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1. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ И КОДЕКС НА
КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ
1.1.

Целта на корпоративното управување на Еуростандард банка АД,
Скопје е да овозможи ефективно, предприемачко и разумно
управување кое може да донесе долгорочен успех на Банката.

1.2.

Корпоративното управување на Еуростандард Банка АД Скопје
е систем според кој Банката се насочува и контролира. Тоа
претставува збир на принципи и процеси кои поставуваат насоки како
Банката да биде раководена и контолирана со цел да ги оствари
своите цели и задачи на начин кој ќе допринесе за вредноста на
истата и е корисен за сите учесници на долг рок.

1.3.

Корпоративното управување во Банка претставува рамка на правила,
процеси, системи, правни, институционални, културни и економски
односи на Банката врз основа на кои што Банката се однесува кон
акционерите и кон општеството во најширока смисла на зборот.

1.4.

Банката обезбедува добро корпоративно управување преку
дефинирање и имплементација на:
- јасна организациска структура на банката со прецизно дефинирани
права и одговорности на членовите на органите на надзор и
управување и на другите вработени во банката;
- ефикасни процедури за идентификување, мерење, следење и
контрола на ризиците на кои е изложена банката;
- ефикасни механизми на внатрешна контрола, кои меѓу другото
вклучуваат детални административни и сметководствени процедури
на банката;
- транспарентност во работењето на банката во однос на сите
заинтересирани субјекти, во согласност со прописите и со
деловната политика на банката;
- системи за надзор и контрола кои се воспоставени најмалку на
следните нивоа: (1) надзор од страна на Надзорниот одбор и
контрола и следење на работењето од страна на Управниот одбор;
(2) системи на внатрешна контрола; (3) систем за интегрирано
управување со ризиците; (4) постоење на функција за контрола на
усогласеноста со прописите и (5) независна внатрешна ревизија.

1.5.

Со Кодексот за корпоративното управување се воспоставува сет на
принципи и правила за регулирање на заемните односи меѓу
Управниот одбор, другите лица со посебни права и одговорности кои
извршуваат раководна функција во банката, Надзорниот одбор,
акционерите на банката и останатите заинтересирани субјекти.
Под заинтересирани субјекти, според Одлуката за основните начела и
принципи за корпоративно управување со банка (Сл.Весник на РМ
бр.159/2007), се подразбираат депонентите и другите доверители на
банката, инвеститорите, регулаторните и супервизорските органи,
агенциите за кредитен рејтинг, Фондот за осигурување на депозити,
друштвата за ревизија и сите други субјекти кои имаат интерес за
работењето на банката.
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1.6.

Кодексот за корпоративно управување на Банката воспоставува
принципи и правила кои се однесуваат на:
- постапката на свикување на Собранието на акционери, постапката
на гласање, правата на акционерите;
- соработката меѓу Надзорниот и Управниот одбор, видот, роковите и
начините на кои Управниот одбор доставува информации и
документи до Надзорниот одбор;
- критериумите и правилата за именување членови на Надзорниот
одбор и за начинот на нивното наградување;
- критериумите и правилата за именување членови на Управниот
одбор, Одборот за управување со ризици и Одборот за ревизија,;
- обврските и одговорностите на Надзорниот одбор, Управниот
одбор, Одборот за управување со ризици и Одборот за ревизија и
начинот на нивната работа;
- улогата, значењето и делокругот на работа на Центарот за
внатрешна ревизија, надворешниот ревизор и Центарот за контрола
на усогласеност и СПП;
- спречување на судир на интереси и начинот на постапување во
ситуации кога постои судир на интереси и
- обелоденување на информации за корпоративното управување на
Банката.

1.7.

Со усвојувањето на овој Кодекс акционерите во Банката сакаат да ги
објаснат основните правила за управувањето со Банката и правилата
за надзор на управувањето, кои што се од суштинска важност за
сигурноста, транспарентноста и подготвеноста на Банката да се соочи
со сите ситуации кои што ни ги наметнува секојдневното деловно
опкружување.

2. ПРИНЦИПИ НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ
2.1.

