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1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА
Точка 8
1. Назив
Комерцијална банка АД Скопје
Седиште
ул. Орце Николов бр.3, 1000 Скопје
Единствен матичен број 4065573
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

Организациона структура
985
-

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
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фондови;
- Купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од
вредност;
- 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 и
- Други финансиски активности утврдени со закон што може да ги
врши банка.
Решение од Гувернерот на НБРСМ бр.2064, бр.5791, бр.15815 и
бр.15-150/8
- Прибирање депозити и други повратни извори на средства;
5. Преглед на
- Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање
финансиските активности
комерцијални трансакции;
кои Банката ги врши во
- Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање
моментот
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 на 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.
6. Преглед на финансиски
активности за кои од
НЕМА
страна на Гувернерот на
НБРСМ е изречена забрана
или ограничување за
нивно вршење, односно е
повлечена согласноста
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1.1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКА ГРУПА
Точка 9
алинеја 3
Учество на Банката во
вкупниот број акции и во
акциите со право на глас
во секој член на
банкарската група

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 6, 1000 Скопје, РСМ Претежна
дејност: Дејност на управување со фондови
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, Република Северна
Македонија
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
Точка 11
1. Назив, седиште, правна 1.
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

АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ 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 14,99%,
Учество во вкупниот број акции со право на глас: 15,00%

2. Име и презиме, адреса и
процент на учество во
НЕМА
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
Број на акционери – физички лица кои немаат квалификувано учество во
Вкупен број и вкупно
Банката: 4.990
учество во вкупниот број
акции и во вкупниот број Учество на акционери – физички лица во вкупниот број акции издадени
издадени акции со право од Банката: 45,23%
на глас во Банката за
акционери кои немаат
Учество на акционери – физички лица во вкупниот број издадени акции
квалификувано учество во со право на глас: 45,24%
Банката
Број на акционери – правни лица кои немаат квалификувано учество во
1
Банката: 359
Учество на акционери – правни лица во вкупниот број акции издадени од
Банката: 39,78%
Учество на акционери – правни лица во вкупниот број издадени акции со
право на глас: 39,76%
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На денот на Извештајот во акционерската структура на Банката се евидентирани 4 (четири) 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
Точка 12
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

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

3. Опис на
ОПИС НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
карактеристиките на
основните компоненти на
сопствените средства
4. Износ и компоненти на
основниот капитал,
утврден согласно со
ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА БАНКАТА
Одлуката за
Методологијата за
утврдување на
адекватноста на капиталот
5. Износ и компоненти на
дополнителниот капитал,
како и нивниот износ кој, Банката, со состојба 30.06.2021 година, не располага со
согласно Методологијата дополнителен капитал.
за утврдување на
адекватноста на капиталот,
може да биде дел од
сопствените средства на
Банката
6. Видот на одбитните
Одбитните ставки од основниот капитал се однесуваат на
ставки од основниот
нематеријални средства: лиценци, патенти и други нематеријални
капитал и дополнителниот средства во висина од 34,6 милиони денари.
капитал и нивниот износ
7. Вкупен износ на
сопствени средства и
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТАПКАТА НА АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ
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

Вкупниот капитал потребен за покривање на кредитниот ризик изнесува
4.987,9 милиони денари.
Капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик за билансните
ставки изнесува 4.482,9 милиони денари.
Капиталот потребен за покривање на кредитниот
вонбилансните ставки изнесува 505,0 милиони денари.

ризик

за

9. Висината на капиталот Капиталот потребен за покривање на валутниот ризик изнесува 34,0
потребен за покривање на милиони денари.
валутниот ризик утврден
согласно Методологијата
за утврдување на
адекватноста на капиталот
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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

Заклучно со 30.06.2021 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 пазарни ризици.

/

/

13. Висината на капиталот
потребен за покривање на Капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик изнесува
оперативниот ризик
529,9 милиони денари.
14. Висината на капиталот
потребен за покривање
Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна
други ризици, доколку
0,2 милиони денари (согласно пропишаната регулатива од НБРСМ).
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
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