
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 А.Д. СКОПЈЕ 

со состојба 30.06.2014 
објавени на ден 31.07.2014 

 
1.ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА 
Назив и 
седиште: 

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

Единствен 
матичен број: 

4640063 

Организациска 
структура: 

http://ccbank.mk/ControlPanel/Upload/Organizaciska%20sema%202014%2006%2020.pdf 
 
 

Број на 
вработени на 
30.06.2014 
година: 

243 

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

 прибирање на 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 срества (парични 

картички,чекови,патнички чекови,меница);  
 финансиски лизинг; 
 менувачки работи; 
 платен промет во земјата и странство,вклучувајќи купопродажба на девизи; 
 издавање на платежни гаранции,авали и други форми на обезбедување; 
 изнајмување на сефови,остава и депо; 
 тргување со инструменти на пазарот на пари (меница,чекови,сертификати за 

депозит); 
 тргување со хартии од вредност; 
 управување со средства и портфолио на хартии од вредност по налог  и за 

сметка на клиенти; 
 посредување при 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; 

Преглед на 
финансиски 
активности кои 
во моментот ги 
врши 

 прибирање на депозити и други повратни извори на средства; 
 кредитирање во земјата и финансирање комерцијални трансакции; 
 издавање и администрирање платежни срества (парични 

картички,чекови,патнички чекови ,меница); 
 изнајмување на сефови,остава и депо; 
 финансиски лизинг; 
 менувачки работи; 
 платен промет во земјата и странство,вклучувајќи купопродажба на девизи; 



 издавање на платежни гаранции,авали и други форми на обезбедување; 
 обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни 

лица ; 
 економско-финансиски консалтинг 

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

 
 
НЕМА 

1.1 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 
ул:Г.С.Раковски бр.103 
банкарство и финансии 
 

Организациска 
структура  на ден 
30.06.2014 година 

 

Организациска структура на Групата: 
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СОФИЈА   
www.ccbank.bg/bg/management 

 

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

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

 
2.ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКА СТРУКТУРА НА БАНКАТА 
 
2.1 АКЦИОНЕРИ СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО-ПРАВНИ ЛИЦА 
Назив Централна кооперативна банка АД Софија 

 
Седиште ул: Г.С.Раковски бр.103 Софија 

Правна форма Акционерско друштво 
Претежна дејност Банкарство и финансии 
Процент на учество во 
вкупниот број  
на акции во банката 

 
Име на акционерот  Право на глас  

Централна кооперативна банка 
АД,  
Софија  87.35% 
ЦКБ Груп ЕАД Софија  4.48% 
Вкупно  91.83% 

 

Процентот на учество во 
вкупниот  
број издадени акции со 
право на глас  
во банката 

 

Име на акционерот  
Право на 
глас  

Централна кооперативна банка 
АД,  

Софија  87.35% 

ЦКБ Груп ЕАД Софија  4.48% 

Вкупно  91.83% 
 



2.2 АКЦИОНЕРИ КОИ НЕМААТ  КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО 
Вкупен број  361 
Вкупно учество во 
вкупниот број на акции 

8.17 % 

Вкупно учество во 
вкупниот број на 
обични акции 

8.17 % 
 

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА 
(Во илјади денари) 
Износ на почетен 
капитал кој е запишан 
во Централен регистар 

1.397.967 

Број на акции од секој 
род и класа, како и 
номиналниот износ на 
акциите 

-вкупен број на акции 553.087 
-обични акции со право на глас 553.087 
-приоритетни кумулативни акции 0.00 
-номинална вредност на акција 41,2069 евра 

Вкупниот износ на 
сопствените средства 
со состојба 30.06.2014 
година                            

1.226.268 

 

Адекватноста на 
капиталот со состојба 
30.06.2014 година 

32.96% 

Износ на компонентите 
на основниот капитал 
утврден согласно со 
одлуката за 
методологија за 
утврдување на 
адекватност на капитал 
(во илјади мкд)   
 

Основен капитал  

1 
Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни 
акции и премија од продажба на овие акции 