Корпоративното управување на Еуростандард Банка АД Скопје се
заснова на принципи како што се водење бизнис со интегритет и
правичност, транспарентност во однос на сите активности,
донесување на одлуки во согласност со законските и подзаконските
прописи, отчетност и одговорност кон заинтересираните субјекти и
посветеност на водење бизнис во етички норми. Друга карактеристика
на корпоративното управување на Еуростандард Банка АД Скопје е
правењето разлика помеѓу она што се лични, а што корпоративни
финансиски средства од страна на лицата кои управуваат со Банката.

2.2.
-

Принципи за добро корпоративно управување се:
Членовите на Надзорниот одбор располагаат со соодветни
квалификации, ја разбираат својата улога во корпоративното
управување на Банката и се способни за реално оценување на
работењето на Банката.
Органите на управување и надзор на Банката ги утврдуваат и го
следат исполнувањето на стратешките и корпоративните вредности
на Банката и со нив ги запознаваат сите нејзини вработени.

-
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-

-

-

Органите на надзор и управување воспоставуваат соодветно
дефинирани одговорности и линии на известување меѓу сите
вработени во Банката.
Надзорниот одбор на Банката треба да биде сигурен дека Управниот
одбор и другите лица со посебни права и одговорности вршат
соодветен надзор и следење на работењето на Банката.
Надзорниот одбор, Управниот Одбор и останатите лица со посебни
права и одговорности кои извршуваат раководна функција во банката,
треба ефикасно да ја користат работата на Службата за внатрешна
ревизија во банката, како и работата на друштвото за ревизија.
Надзорниот одбор и Управниот одбор треба да бидат сигурни дека
политиката за наградување и соодветните процедури се во
согласност со корпоративната култура, долгорочните цели и
стратегијата, како и со контролното опкружување на Банката.
Обезбедување на транспарентност на корпоративното управување во
Банката.
Надзорниот одбор и Управниот Одбор на Банката ја познаваат
нејзината оперативна структура, вклучувајќи ги и случаите кога
Банката работи во други земји или преку други структури кои ја
намалуваат транспарентноста (т.е. начелото “запознај ја својата
структура”).

