризик од промена на каматните стапки
во портфолиото на банкарски активности
3.6. Ризик од концентрација на изложеноста на Банката
3.7. Оперативен ризик, вклучувајќи го и правниот ризик
3.8. Репутациски ризик
3.9. Стратегиски ризик
4.1. Кредитен ризик, вклучувајќи ги и ризикот на земјата и
ризикот од другата договорна страна

4. Политики за заштита и
намалување на ризикот и
процедури за следење на
ефикасноста на
извршувањето на овие
политики

4.2. Ликвидносен ризик
4.3. Валутен ризик
4.4. Пазарен ризик
4.5. Ризик од промена на каматните стапки
во портфолиото на банкарски активности
4.6. Ризик од концентрација на изложеноста на Банката
4.7. Оперативен ризик, вклучувајќи го и правниот ризик
4.8. Репутациски ризик

4.9. Стратегиски ризик
4.2. Податоци во однос на управувањето со
кредитниот ризик
Точка 14
1. Опис на политиката за
Политиката и постапки за оштетување на финансиски инструменти
вршење исправка на
на Комерцијална банка АД Скопје се однесува на дефинирање на
вредност и за издвојување
изложеностите кои подлежат на оштетување, пресметување на
посебна резерва
износот на исправка на вредност на активните билансни
побарувања, односно посебна резерва на активните вонбилансни
побарувања согласно МСФИ и МСС и законската регулатива на
НБРСМ.
Во Политиката и постапки за оштетување на финансиските
инструменти на Банката се опфатени:
- критериумите за класификација на кредитните изложености
(објективните докази за оштетување, односно општите индикатори
кои се користат при утврдување загуба заради оштетување врз
основа на кредитен ризик),
- категории на ризик за класификација на кредитните изложености и
проценти за оштетување на изложеноста во зависност од
определената ризична категорија и постапката за пресметка на
исправка на вредност/посебна резерва преку соодветните
формули за оштетување.
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2. Износ на изложеноста на
кредитен ризик, пред и по
извршената исправка на
вредност, односно по
издвоената посебна резерва

Изложеноста на кредитен ризик пред извршена исправка, со состојба
на 31.12.2020 година, изнесува 145.398,1 милиони денари.
Исправката на вредност/посебна резерва, со состојба на 31.12.2020
година, изнесува 4.397,8 милиони денари.
Изложеност на кредитен ризик по извршена исправка, со состојба на
31.12.2020 година, изнесува 141.000,3 милиони денари.

3. Просечната изложеност
на кредитен ризик за
периодот за кој се објавува
и изложеноста по одделни
категории на ризик

Коефициентот на ризичност со состојба 31.12.2020 г. изнесува 3,02%
−
−
−
−
−

4. Износ на достасаните
кредити
5. Износот на
изложеностите на кредитен
ризик за кои е извршена
исправка на вредност,
односно е издвоена
посебна резерва

Изложеност на кредитен ризик во А ризична категорија изнесува
131.336,0 милиони денари,
Изложеност на кредитен ризик во Б ризична категорија изнесува
7.294,6 милиони денари,
Изложеност на кредитен ризик во В ризична категорија изнесува
4.168,0 милиони денари,
Изложеност на кредитен ризик во Г ризична категорија изнесува
491,7 милиони денари,
Изложеност на кредитен ризик во Д ризична категорија изнесува
2.107,8 милиони денари.

Доспеаниот износ по главен долг изнесува 3.366,2 милиони денари.
Изложеноста на кредитен ризик која подлежи на оштетување и за
која е извршена исправка на вредност/посебна резерва изнесува
85.321,0 милиони денари.

(во милиони денари)
6. Географска дистрибуција
на изложеноста на кредитен
ризик

Република Северна Македонија
Земји членки на ЕУ
Европа (останато)
Земји членки на OECD
(без европските земји
членки на OECD)
Останато
ВКУПНО:

-

126.320,0
9.248,0
4.450,5

89,59%
6,56%
3,15%

914,5

0,65%

67,3
141.000,3

0,05%
100,00

(во милиони денари)
7. Секторска дистрибуција
на изложеност на кредитен
ризик

8. Резидуална договорна
рочна структура на
изложеноста на кредитен
ризик

1. РЕЗИДЕНТИ
- Банки
- Др. финансиски институции
- Нефинансиски институции
- Домаќинства
- Држава
- Непрофитни инст. кои им
служат на домаќинствата
2. НЕРЕЗИДЕНТИ
ВКУПНО:

126.320,0
33.799,9
559,0
44.111,6
21.217,2
26.496,3

89,59%
23,97%
0,40%
31,28%
15,05%
18,79%

136,0
14.680,3
141.000,3

0,10%
10,41
100,00%

Изложеноста на кредитен ризик со рок на достасување до 1 година
изнесува 56,17% од вкупното кредитно портфолио на Банката.
Изложеноста на кредитен ризик со рок на достасување над 1 година
изнесува 43,83% од вкупното кредитно портфолио на Банката.

