ПРЕДЛОГ
Врз основа на член 48 од Статутот на Комерцијална банка АД Скопје,
Собранието на Банката, на седницата одржана на 02.04.2020 година,
донесе
ОДЛУКА
за употреба и распоредување на нераспределената
добивка до 31.12.2019 година

Нераспределената
распределува на:

добивка

на

Член 1
Банката

1. Дивиденда за обични акции
2. Резерви
ВКУПНО:

до

31.12.2019

година,

се

Ден.
Ден.

1.253.486.850
553.268.757

Ден.

1.806.755.607

Член 2
Средствата за дивиденда за обични акции да се распределат во готово.
Член 3
Средствата за награда на Надзорниот одбор во износ од 1.555.554 денари,
кои претставуваат трошок за Банката, да се распределат во готово.
Распределбата на средствата од став 1 на овој член на поединечните
членови на Надзорниот одбор ја извршува Одборот за воспоставување и
спроведување на Политиката за наградување.
Член 4
Оваа oдлука влегува во сила со денот на донесувањето.
ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
кон Одлуката
Комерцијална банка АД Скопје, како резултат од работењето во 2019
година, оствари добивка пред оданочување во износ од 1.986.752.850
денари. По одбивање на данокот на добивка во износ од 179.997.243
денари останува добивка по оданочување во износ од 1.806.755.607
денари. За распределба се предлага износот на нераспределена добивка
од 1.806.755.607 денари, и тоа на дел за дивиденда за обични акции и дел
за резерви.
1. Согласно член 11 став 3 од Одлуката за основање на
Комерцијална банка АД Скопје, имателите на обичните акции имаат право
на сразмерен дел во распределбата на добивката.
Притоа, вкупниот износ на делот од добивката за имателите на обични
акции се предлага да изнесува 1.253.486.850 денари, односно 550 денари
по акција, што изнесува 55,0% од поединечната номинална вредност на
акциите.
2. Согласно член 483 и 485 од Законот за трговски друштва и член 22
од Статутот на Банката, се предлага да се издвои дел од добивка за
резерви во износ од 553.268.757 денари.
Износот којшто се предлага за издвојување во резерви е во согласност со
стратешките определби на Банката за одржување на вредноста на
капиталот и негово зголемување преку политика на издвојување на дел од
нето-добивката за резерви и претставува понатамошно зголемување на
нивото на вкупен капитал заради понатамошен раст на Банката.
3. Согласно член 365 од Законот за трговски друштва, пресметани се
награди за членовите на Надзорен одбор врз основа на очекувана добивка
за 2019 година.
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