3. НОСИТЕЛИ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ
Носители на корпоративното управување во Еуростандард Банка АД Скопје се
Собранието на акционери, Надзорниот одбор, Управнниот одбор, Одборот за
управување со ризици, Одборот за ревизија и останатите органи во Банката.
Секој од овие органи има своја посебна улога, права и одговорности во
управувањето на Банката дефинирани во овој Кодекс.
3.1. Собрание на акционери
Собранието на акционери е највисок орган на управување на Банката.
Еуростандард Банка АД Скопје води грижа за сите акционери да имаат
подеднаков третман согласно нивните права кои што потекнуваат од
сопственоста на акцииите.
3.1.1. Постапка за свикување на Собрание на акционери
Собранието на акционери работи на седници, кои се одржуваат најмалку еднаш
годишно – редовни седници или по потреба – вонредни седници.
Редовните седници на Собранието на акционери ги свикува Надзорниот одбор
на Банката и истите се одржуваат пред истекот на шест месеци од
календарската година, за претходната година, или по исклучок, во случаите
утврдени со Законот за банките, годишната седница на Собранието на
акционери може да се одржи пред истекот на девет месеци од календарската
година.
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Вонредните седници на Собранието на акционери ги свикува Надзорниот одбор
на Банката, по писмено барање на акционерите кои имаат најмалку една
десетина од вкупниот број на акции со право на глас, во кое треба да биде
наведена целта и причината за свикување на седница на Собранието.
Собранието на акционери се свикува:
- со праќање на писмена покана до акционерите на начин кој овозможува
да се потврди датумот кога е испратена и кога е примена поканата или
- со објавување на јавен повик до акционерите на половина страница во
најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на
Република Македонија.
Поканата за Собранието и дневниот ред, можат да се објавуваат и на интернет
страницата на Банката.
Собранието на акционери се свикува најмалку три недели пред одржувањето
на Собранието.
Материјалите за седницата на Собранието на акционери се достапни за
акционерите во седиштето и деловите на Банката од денот на испраќање на
поканата, односно објавување на јавниот повик, а доколку тоа е технички
изводливо, истите можат да им бидат испратени на акционерите и по
електронски пат.
Банката ги поддржува своите акционери при учеството на Собранието и
остварувањето на нивните права, особено во поглед на планирање на место и
време на одржување на Собрание, доставување на навремени и комплетни
информации за дневниот ред, материјали за работа како и усни консултации со
одговорните и стручните лица во Банката со цел добивање на што покомплетни
информации за точките на дневниот ред.
Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот
број на акции со право на глас, можат да побараат измена или дополнување на
дневниот ред, како и да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките
на дневниот ред, на начин определен со Законот за трговските друштва и
Статутот на Банката.
3.1.2. Постапка на гласање на Собранието на акционери
Со седниците на Собранието претседава претседавач, кој го определува
редоследот на работата и го одржува редот на седницата.
Една акција со право на управување носи право на еден глас во Собранието на
акционери.
Собранието на акционери може да работи доколку се присутни акционери кои
имаат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас.
Собранието носи одлуки
со мнозинство од акциите со право на глас
претставени на Собранието, освен ако со закон или со Статутот на Банката не
е пропишано друго мнозинство.
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Гласањето на Собранието на акционери по сите прашања ставени на дневен
ред е јавно.
По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку 1/10 од вкупниот
број на акции со право на глас се пристапува кон тајно гласање на начин
согласно Законот за трговски друштва.
3.1.3. Права на акционерите
Акционерите во Еуростандард Банка АД Скопје, под еднакви услови, имаат
еднаква положба во друштвото.
Сите политики, акти и деловници во Банката се изработени врз основа на
почитување, гарантирање и заштита на правата на акционерите, и тоа правото
на глас и правото на дел од добивката (дивиденда).
Секој акционер има право:
- на учество и одлучување во Собранието на акционери;
- на исплата на дел од добивката (дивиденда);
- на исплата на дел од остатокот од стечајната, односно ликвидационата
маса на Банката;
- да добие информации за работењето на Банката, да врши увид во
книгите на Банката, актите и другите документи на Банката,
акционерската книга, и да добие копии од актите и документите што се
предмет на разгледување и одлучување на Собранието на акционери.
- на заштита на акционерските права пред суд што е надлежен согласно
Законот за судовите, како и
- други права утврдени со законските и подзаконски акти и Статутот на
Банката.
3.2. Надзорен одбор
Надзорниот одбор има клучна улога во управувањето со Банката од аспект на
корпоративното управување. Тој ги дефинира мисијата и целите на друштвото,
ги застапува интересите на друштвото и се грижи за заштитата на сите
акционери, врши контрола и надзор над работата на членовите на Управниот
одбор, како и на менаџерите во Банката.
Надзорниот одбор на Банката го сочинуваат пет члена. Најмалку една
четвртина од членовите на Надзорниот одбор на Банката мора да бидат
независни членови. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае четири
години. Членовите на Надзорниот одбор од своите редови избираат
претседател и заменик на претседател на Надзорниот одбор.
Надзорниот одбор се состанува најмалку еднаш месечно, а по потреба и
доколку е тоа во интерес на Банката и почесто, на вонредни седници.
Надзорниот одбор може да заседава и на телефонски, или друг вид седници
(електронски) кои се реализираат на физичка оддалеченост а овозможуваат
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заседавање преку техничко-комуникациски средства (видео конференција, емаил и слично).
3.2.1. Критериуми за избор на член на Надзорен одбор
За член на Надзорниот одбор не може да биде избрано лице кое е
- член на Советот на НБРМ;
- вработено во НБРМ;
- кое за кривичните дела против имотот, кривични дела против јавните
финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против
службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа,
посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат,
употреба на исправа со невистинита содржина и надриписарство од
Кривичниот законик е осудена со правосилна судска пресуда на
безусловна казана затвор над шест месеци, се додека траат правните
последици од пресудата;
- на кое му е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за
вршење професија, дејност или должност;
