ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ
со состојба 31 Декември 2018 година
објавени на ден 15 Мај 2019 година
1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА
Назив и седиште:
Единствен матичен број:
ЕДБ:
SWIFT код:
Организациска структура:
Број на вработени на 31.12.2018 година:
Преглед на финансиски активности кои може да ги врши, согласно
со дозволата за основање и работење издадена од гувернерот на
НБРМ

Преглед на финансиски активности кои во моментот ги врши:

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

ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје
5538041
4030001419723
ESWBMK22
Прилог организациска структура
176
Прибирање на депозити и други повратни извори на средства
Кредитирање во земјата, вклучувајки и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции
Кредитирање во странство, вклучувајки и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции
меници)
Финансиски лизинг
Менувачки работи
Платен промет во замјата и странство, вклучувајки купопродажба на девизи
Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување
Изнајмување сефови, остава и депо
Тргување со инструменти на пазарот на пари ( меници, чекови,сертификати за депозит)
Чување на хартии од вредност за клиенти
Советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други
поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување на или припојување на правни лица
Продажба на полиси за осигурување
Посредување во склучување договори за кредити и заеми
Обработка и анализи на информации за кредитна способност на правни лица
Економско-финансиски консалтинг
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
Купопродажа, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност
РЕШЕНИЕ ОД ГУВЕРНЕРОТ
Прибирање на депозити и други повратни извори на средства
Кредитирање во земјата, вклучувајки и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции
Кредитирање во странство, вклучувајки и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции
меници)
Менувачки работи
Платен промет во замјата и странство, вклучувајки купопродажба на девизи
Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување
Изнајмување сефови, остава и депо
Посредување во склучување договори за кредити и заеми
Тргување со хартии од вредност
Управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско
советување на клиенти
Купопродажа, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност
НЕМА

Прилог етички кодекс на банката

Етички кодекс на банката

2 ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКА СТРУКТУРА НА БАНКАТА
2.1 АКЦИОНЕРИ СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО - ПРАВНИ ЛИЦА
1. GOFI GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA-Melide
2. E.H.H. EASTERN HEMISPHERE HOLDING SA-Melide
1. Via Pocobelli 14
6815 Melide Switzerland
2. Via Pocobelli 14
6815 Melide Switzerland
1. Акционерско друштво
2. Акционерско друштво
1. Финансиско учество во други друштва, трговија со подвижен имот, извршување на увозно-извозни
активности, набавка и продажба на недвижен имот во странство; индустриски инвестиции.

Назив
Седиште

Правна форма
Претежна дејност

2. Учество во претпријатие од секаков вид, посебно во претпријатија активни од делот на финансии,
индустриски услуги и трговија. Друштвото може да основа претпријатија, да зема поголемо или
помало учество во постоечките претпријатија и да им одобрува финансирање на истите.

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

1.
2.
1.
2.

50%
50%
50%
50%

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА
Износ на почетен капитал кој е запишан во Централниот регистар

1.100.667.600 денари
Бројот на акции од секој род и класа, како и номиналниот износ на Обични акции со право на глас 18 000
Номинална вредност на акција 1000 ЕВРА
акциите

Опис на карактеристиките на основните компоненти на
сопствените средства
СС
СС
Износот и компонентите на основниот капитал
Износот и компоненти на дополнителниот капитал I и
дополнителниот капитал II , како и нивниот износ кој што може да
биде дел од сопствените средства на Банката;
СС
Видот на одбитните ставки од основниот капитал и
дополнителниот капитал и нивниот износ;
СС
Вкупен износ на сопствените средства и висината на адекватноста
на капиталот
АК
Висина на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик,
прикажан одделно за билансните и вонбилансните ставки
АК
Висина на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик
АК
Висина на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик;
/
Висина на капиталот потребен за покривање на ризикот од
/
промена на цената на стоките;
Висина на капиталот потребен за покривање на надминувањето на
лимитите на изложеност
/
Висина на капиталот потребен за покривање на оперативниот
ризик
/
Висина на капиталот потребен за покривање на други ризици
/

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ
Банката има воспоставено интегриран систем за управување со сите материјални и нематеријални
ризици на кои е изложена и кој е соодветен на природата, големината и сложеноста на
финансиските активности коишто ги врши.
Банката во своето работење е изложена на следните видови ризици:
• кредитен ризик, вклучувајќи го и ризикот на земјата;
• ликвидносен ризик;
• валутен ризик;
• ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
• ризик од концентрација на изложеноста на банката;
• оперативен ризик;
• стратегиски ризик;
• правен ризик;
• репутациски ризик.