8

9. Структура на изложеност на
кредитен ризик по дејности

(во милиони денари)
Финансиски дејности и дејности на
осигурување
Физички лица
Јавна управа и одбрана, задолжително
социјално осигурување
Трговија на големо и трговија на мало,
поправка на моторни возила и мотоцикли
Градежништво
Производство на метали, машини, алати
и опрема
Дејности во врска со недвижен имот
Прехранбена индустрија
Хемиска индустрија, производство на
градежни материјали, производство и
преработка на горива, фармацевтска
индустрија
Нерезиденти
Рударство и вадење камен
Стручни, научни и технички дејности
Дејности на здравствена и социјална
заштита
Снабдување со електрична енергија, гас,
пареа и климатизација
Текстилна индустрија и производство на
облека и обувки
Транспорт и складирање
Земјоделство, шумарство и рибарство
Останата преработувачка индустрија
Образование
Објекти за сместување и сервисни
дејности со храна
Информации и комуникации
Административни и помошни услужни
дејности
Уметност, забава и рекреација
Други услужни дејности
Снабдување со вода, отстранување
отпадни води, управување со отпад и
дејности за санација на околината
Трговци поединци и физички лица кои не
се сметаат за трговци
Вкупно

46.810,1
21.143,5

33,20%
15,00%

26.482,9

18,78%

11.504,5

8,16%

6.740,1

4,78%

4.961,1
3.622,6
3.017,8

3,52%
2,57%
2,14%

1.877,9
2.238,4
2.002,3
1.514,0

1,33%
1,59%
1,42%
1,07%

1.403,1

1,00%

1.477,7

1,05%

1.038,7
1.197,1
707,4
504,8
583,6

0,73%
0,85%
0,50%
0,36%
0,41%

712,8
435,9

0,50%
0,31%

221,1
449,7
136,7

0,16%
0,32%
0,10%

142,8

0,10%

73,7

0,05%

141.000,3

100,00%

Податоци за најголемата изложеност кон дејноста:
Финансиско посредување:
(во милиони денари)
а) Износ на достасани кредити
0
б) Износ на изложеност за која е
извршена исправка на вредност
12.782,7
в) Износ на извршена исправка на
вредност

(во милиони денари)

10. Износ на преструктурирани
побарувања, согласно со
Одлуката за супервизорските
стандарди за регулирање на
достасани, а ненаплатени
побарувања на банките

1,6

1.

Преструктурирани побарувања
Изложеност
-

Исправка на вредност

2.734,7
1.822,9
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2.

11. Движење на исправката на
вредност/посебна резерва во
текот на периодот за кој се
објавува

Пролонгирани побарувања
Изложеност
Исправка на вредност

Почетна состојба 01.01.2020 г.
Дополнителна исправка на вредност
Ослободување на исправката на вред.
Ефект од курсни разлики
Отпишани побарувања
Преземени средства врз основа на
ненаплатени побарувања
Крајна состојба 31.12.2020 г.

4.3. Податоци во однос на управувањето со
пазарниот ризик
а) Структура на
портфолиото за тргување

1. Сопственички инструменти
2. Должнички инструменти
3. Деривати за тргување
ВКУПНО:

6.960,0
290,7
(во милиони денари)
4.312,1
3.078,0
(1.708,2)
1,3
(750,3)
(535,1)
4.397,8

Точка 15
(во милиони денари)
39
0
6
45

При распоредување на финансискиот инструмент во портфолиото за
тргување или во портфолиото на банкарски активности, Банката
постапува во согласност со одредбите содржани во Политиката за
инвестирање во хартии од вредност и Сметководствената политика
на Комерцијална банка АД Скопје. Вложувањата во хартии од
вредност кои Банката ги стекнува за да оствари приход од нивната
продажба на краток рок, или да оствари приход како резултат на
настанатите или очекуваните краткорочни промени во цените на
пазарот, ги класифицира во портфолио за тргување, додека
вложувањата со фиксни или определени плаќања и со фиксно
достасување за кои Банката има намера и можност да ги чува до
достасаност, или за кои не е позната намерата при купувањето,
односно може да се предмет на продажба или може да ги чува до
нивно достасување, Банката ги класифицира во портфолиото на
банкарски активности.
4.4. Податоци во однос на управувањето со
оперативниот ризик
Точка 16
Пристап кој го користи
Во согласност со Одлуката за методологијата за утврдување на
Банката за пресметка на
адекватноста на капиталот, донесена од страна на Народната банка
капиталот потребен за
на Република Северна Македонија, за пресметка на капитал
покривање на оперативниот потребен за покривање на оперативен ризик Банката го користи
ризик
стандардизираниот пристап.
4.5. Податоци во однос на управувањето со
ризикот кој произлегува од капиталните вложувања
кои не се дел од портфолиото за тргување
Точка 17
1. Краток опис на
Комерцијална банка АД Скопје настојува да стекнува капитални
стратегијата на Банката за
делови само во финансиски друштва поврзани со вршењето на
стекнување капитални
нејзината дејност и истите ги класифицира како расположливи за
делови во други правни
продажба.
лица
б) Политики кои Банката ги
применува за
распоредување на одредена
позиција во портфолиото за
тргување или во
портфолиото на банкарски
активности

2. Краток опис на политиката
на Банката за
сметководствено
вреднување на капиталните
вложувања

Вложувањата во сопственички хартии од вредност расположливи за
продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со
исклучок на вложувањата за коишто не постои активен пазар и
котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може
веродостојно да се измери, а во кој случај се мерат по набавна
вредност.
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3. Износ на капитални
вложувања и нивна
класификација според
видот

65 милиони денари се класифицирани во некотирани сопственички
инструменти за кои не постои активен пазар.
(во милиони денари)

4. Секторска структура на
капиталните вложувања
- Банки
- Други финансиски институции
- Нефинансиски институции
- Нерезиденти
ВКУПНО:
5. Кумулативен износ на
реализирани добивки
(загуби) кои произлегуваат
од отуѓувањето на
вложувањата во текот на
извештајниот период
6. Вкупен износ на
нереализирани добивки
(загуби) од капиталните
вложувања

0
63,0
0
1,9
65,0

Во текот на 2020 година Банката не отуѓила вложување.
Банката остварила нето нереализирана загуба од курсни разлики во
вкупен износ од 38 илјади денари по основ на вложувања во
странски финансиски друштва.
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