- кое не поседува репутација со што може да биде загрозено сигурното и
стабилното работење на банката;
- кое не ги почитува одредбите од Законот за банки и прописите донесени
врз основа на овој закон и/или не ги спроведувало или не ги спроведува
и/или постапувало или постапува спротивно на мерките изречени од
гувернерот, со што биле или се загрозени сигурноста и стабилноста на
Банката;
- член на надзорен одбор, одбор за управување со ризици, одбор за
ревизија и управен одбор на друга банка или вработен во друга банка
или
- кое извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во
банка или друго правно лице во кое била воведена администрација или
над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка, освен доколку
недвосмислено, врз основа на расположливите документи и податоци се
утврди дека лицето не придонело за настанување на условите за
воведување на администрација, стечајна или ликвидациона постапка или
функцијата ја вршело непосредно пред или по настанување на причините
кои довеле до воведување на администрација, отворање на стечај или
спроведување на ликвидациона постапка.
- поврзано лице со правно лице во кое Банката има учество
- вработено во Банката
- нето должник на Банката утврден согласно методологијата пропишана од
НБРМ.
По исклучок, лице, кое е член на надзорен орган на подредено лице на банка,
може да биде член на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици,
одборот за ревизија и управниот одбор на банката.
За член на Надзорниот одбор може да биде избрано лице кое располага со
соодветни квалификации, ја разбира својата улога во корпоративното
управување на Банката и е способно за реално оценување на работењето на
Банката.
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Под соодветни квалификации се подразбира:
- минимум високо образование;
- познавање на прописите од областа на банкарството и/или финансиите и
познавање на финансиската индустрија и опкружувањето во кое делува
Банката;
- искуство кое придонесува за стабилно, сигурно и ефикасно управување и
надзор на работењето на Банката.
Членот на Надзорниот одбор треба:
- да поседува чесност, компетентност, способност за независна оценка и
силен личен интегритет;
- да ја разбира својата улога во корпоративното управување и ефикасно
да ја исполнува својата улога на надзор во Банката;
- да го познава профилот на ризичност на Банката;
- да го познава регулативното опкружување и да се грижи за
воспоставување и одржување на професионални односи со НБРМ и со
другите надлежни супервизорски и регулаторни институции;
- да покажува лојалност и грижа за Банката;
- да избегнува судир на интереси или можен судир на интереси;
- да издвојува доволно време за да ги исполнува активно своите обврски;
- најмалку еднаш годишно да врши оценка на работењето на Управниот
одбор на Банката, при што појдовна основа претставува деловната
политика и плановите за работа на Банката. Во писмениот запис на
резултатите од оценката, се наведува мислење за исполнувањето на
плановите и областите, или деловите од плановите кои можеле подобро
да се спроведат. Исто така, согласно со политиката за наградување, во
писмениот запис се предлага евентуално и наградување на Управниот
одбор на Банката;
- периодично да врши оценка на ефикасноста на сопственото работење,
да ги идентификува слабостите во работењето на Надзорниот одбор и да
предлага измени;
- да одржува редовни средби со Управниот одбор, Одборот за управување
со ризици, Одборот за ревизија и Центарот за внатрешна ревизија на
Банката;
- да дава предлози за добро корпоративно управување;
- да не учествува во секојдневното управување со Банката.
3.2.2. Обврски и одговорности на Надзорниот одбор
Надзорниот одбор на Банката ги врши следниве работи:
- ги одобрува деловната политика и развојниот план на Банката;
- именува и разрешува членови на Управниот одбор на Банката;
- именува и разрешува членови на Одборот за управување со ризици;
- го одобрува финансискиот план/ Буџетот на Банката;
- го одобрува воспоставувањето и организацијата на системот на
внатрешна контрола;
- го воспоставува и организира Центарот за внатрешна ревизија и ги
именува и разрешува вработените во Центарот;
- го одобрува годишниот план на Центарот за внатрешна ревизија;
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ја одобрува политиката за сигурност на информативниот систем;
ги одобрува политиките за управување со ризици на Банката;
ги одобрува плановите и програмите за работа и општите акти на
Банката, освен актите што ги донесува Собранието;
ги разгледува извештаите за работењето на Управниот одбор на
Банката;
ги разгледува извештаите на Одборот за управување со ризици на
Банката;
ги разгледува извештаите на Одборот за ревизија;
ги разгледува извештаите на Центарот за усогласеност и СПП на
Банката;
ја одобрува годишната сметка и финансиските извештаи на Банката;
ја одобрува листата на нето должниците на Банката;
одобрува изложеност спрема поединечно лице од над 10% од
сопствените средства на Банката;
одобрува трансакции со поврзани лица со Банката во износ од над
3.000.000 денари;
го одобрува стекнувањето на капитални делови и купувањето на хартии
од вредност, поголеми од 5% од сопствените средства на Банката, освен
купување на хартии од вредност издадени од Народна банка на
Република Македонија;
го одобрува предлогот на Одборот за ревизија за назначување на
Друштво за ревизија и е одговорен за обезбедување на соодветна
ревизија;
ги одобрува политиките и процедурите за вршење на внатрешна
ревизија, врши надзор на соодветноста на процедурите и ефикасноста на
работењето на Центарот за внатрешна ревизија и ги разгледува неговите
извештаи;
ги разгледува извештаите на супервизијата, други извештаи доставени
од Народната банка на Република Македонија, Управата за јавни
приходи и други надлежни институции и предлага, односно превзема
мерки и активности за надминување на утврдените неусогласености и
слабости во работењето на Банката;
го одобрува годишниот извештај за работењето на Банката и доставува
писмено мислење по истиот до Собранието на акционери на Банката;
го разгледува извештајот на Друштвото за ревизија и доставува писмено
мислење по истиот до Собранието на акционери;
дава писмено мислење до Собранието на акционери на Банката по
годишниот извештај на Центарот за внатрешна ревизија на Банката;
го одобрува етичкиот кодекс на Банката;
го одобрува деловникот за работа на Одборот за ревизија;
ги склучува менаџерските договори со Управниот Одбор на Банката;
го организира подготвувањето на материјалите за Собраниетo на
акционери;
именува членови на Kредитен/ни одбор/и и усвојува Деловник за нивна
работа;
носи одлуки за предлог на претставници на Банката во органите на
друштва каде што Банката учествува во управувањето согласно законите
на Република Македонија;
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-