Стратегии и процеси на управување со секој поединечен ризик

За преземање и управување со ризиците Банката има подгoтвено политики кои содржат:
- оценка на капацитетот на Банката за преземање одделни ризици, како и за оценка на нејзиниот
профил на ризичност,
- организациска поставеност на функцијата за управување со ризиците,
- основни елементи на управувањето со ризиците,
- прифатливи инструменти за заштита од или намалување на ризиците,
- внатрешната контрола и основни елементи на процесот на интерно утврдување и оценка на
потребната адекватност на капиталот на банката.
Врз основ на претходното воспоставени се и процедури за преземање, мерење или оценка, следење,
контрола или намалување на ризиците кои што треба:
- да овозможат навремено и сеопфатно идентификување на ризиците (мапирање на ризиците) со
кои се соочува Банката;
- да се засноваат врз квантитативни и/или квалитативни оценки за мерливите и немерливите
ризици;
- да вклучуваат правила, начини и постапки за намалување, диверзификација, трансфер и
избегнување на ризиците, кои се идентификувани, мерени и оценети од страна на банката;
- да се дефинираат фреквенцијата и методите за следење на ризиците.
Банката има воспоставено организациона структура, со јасно дефинирани надлежности и
одговорности при преземањето и управувањето со ризиците, која одоговара на големината, видот и
сложеноста на Банката и на финансиските активности кои ги врши.Организацијата на системот за
управување со ризиците се воспоставува на следните хиерархиски нивоа:

- стратешко ниво - функцијата на управување со ризиците се остварува од страна на членовите на
Надзорниот одбор и Управниот одбор;
- макрониво - функцијата на управување со ризиците на ниво на деловна единица или деловна
Структура и организација на функцијата на управување со ризици линија и се извршува од страна на другите лица со посебни права и одговорности кои извршуваат
раководна функција и/или од посебниот организациски дел надлежен за следење на управувањето
со сите или со одделни ризици и се одвива на ниво на Одбор за управување со ризици;
- микрониво - активностите поврзани со управувањето со ризиците се извршуваат од страна на
лицата кои во секојдневното работење преземаат ризици, согласно со процедурите за работа и
системите за внатрешна контрола, и се одвива на ниво на центар за управување со ризици и на ниво
на деловни единици - сектори.

Структура на системот за мерење на ризикот и системот на
внатрешно известување

Информативниот систем овозможува изготвување на извештаи кои ги исполнуваат најмалку
следните услови:
- Да бидат транспарентни - да содржат јасни, разбирливи и презцизни податоци во врска со
ризиците;
- Да бидат целосни - да обезбедуваат доволно податоци за сите материјални ризици и да
овозможуваат сеопфатна анализа и оценка на изложеноста на Банката на ризици;
- Да бидат корисни - да ги содржат најважните податоци во врска со ризиците;
- Да бидат споредливи - извеШтаите да се карактеиризираат со најголемо можно ниво на
воедначеност, во зависност од податоците кои ги содржи;
- Да бидат навремени - да обезбедуваат навремено донесување одлуки во врска со превземањето и
управувањето со ризиците.
Генерално, секоја од политиките за преземање и управување со ризиците содржи: дефиниција на
соодветниот ризик, изворите на ризик, прифатливи инструменти за заштита од или намалување на
ризиците, оценка на капацитетот на Банката за преземање на одделни ризици, како и за оценка на
нејзиниот профил на ризичност, основни цели на политиката, генерални насоки при управувањето со
ризикот, поставеноста на системот за управување со соодветниот ризик, организациска поставеност
на функцијата за управување со ризиците, основни елементи на управувањето со ризиците, основни
принципи на методологијата за мерење на ризиците, лимити на изложеност или прифатливо ниво на
изложеност, информативниот систем, внатрешната контрола и улогата на внатрешната ревизија.