1,401,179 

1.1 Номинална вредност 1,397,967 

1.1.1 Номинална вредност на обични акции 1,397,967 

1.1.2 Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции   

1.2 Премија 3,212 

1.2.1 Премија од обични акции 3,212 

1.2.2 Премија од некумулативни приоритетни акции   

2 Резерви и задржана добивка или загуба -98,986 

2.1 Резервен фонд 15,139 

2.2 Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите    

2.3 Акумулирана загуба од претходни години  -114,125 

2.4 Tековна добивка   

3 Позиции како резултат на консолидација 0 

3.1 Малцинско учество   

3.2 Резерви од курсни разлики    

3.3 Останати разлики   

4 Одбитни ставки 78,952 

4.1 Загуба на крајот на годината или тековна загуба 61,552 

4.2 Откупени сопствени акции   

4.3 Нематеријални средства 17,400 

4.4 

Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на 
вредноста/посебната резерва 

  

4.5 
Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебната резерва како 
резултат на сметководствено доцнење 

  

4.6 
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за 
продажба 

  

4.7 Други одбитни ставки   

I ОСНОВЕН КАПИТАЛ 1,223,241 

Дополнителен капитал  

5 
Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и 
премијата врз основа на овие акции  

0 

5.1 Номинална вредност   

5.2 Премија   



6 Ревалоризациски резерви 
3,027 

7 Хибридни инструменти 

  

8 Субординирани инструменти 

  

9 

Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани 
инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот 
капитал  

  

II ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ  3,027 

Одбитни ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал  

10 
Вложувања во капиталот на други банки или финансиски институции 
коишто изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции   

  

11 
Вложувања во субординирани и хибридни инструменти и други 
инструменти на институциите од реден бр. 10 

  

12 
Збирен износ на вложувања во капиталот, субординирани и хибридни 
инструменти и други инструменти којшто надминува 10% од (I+II) 

  

13 

Вложувања во капиталот на друштвата за осигурување и 
реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие 
друштва  

  

14 

Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштвата за 
осигурување и реосигурување во кои банката поседува над 10% од 
нивниот капитал 

  

15 

Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски 
инситуции  

  

16 Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)    

III ОДБИТНИ СТАВКИ 0 

IV Основен капитал по одбитните ставки 1,223,241 

V Дополнителен капитал по одбитните ставки 3,027 

Сопствени средства 

VI Основен капитал  1,223,241 

VII Дополнителен капитал  3,027 

VIII СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА 1,226,268 
 

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

 
 
 
 
Уплатени и запишани кумулативни приоритетни  
акции и премијата по овие акции                                                            0.00 
Ревалоризациски резерви                                                                 3.027.00 
Хибридни капитални инструменти                                                          0.00 
Субординирани инструменти                                                                  0.00 
Износ на субординирани инструменти кои можат да  
бидат дел од дополнителниот капитал                                                  0.00                                    
ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ                                                           3.027.00 

Видот на одбитните 
ставки од основниот 
капитал и 
дополнителниот 
капитал и нивниот 
износ (во илјади мкд)  

Одбитни ставки од основен капитал и дополнителен капитал I 
 
ОДБИТНИ СТАВКИ                                                                                          0 
Основен капитал по одбитни ставки                                             1.223.241 
Дополнителен капитал I по одбитни ставки                                       3.027 

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

 
Вкупниот капитал потребен за покривање на кредитен ризик  по 
стандардизиран пристап изнесува                     271,779   илјади денари         
 

Висината на капиталот 
потребен за покривање 

Вкупниот капитал потребен за покривање на валутен  ризик   
изнесува                                                                     4,186 илјада денари  



на валутниот 
ризик(Извештај за 
адекватност) 
Висината на капиталот 
потребен за покривање 
на пазарниот 
ризик(Извештај за 
адекватност) 

/ 

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

/ 

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

/ 

Висината на капиталот 
потребен за покривање 
на оперативниот ризик 
(Извештај за 
адекватност) 

Вкупниот капитал потребен за покривање на оперативен ризик   
изнесува                                                                   21,635 илјада денари  

Висината на капиталот 
потребен за покривање 
на други 
ризици(доколку таков 
има или одредила 
НБРМ) 

/ 

 