врши други работи согласно законски прописи и овластувања дадени од
Собранието на акционери.

Надзорниот одбор најмалку еднаш годишно врши оцена на сопствената работа
од аспект на поединечните членови и колективно и за тоа го известува
Собранието на акционери на Банката.
3.2.3. Критериуми и начин на наградување на Надзорниот одбор
За работата во Банката на членови на Надзорен одбор им следи награда.
Нагарадата се пресметува како:
- награда за учество на седница и
- награда за успешна работа и остварени цели.
За пресметувањето на наградата на членовите на Надзорен одбор изготвена е
Политика за наградување, која што ја потврдува Собранието на Банката и чии
што делови и основни принципи се јавно достапни и можат да се објавуваат на
интернет страницата на Банката.
3.3. Управен одбор
Управниот одбор на Банката се грижи за управување со Банката, за
воспоставување и спроведување на стратегиите и деловните политики на
Банката и нивна имплементација во секојдневното работење и функционирање
на Банката, како и застапување на Банката.
Управниот одбор на Банка се состои од 2 лица, кои што се подеднакво
одговорни за работењето на Банката и за обврските кои што ги презема
Банката.
Банката ја застапуваат членовите на Управниот одбор, а ја претставува
Претседателот на Управниот одбор – Прв Генерален Директор.
3.3.1. Критериуми за избор на член на Управен одбор
За член на Управниот одбор на Банката може да биде именувано лице кое
поседува:
- универзитетско образование;
- шест години успешно работно искуство од областа на финансиите или
банкарството или три години работно искуство како лице со посебни
права и одговорности во банка со активности соодветни на банката во
која се именува; и
- познавање на прописите поврзани со банкарството.
Членовите на Управниот Одбор мора задолжително да ги исполнуваат
условите за избор, предвидени во член 83, како и член 92 од Законот за
Банките.
Членовите на Управниот одбор мора да се во постојан работен однос во
Банката и барем еден од нив мора да го познава македонскиот јазик и неговото
кирилско писмо и да има постојано живеалиште во Република Македонија.

