Коментар на билансот на успех на Комерцијална банка АД Скопје за
периодот 01.01-31.03.2014 година
Во периодот од 01.01-31.03.2014 година Банката од своето работење оствари
негативен финансиски резултат во износ од 99,7 милиони денари
наспроти остварениот негативен финансиски резултат во истиот период
минатата година во износ од 374,4 милиони денари. Остварената добивка пред
исправка на вредност, која претставува показател за оперативната способност
на Банката да ги покрива расходите од работењето, е за 6,5% пониска во однос
на минатата година што се должи на остварената нето нереализирана загуба
од вреднување на хартиите од вредност, помалиот износ на реализирани
позитивни курсни разлики и намалените нето приходи од провизии, но врз
негативниот финансиски резултат доминантно е негативното влијание на
загубата за оштетување на имотот преземен по 01.01.2010 година, која
согласно регулативата е евидентирана на 01.01.2014 година.
Нето-приходите од камата претставуваат основна компонента во
формирањето на вкупните приходи од работењето и на 31.03.2014 година
истите бележат зголемување од 4,9% во однос на истиот период од минатата
година и покрај намалување на активните и пасивните каматни стапки
почнувајќи од 01.01.2014 година.
Нето приходите од провизии и надоместоци на 31.03.2014 година
изнесуваат 214,6 милиони денари и во однос на состојбата од минатата година
бележат намалување од 1,2%.
Нето приходите од курсни разлики на 31.03.2014 година изнесуваат 29,8
милиони денари и во однос на состојбата од минатата година бележат
намалување од 44,2%.
Останатите приходи од работењето на Банката на 31.03.2014 година
изнесуваат 33,8 милиони денари и во однос на состојбата од минатата година
бележат намалување од околу 48%. Вкупно остварените останати приходи
имаат негативен тренд главно како резултат на помалку остварените приходи
од девизно работење.
Вкупните трошоци за вработените и амортизацијата за периодот 01.0131.03.2014 година изнесуваат 252,4 милиони денари и во однос на истиот
период минатата година се зголемени за 3,5%, како резултат на зголемен
трошок за амортизација по ставање во функција на новите деловни простории
на Банката.
Загубите поради оштетување на нефинансиските средства на нето основа
достигнаа износ од 238,2 милиони денари и во однос на истиот период
минатата година бележат повеќекратно зголемување. Поголемиот дел од
евидентираното оштетување се однесува на имотот преземен по 01.01.2010
година, кое согласно регулативата од НБРМ Банката е должна да го признае
најдоцна до 01.01.2014 година, додека остатокот претставува загуба за
оштетување по основ на продажба на преземениот имот и по основ на
препроценки. Согласно Заклучок од Одборот за управување со ризици вкупното
оштетување на имотот преземен по 01.01.2010 година е евидентирано во два
еднакви износи на 31.12.2013 година и на 01.01.2014 година со цел да се
намали финансискиот товар на вкупното оштетување кое доспева на
01.01.2014 година.
Исправката на вредност на финансиските средства на нето основа на
31.03.2014 година достигна износ од -335,7 милиони денари и во однос на
истиот период минатата година бележи намалување од 61,9%.

1

