Централна кооперативна банка АД Скопје
Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и
податоци од страна на Банката („Сл. весник на РМ“, 134/2007) и Политиката за обелоденување,
Централна кооперативна банка АД Скопје објавува:
ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ НА
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ
со состојба 30.6.2017 година,
објавени на 31.7.2017 година
1.

ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА

Назив и седиште

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. 1732 бр. 2 Скопје – Центар

Единствен матичен
број

4640063

Организациска
структура

Организациска структура на ЦКБ АД Скопје

Број на вработени
на 30.6.2017 година

238

Преглед на
финансиски
активности
кои може да ги
врши, согласно со
дозволата за
основање и
работење издадена
од гувернерот на
НБРМ





















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, меница);
финансиски лизинг;
менувачки работи;
платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба
на девизи;
издавање платежни гаранции, авали и други форми на
обезбедување;
најмување сефови, остава и депо;
тргување со инструменти на пазарот на пари;
тргување со хартии од вредност;
управување со средства и портфолио на хартии од вредност за
клиенти и/или инвестициско советување клиенти;
чување хартии од вредност за клиенти;
советување правни лица во врска со структурата на капиталот,
деловната стратегија или со други поврзани прашања или давање
услуги поврзани со спојување или припојување со 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, и
брз трансфер на пари.

Преглед на
финансиски
активности кои ги
врши во моментот













Преглед на
финансиски
активности за кои,
од страна на
гувернерот на
НБРМ, е изречена
забрана или
ограничување за
нивно
вршење,односно е
повлечена
согласноста
1.1.

Прибирање депозити и други повратни извори на средства;
кредитирање во земјата и финансирање комерцијални трансакции;
издавање и администрирање платежни средства (парични
картички,чекови, патнички чекови, меница);
најмување сефови,остава и депо;
финансиски лизинг;
менувачки работи;
платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на
девизи;
издавање платежни гаранции, авали и други форми на
обезбедување;
обработка и анализа на информации за кредитната способност на
правни лица;
економско-финансиски консалтинг, и
брз трансфер на пари.

НЕМА

ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКАТА ГРУПА

Назив, седиште и претежна дејност
на матичното лице, како и на секој
член на банкарската група

Матично лице
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД СОФИЈА
Бул. „Цариградско шосе“ бр.87, Софиja, Р. Бугарија
Банкарство и финансии
Член на банкарската група
АД „ИНВЕСТИЦИОНА КООПЕРАТИВНА БАНКА"
ул. „Вишневского“ д.24, град Казан, 420043, Р. Татарстан,
Руска Федерација
Банкарство и финансии
Член на банкарската група
ЦКБ АСЕТС МЕНАЏМЕНТ ЕАД
Бул. „Цариградско шосе“ бр.87, Софиja, Р. Бугарија
Управување со фондови

Организациска структура на
30.6.2017 година

Структура на членките на банкарската група
ЦКБ АД Софија

ИК Банк
ЦКБ Асетс менаџмент ЕАД

Учество на Банката во вкупниот
број акции во секој член на
банкарската група

1.2

ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА КОЈА Е ПРЕДМЕТ НА КОНСОЛИДИРАНА СУПЕРВИЗИЈА

Учество на матичното лице во
вкупниот број акции на секој член
на банкарската група
Учество на матичното лице во
акциите со право на глас на секој
член на банкарската група

2.

Централна кооперативна банка АД Скопје не поседува
акции, ниту акции со право на глас во ниту една од
членките на банкарската група.

Централна кооперативна банка АД Скопје
не е матично лице на банкарска група.

Централна кооперативна банка АД Скопје
не е матично лице на банкарска група.

ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

2.1. АКЦИОНЕРИ СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО - ПРАВНИ ЛИЦА

Назив

Централна кооперативна банка АД Софија

Седиште

Бул. „Цариградско шосе“ бр.87, Софија, Р. Бугарија

Правна форма

Акционерско друштво

Претежна дејност

Банкарство и финансии

Процент на учество во вкупниот
број на акции во Банката

Процент на учество во вкупниот
број издадени акции со право на
глас во Банката

Име на акционерот
Централна кооперативна банка АД
Софија
ЦКБ Груп ЕАД Софија
Вкупно:

% Вкупно

Име на акционерот
Централна кооперативна банка АД
Софија
ЦКБ Груп ЕАД Софија
Вкупно:

Право на глас

87.35%
4.48%
91.83%

87.35%
4.48%
91.83%

2.2 АКЦИОНЕРИ КОИ НЕМААТ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО
Вкупен број

363

Вкупно учество во вкупниот број на
акции

8.17%

Вкупно учество во вкупниот број на
издадени акции со право на глас во
Банката

8.17%

3.

ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА
БАНКАТА (илјади денари)

Износ на почетен
капитал кој е запишан во
Централен регистар
Број на акции од секој
род и класа, како и
номинален износ на
акциите

1,397,967 илјади денари

Состојба 30.6.2017 година
вкупен број на акции
обични акции со право на глас
приоритетни кумулативни акции

Број акции
553.087
553.087
–

Номиналната вредност на една акција изнесува € 41,2069
Вкупен износ на
сопствените средства со
состојба 30.6.2017
година

1,187,607 илјади денари

Адекватност на
капиталот со состојба на
30.6.2017 година
Износ на компонентите
на основниот капитал
утврден согласно со
Одлуката за
методологија за
утврдување
адекватност на капитал
(во илјади мкд)

15.49%

Основен капитал
Редовен основен капитал (РОК)
Позиции во РОК
Kапитални инструменти од РОК
Премија од капиталните инструменти од РОК
Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)
Задржана нераспоредена добивка
(-) Акумулирана загуба од претходни години
Тековна добивка или добивка на крајот на годината
Кумулативна сеопфатна добивка или загуба
(-) Одбитни ставки од РОК
(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба
(-) Нематеријални средства
(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната
профитабилност на Банката
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК

1,187,607
1,187,607
1,206,176
1,397,967
3,212
16,401
(211,404)
(18,569)
(4,320)
(14,249)
-

(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти
од РОК
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални
инструменти од РОК
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални
инструменти од РОК
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК
за кои Банката има договорна обврска да ги купи
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што
тие лица имаат вложувања во Банката
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои
Банката нема значајно вложување
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои
Банката има значајно вложување
(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува
вкупниот износ на ДОК
(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во
нефинансиски институции
(-) Трошоци за данок
(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената
исправка на вредноста/посебната резерва
Регулаторни усогласувања на РОК
(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на
секјуритизација
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични
текови
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на Банката коишто се
мерат по објективна вредност
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на
деривати коишто се мерат по објективна вредност
Позиции како резултат на консолидација
Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во
РОК на консолидирана основа
Останато
Други позиции од РОК
Додатен основен капитал (ДОК)
Позиции во ДОК
Капитални инструменти од ДОК
Премија од капиталните инструменти од ДОК
(-) Одбитни ставки од ДОК
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти
од ДОК
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални
инструменти од ДОК
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални
инструменти од ДОК
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК
за кои Банката има договорна обврска да ги купи
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што
тие лица имаат вложувања во Банката
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои
Банката нема значајно вложување
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои
Банката има значајно вложување

-

-

-

-

-

-

-

(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува
вкупниот износ на ДК
(-) Трошоци за данок
Регулаторни усогласувања на ДОК
(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на
секјуритизација
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични
текови
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на Банката коишто се
мерат по објективна вредност
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на
деривати коишто се мерат по објективна вредност
Позиции како резултат на консолидација
(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава
во ДОК на консолидирана основа
Останато
Други позиции од ДОК

Износ на компонентите
на дополнителниот
капитал, како и нивниот
износ кој, согласно со
Методологијата за
утврдување адекватност
на капитал, може да
биде дел од сопствените
средства на Банката (во
илјади МКД)

Дополнителен капитал (ДК)
Позиции во ДК
Капитални инструменти од ДК
Субординирани кредити
Премија од капитални инструменти од ДК
(-) Одбитни ставки од ДК
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти
од ДК
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални
инструменти од ДК
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални
инструменти од ДК
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за
кои Банката има договорна обврска да ги купи
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од
ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат
вложувања во Банката
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од
ДК на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема
значајно вложување
(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од
ДК на лица од финансискиот сектор во кои Банката има значајно
вложување
Регулаторни усогласувања на ДК
(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на
секјуритизација
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични
текови
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на Банката коишто се
мерат по објективна вредност
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на
деривати коишто се мерат по објективна вредност
Позиции како резултат на консолидација
Прифатлив дoполнителен капитал којшто се признава во ДК на
консолидирана основа
Останато
Други позиции од ДК

-

-

-

-

Вид на одбитните ставки
од основниот капитал и
дополнителниот капитал
и нивниот износ
(во илјади денари)

Одбитни ставки од основен капитал и дополнителен капитал
ОДБИТНИ СТАВКИ

(18,569)

Одбитни ставки од РОК
- Загуба на крајот на годината или тековна загуба
- Нематеријални средства

Основен капитал по одбитни ставки

(18,569)
(4,320)
(14,249)

1,187,607

Одбитни ставки од дополнителен капитал

-

Дополнителен капитал по одбитни ставки

-

Висина на капиталот
потребен за покривање
на кредитниот ризик
(Извештај за
адекватност)

491,301 илјади денари

Висина на капиталот
потребен за покривање
на валутниот ризик
(Извештај за
адекватност)

75,886 илјади денари

Висина на капиталот
потребен за покривање
на пазарниот ризик
(Извештај за
адекватност)

/

Висина на капиталот
потребен за покривање
на ризикот од промена
на цената на стоките
(Извештај за
адекватност)

/

Висина на капиталот
потребен за покривање
на надминувањето на
лимитите на изложеност
(Извештај за
адекватност)

/

Висина на капиталот
потребен за покривање
на оперативниот ризик
(Извештај за
адекватност)
Висина на капиталот
потребен за покривање
други ризици (доколку
таков има или
одредила НБРМ)

46,312 илјади денари

/