12

Доколку бројот на членовите на Управниот одбор на Банка се намали под
пропишаниот со Законот за банките, Надзорниот одбор од своите редови
именува вршител или вршители на должност - член на Управен одбор.
Вршителите на должност член на Управен одбор се предмет на упис во
трговскиот регистар.
Членот, кој од страна на Надзорниот одбор, е именуван за вршител на
должност - член на Управен одбор во периодот на извршување на оваа
должност, не може да учествува во донесувањето на одлуките што се во
надлежност на Надзорниот одбор.
3.3.2. Обврски и одговорности на Управниот одбор
Управниот одбор на Банката ги врши следниве работи:
- управува со Банката;
- ја застапува Банката;
- ги извршува одлуките на Собранието и на Надзорниот одбор на Банката,
односно се грижи за нивното спроведување;
- покренува иницијативи и дава предлози за унапредување на работењето
на Банката;
- ги именува и разрешува лицата со посебни права и одговорности, во
согласност со одредбите од Законот за банките и Статутот на Банката;
- изготвува деловна политика и развоен план на Банката;
- изготвува финансиски план/Буџет на Банката;
- изготвува листа на нето должници;
- изготвува политика за сигурност на информативниот систем на Банката;
- изготвува годишен извештај за работењето на Банката и го доставува до
Надзорниот одбор и изготвува етички кодекс на Банката и
- изготвува Етички кодекс на Банката.
Управниот одбор на Банката е одговорен за:
- обезбедување услови за работење на Банката во согласност со
прописите;
- управување и следење на ризиците на кои е изложена Банката во
работењето;
- постигнување и одржување на адекватно ниво на сопствени средства;
- функционирање на системот на внатрешна контрола во сите области на
работење на Банката;
- непречено работење на Центарот за внатрешна ревизија на Банката,
односно осигурува дека Центарот за внатрешна ревизија има пристап до
документацијата и до вработените во Банката со цел за непречено
спроведување на нејзините активности;
- непречено работење на Центарот за контрола на усогласеноста на
работењето на Банката со прописите, односно осигурува дека
вработените во Центарот имаат пристап до документацијата и до
вработените во Банката со цел непречено спроведување на
овластувањата;
- водење на трговските и другите книги и деловната документација на
Банката,
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изработка на финансиски и други извештаи во согласност со прописите
за сметководство и сметководствените стандарди;
навремено и точно финансиско известување;
редовност и точност на извештаите што се доставуваат до Народната
Банка во согласност со закон и прописите донесени врз основа на закон;
спроведување на мерките изречени од страна на гувернерот спрема
Банката.