Политики за заштита и намалување на ризикот:
- Кредитна политика;
- Политика за управување со ризик од концентрација на изложености;
- Политика за управување со кредитен ризик кој произлегува од ризикот од девизен курс на које е
изложен корисникот на кредитот;
- Политика за преземање и управување со ликвидносен ризик;
- Политика за управување со ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски
активности;
- Политика за управување со валутен ризик;
- Политика за управување со стратегиски ризик;
- Политика за одржување на сопстевни средства;
- Стартегија за управување со ризици;
- Политика за преземање и управување со ризици;
- Политика за управување со оперативен ризик;
- Политика за управување со репутациски ризик;
Политики за заштита и намалување на ризикот како и
- Политика за уптавување со правен ризик;
процедурите за следење на ефикасноста на извршувањето на овие
- Политика за управување со пазарен ризик;
политики
- Политика за утврдување на интерниот капитал
Процедури за следење на ефикасноста на извршувањето на овие политики:
- Процедура за управување со ризик од концентрација на изложеност;
- Процедура за пресметка на исправка на вредност и оштетување;
- Процедура за управување со ликвидносниот ризик;
- Методологија за управување со ликвидносен ризик
- План за управување со ликвидносен ризик во вонредни услови;
- Процедури за управување со ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски
активности;
- Методологија за уврдување на веројатноста и зачестеноста на промена на прилагодливи каматни
стапки;
- Процедура за управување со валутен ризик;
- Процедура за управување со стратегиски ризик;
- Процедура за начинот на вршење на стрес-тестирање;
- Процедури за работа на ЦУР;
- Процес на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот;
- Процедури за управување со оперативен ризик;
- План за непрекинатост на работење и план за вонредни услови на ЕСБ;
- Процедура за воведување на нов производ или систем;
- Процедура за следење и управување со репутациски ризик;
- Процедури за кредитирање на физички лица;
- Процедура за следење и управување со прав.ризик

Опис на политиката за вршење исправка на вредност и за
издвојување на посебна резерва

Износ на изложеност кон кредитен ризик, пред и по извршената
исправка на вредност, односно по издвоената посебна резерва
Просечна изложеност на кредитен ризик за периодот за кој се
објавува и изложеноста по одделни категории на ризик

Износ на достасаните кредити
Износ на изложеностите на кредитен ризик за кои е извршена
исправка на вредноста, односно издвоена посебна резерва
Географска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик - РМ,
земји членки на ЕУ, останатите земји во Европа, земјите-членки на
ОЕЦД (со исклучок на земјите од Европа), останатите земји

Секторска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик изложеност кон:
Резидуална договорна рочна структура на изложеноста на

Банката врши класификација на секоја активна билансна и вонбилансна ставка според степенот на
кредитен ризик на кој е изложена таа ставка на начин и според критериуми предвидени во Одлуката
на НБРМ за управување со кредитен ризик (Сл.Весник бр.17/2008 од 31.01.2008 година). Банката ги
класифицира изложеностите на кредитниот ризик, земајќи ја предвид кредитната способност на
клиентот, уредноста на подмирувањето на обврските, квалитетот на колатералот и денови на
доцнење. По извршената класификација на изложеноста на кредитен ризик на поединечна основа,
Банката врши исправка на вредноста на активните билансни и вонбиласни побарувања преку
утврдување на сегашна вредност на идните парични текови кои ќе настанат врз основа на тие
побарувања.Износот на исправката на вредност за активните билансни побарувања на поединечна
основа се утврдува како разлика помеѓу сметководствената вредност на билансите побарувања и
нивната сегашна вредност (процент надоместлив износ). Сегашната вредност на активните билансни
побарувања се добива со дисконтирање на очекуваните идни парични текови по тие побарувања со
употреба на ефективна каматна стапка утврдена врз основа на договорот.Банката нема да
пресметува оштетување во случај кога кредитната изложеност е обезбедена со првокласни
инструменти за обезбедување. Првокласни инструменти за обезбедување се сметаат: паричен
депозит или парични средства за депо, хартии од вредност на РМ и НБРМ, Европска централна банка
и владите и централните банки на други земји за кои е утврден кредитен рејтинг од најмалку БББ(согласно со рејтингот на “Стандард и Пурс”) или Баа3 (согласно со рејтингот на
“Мудис”),неотповикливи гаранции или супергаранции издадени од домашни или првокласни странски
банки , кои ги содржат зборовите “на прв повик” или “без приговор”, безусловни гаранции плативи
на прв писмен повик издадени од РМ, НБРМ, Европска централна банка и владите и централните
банки на други земји за кои е утврден кредитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со рејтингот на
“Стандард и Пурс”) или Баа3 (согласно со рејтингот на “Мудис”).