Управниот одбор на Банката за својата работа одговара пред Надзорниот
одбор. Управниот одбор го известува Надзорниот одбор за своето работење
најмалку еднаш месечно.
Управниот одбор е должен веднаш да го извести Надзорниот одбор во
следниве случаи:
- влошена ликвидност или солвентност на Банката;
- постоење основ за укинување на дозволата за основање и работење или
за забрана за извршување на одредена финансиска активност,
- намалување на сопствените средства под пропишаното ниво во
согласност со Законот за Банките;
- наодите на супервизијата и надзорот на Народната Банка на Република
Македонија и
- наодите на Управата за јавни приходи и други контролни органи.
За горенаведените случаи Надзорниот одбор на Банката е должен веднаш да ја
извести Народната Банка на Република Македонија.
Член на Управниот одбор е должен веднаш да го извести Надзорниот одбор
ако тој или со него поврзани лица стекнат контрола во друго правно лице.
3.3.3. Соработка помеѓу Надзорниот и Управниот одбор
Надзорниот одбор на Банката ги именува членовите на Управниот одбор, по
претходна согласност на НБРМ. Надзорниот одбор, исто така, и ги разрешува
членовите на Управниот одбор.
Надзорниот одбор и Управниот одбор на Банката соработуваат на трајна
основа. Соработката меѓу Надзорниот одбор и Управниот одбор се однесува
особено на:
- дефинирање на деловните цели на банката;
- стратегиите за преземање и управување со ризиците;
- профилот на ризичност на банката;
- политиките за остварување на деловните цели и целите во однос на
профилот на ризичност на банката.
Соработката меѓу Надзорниот одбор и Управниот одбор e документирана.
Управниот одбор на Банката за својата работа одговара пред Надзорниот
одбор и за тоа најмалку еднаш месечно го известува Надзорниот одбор.
Соработката на Управниот и Надзорниот одбор треба да биде насочена кон
заштита на најдобрите интереси на Банката и нејзините акционери.
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Материјалите за редовните седници на Надзорниот одбор се доставуваат
неколку работни дена пред седницата. Доколку се работи за материјали кои од
објективни причини не можат да се достават во предвидениот рок, истите
можат да се достават и пред седницата на Надзорниот одбор, со тоа што
лицето кое што ги изготвило истите ги образложува усмено, на самата седница.
Доколку Надзорниот одбор има било какви прашања за секојдневното
работење на Банката, Управниот одбор во најкус можен рок, доставува
информации за се што членот на Надзорен одбор побарал.
3.4. Одбор за управување со ризици
3.4.1. Критериуми за избор на член на Одбор за управување со ризици
Одборот за управување со ризици се состои од три члена со мандат од 4
години. Членовите на Одборот за управување со ризици се избираат од редот
на лицата со посебни права и одговорности, вработени во Банката со
задолжително искуство од областа на банкарството или финансиите најмалку
три години. Еден од членовите на Одборот за управување со ризици
задолжително е член на Управниот одбор на Банката. Директорот на Центарот
за управување со ризици и Директорот на Секторот за ликвидност се членови
по функција на Одборот за управување со ризици.
Одлука за именување и разрешување на членовите на Одборот за управување
со ризици носи Надзорниот одбор на Банката.
3.4.2. Обврски и одговорности на Одборот за управување со ризици
Одборот за управување со ризици се состанува најмалку еднаш неделно.
Одборот за управување со ризици донесува одлуки со мнозинство од
членовите на Одборот.
Одборот за управување со ризици за својата работа донесува Деловник со кој
што поблиску се ги определува начините на заседавање.
Овој одбор ги врши и следниве работи:
- перманентно го следи и оценува степенот на ризичност на Банката и го
утврдува прифатливото ниво на изложеност на ризици со цел
минимизирање на загубите од изложеност на Банката на ризик;
- воспоставува политики за управување со ризици и ја следи нивната
примена;
- ги следи прописите на Народната Банка кои се однесуваат на
управувањето со ризици и усогласеноста на Банката со овие прописи;
- врши оцена на системите на управување со ризиците во Банката;
- утврдува краткорочни и долгорочни стратегии за управување со
одделните видови ризици на кои е изложена Банката;
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ги анализира извештаите за изложеноста на Банката на ризик
изработени од службите во Банката кои вршат оцена на ризиците и
предлага стратегии, мерки и инструменти за заштита од ризици;
ја следи ефикасноста на функционирањето на системите на внатрешна
контрола во управувањето со ризици;
ги анализира ефектите од управувањето со ризиците врз
перформансите на Банката;
ги анализира ефектите од предложените стратегии за управување со
ризици, како и предложените стратегии, мерки и инструменти за заштита
од ризици;
најмалку еднаш месечно го известува Надзорниот одбор, а најмалку
еднаш во три месеца Одборот за ревизија за промените во ризичните
позиции на Банката, промените во стратегијата за управување со ризици,
ефектите од управувањето со ризиците врз перформансите на Банката,
како и преземените мерки и инструменти за заштита од ризиците и
ефектите од истите;
најмалку еднаш квартално ги разгледува трансакциите со поврзаните
лица со Банката за што доставува извештај до Надзорниот одбор
најдоцна до 15 во месецот кој следи на извештајниот период.