▪ 9.851.165 илј МКД пред извршената исправка на вредност
▪ 9.056.739 илј МКД по извршената исправка на вредност
просечна изложеност на кредитен ризик 386,53 лј МКД
▪ категорија А- 6.823.286 илј МКД (69,26%)
▪ категорија Б - 850.699 илј МКД (8,64%)
▪ категорија В - 1.616.312 илј МКД (4,07%)
▪ категорија Г - 400.912 илј МКД (4,07%)
▪ категорија Д- 159.956 илј МКД (1,62%)
82.512 илј МКД

7.336.049 илј МКД
▪ Република Македонија - 8.543.968 илј МКД (94,34%)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

земји членки на ЕУ - 512.771 илј МКД (5,66%)
Банки - 1.117.886 илј МКД
Други финансиски институции - 61.986 илј МКД
Нефинансиски институции - 5.013.153 илј МКД
Домаќинства -1.901.004,50 илј МКД
Држава - 962.710 илј МКД

▪ до една година -5.498.352 илј МКД

кредитен ризик

Структура на изложеноста на кредитен ризик по дејности

Износ на преструктурирани побарувања

Движење на исправката на вредност

Движење на издвоената посебна резерва
Структура на портфолиото за тргување по одделни финансиски
инструменти
Пристап кој се користи за пресметка на капиталот потребен за

▪ над една година - 3.558.387 илј МКД
▪ Земјоделство, лов и шумарство - 97.932 илј МКД (1,08%)
▪ Рударство и вадење на камен - 73.669 илј МКД (0,81%)
▪ Прехрамбена индустрија - 20.946 илј МКД (0,23%)
▪ Текстилна индустрија и производство на облека и обувки - 190.425 лј МКД (2,10%)
▪ Хемиска индустрија, производство на градежни материјали - 242.050 илј МКД (2,67 %)
▪ Производство на метали , машини, алати и опрема -190.104 илј МКД (2,10%)
▪ Останата преработувачка индустрија - 112.944 илј МКД (1,25%)
▪ Снабдување со електрична енергија, гас и вода -16.071 илј МКД (0,18%)
▪ Градежништво - 972.582 илј МКД (10,74%)
▪ Трговија на големо и трговија на мало; поправка на мот. возила, и предмети за лич. употр. и
домаќ. 1.787.971 илј МКД (19,74%)
▪ Транспорт и складирање - 497.288 илј МКД (5,49%)
▪ Објекти за сместување и сервисни дејности со храна - 238.671 илј МКД (2,64%)
▪ Хотели и ресторани - 74.132 илј МКД (8,82%)
▪ Информации и комуникации -27 илј МКД (0,00%)
▪ Финансиски дејности и дејности на осигурување - 2.068.988 илј МКД (22,84%)
▪ Дејности во врска со недвижен имот - 70.504 илј МКД (0,78%)
▪ Стручни, научни и технички дејности - 310.812 илј МКД (3,43%)
▪ Административни и помошни услужни дејности - 104.741 илј МКД (1,16%)
▪ Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување - 5.991 илј МКД (0,07%)
▪ Образование - 3.016 илј МКД (0,03%)
▪ Дејности на здравствена и социјална заштита -27.256 илј МКД (0,30%)
▪ Уметност, забава и рекреација - 1.063 илј. МКД (0,01%)
▪ Други услужни дејности - 25.843 илј МКД (0,29%)
▪ Кредити за набавка и реновирање на станбен простор - 995.765 лј МКД (10,99%)
▪ Потрошувачки кредити - 614.136 илј МКД (6,78%)
▪ Негативни салда по тековни сметки - 162.321 илј МКД (1,79%)
▪ Кредити врз основа на издадени кредитни картички - 122.055 илј МКД (1,35%)
▪ Автомобилски - 632 илј МКД (0,01%)
▪ Други кредити - 6.096 илј МКД (0,07%)
▪ Останати дејности - 22.708 илј МКД (0,25%)
Податоци за најголемата изложеност кон нефинансиска дејност :
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на мот. возила, и предмети за лич. употр. и домаќ.
▪ изложеност - 2.019.816 илј МКД
▪ износ на исправка на вредност - 231.845 илј МКД
769.934 илј МКД
Исправка на вредност - состојба на 1 јануари 2018 - 447.601 илј МКД
дополнителна исправка на вредноста - 802.567 илј МКД
ослободување на исправка на вредноста - (405.178 илј МКД)
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања - (8.835 илј МКД)
Ефект од курсни разлики - 6 илј МКД)
Отпишани побарувања - (64.209 илј МКД)
Исправка на вредност - состојба на 31 декември 2018 - 771.952 илј МКД
Посебна резерва - состојба на 1 јануари 2018 - 354 илј МКД
дополнителна издвоена посебна резерва - 3.192 илј МКД
ослободување на посебна резерва - (2.764 илј МКД)
Посебна резерва - состојба на 31 декември 2018 - 782 илј МКД
Банката не тргува со финансиски инструменти
Се користи базичниот пристап

покривање на оперативен ризик
Опис на стратегија на банката за стекнување капитални делови во
Нема
други правни лица
Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден
временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени
во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите.Набавките и продажбите на
финансиските средства се евидентираат на датумот на порамнувањето - датумот на кој што Банката
има обврска да го купи или продаде средството. Сите финансиски средства кои не се признаваат
според нивната објективна вредност преку добивки /загуби, иницијално се признаваат според
нивната објективна вредност зголемена за троШоците на трансакцијата. Финансиските средства
престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови или кога
Банката ги пренела сите значајни ризици и користи од сопственоста врз нив.
Опис на стратегијата на банката за сметководствено вреднување
на капиталните вложувања
Последователно, по иницијалното признавање, финансиските средства расположливи за продажба

се евидентираат според нивната објективна вредност. Добивките и загубите кои се јавуваат од
промени во објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба се
признаваат директно во капиталот, се до моментот на престанок на признавањето или во случај на
нивно оштетување, при што акумулираните добивки или загуби, претходно признаени во капиталот,
се признаваат во тековните добивки или загуби.Дивидендите на хартиите од вредност расположливи
за продажба се признаваат во Билансот на успех во периодот кога Ќе се обезбеди правото за
примање на исплатата.

Износ на капиталните вложувања и нивната класификација според
видот, т.е. според тоа дали се работи за вложувања во
сопственички хартии од вредност за кои постои активен пазар или
за вложувања во сопственички ХВ за кои не постои активен пазар
Секторска структура на капитални вложувања (капитални

Финансиски средства расположливи за продажба - 61.986 илј МКД
Сопственички инструменти за тргување -97.155 илј МКД

вложувања во банки, други финансиски институции, нефинансиски Други финансиски институции и нефинансиски институции
институции, нерезиденти)

Кумулативен износ на реализираните добивки (загуби) кои
произлегуваат од отуѓување на вложувањата во текот на периодот
за кој се објавува
Вкупен износ на нереализирани добивки (загуби) од капиталните
вложувања

/
/

5. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕНОТ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ
Износ на редовен основен капитал
Износ на додатен основен капитал
Износ на основен капитал
Износ на вкупна билансна и вкупна вонбилансна изложеност
којашто се користи во пресметка на стапката на задолженост;
Износ на стапката на задолженост
Износ на вкупна билансна и вкупна вонбилансна изложеност
согласно финансиските извештаи

401.396 илј МКД
60.000 илј МКД
461.396 илј МКД
11.976.591 илј МКД
СЗ
12.184.023 илј МКД (разликата се должи на вонбилансната изложеност покриена со депозит)