Одборот за управување со ризици најмалку еднаш годишно врши оцена на
сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно и истата
ја доставува до Надзорниот одбор.
3.5. Одбор за ревизија
3.5.1. Критериуми за избор на член на Одбор за ревизија
Одборот за ревизија во Банка се состои од пет члена, именувани од
Собранието на акционери, со мандат од четири години.
Мнозинството членови во Одборот за ревизија се избираат од редот на
членовите на Надзорниот одбор, а останатите членови се независни членови.
Најмалку еден член на одборот за ревизија треба да биде овластен ревизор.
Членовите на Одборот за ревизија од своите редови избираат претседател, кој
е одговорен за организацијата на работата на одборот.
Членовите на одборот за ревизија треба да имаат познавање и за:
- работењето на Банката, нејзините производи и услуги;
- ризиците на кои е изложена Банката;
- системите за внатрешна контрола и политиките за управување со ризици
на Банката;
- сметководството и ревизијата.
3.5.2. Обврски и одговорности на Одборот за ревизија
Одборот за ревизија се состанува најмалку еднаш во три месеца, како и на
барање на Надзорниот одбор.
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Одборот за ревизија ги врши следниве работи:
- ги разгледува финансиските извештаи на Банката и се грижи за точноста
и транспарентноста на објавените финансиски информации за
работењето на Банката во согласност со прописите за сметководство и
меѓународните сметководствени стандарди;
- ги разгледува и оценува системите за внатрешна контрола;
- ја следи работата и ја оценува ефикасноста на Центарот за внатрешна
ревизија;
- го следи процесот на ревизија на Банката и ја оценува работата на
Друштвото за ревизија;
- ги донесува сметководствените политики на Банката;
- ја следи усогласеноста на работењето на Банката со прописите што се
однесуваат на сметководствените стандарди и финансиските извештаи;
- одржува состаноци со Управниот одбор, Центарот за внатрешна ревизија
и Друштвото за ревизија во врска со утврдени неусогласености со
прописите и слабостите во работењето на Банката;
- ги разгледува извештаите на Одборот за управување со ризици;
- предлага Друштво за ревизија;
- најмалку еднаш во три месеца го известува Надзорниот одбор на
Банката за својата работа.
Одборот за ревизија најмалку еднаш годишно врши оцена на сопствената
работа од аспект на поединечните членови и колективно.
Одборот за ревизија поднесува годишен извештај за својата работа до
Надзорниот одбор и до Собранието на акционери на Банката.
Одборот за ревизија може да одржи седница и да донесува полноважни одлуки
ако учествуваат повеќе од половината од вкупниот број на членови на Одборот.
Одлуките се донесени ако за нивно усвојување гласале повеќе од половината
од вкупниот број на членови на Одборот за ревизија.
Одборот за ревизија донесува Деловник за работа, што го одобрува
Надзорниот одбор.

4. УЛОГА, ЗНАЧЕЊЕ И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА, НАДВОРЕШНИОТ РЕВИЗОР И
ЦЕНТАРОТ ЗА КОНТРОЛА НА УСОГЛАСЕНОСТ НА
РАБОТЕЊЕТО И СПП
4.1. Центар за внатрешна ревизија
Внатрешна ревизија е независна активност на давање објективно уверување и
совет, воспоставена со цел да придонесе за зголемување на вредноста и
подобрување на работењето на Банката. Таа помага Банката да ги исполни
своите цели, применувајќи систематски, дисциплиниран пристап за процена и
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подобрување на ефективноста во процесите на управување со ризикот,
контролата и управувањето.
Внатрешната ревизија е дел од континуираниот процес на надгледување на
системот на внатрешни контроли на Банката, како и внатрешните процедури за
оценка на капиталот, бидејќи внатрешната ревизија обезбедува независна
оценка на адекватноста и усогласеноста со воспоставените политики и
процедури на Банката. На овој начин внатрешната ревизија му помага на
повисокиот менаџмент во ефикасното и ефективно извршување на
активностите.
Внатрешната ревизија врши консултативна и советодавна улога во делот на
воспоставување на адекватни системи на внатрешна контрола, адекватно
финансиско известување, позначајни организациони прашања во Банката,
воведување на нови банкарски производи и ризиците поврзани со тоа и сл., се
додека тоа не ја нарушува нејзината независност и објективност.
Лицата вработени во Центарот за внатрешна ревизија извршуваат работи само
во Центарот и не можат да извршуваат задачи од било кој друг организациски
дел на Банката, освен оние кои што се компатибилни со работата на
внатрешната ревизија.
Преку постојана и целосна ревизија на законитоста, правилноста и ажурноста
на работењето, Центарот за внатрешна ревизија обезбедува:
- оцена на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна
контрола;
- оцена на спроведувањето на политиките за управување со ризиците;
- оцена на поставеноста на информативниот систем;
- оцена на точноста и веродостојноста на трговските книги и финансиски
извештаи;
- проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето
согласно со прописите;
- следење на почитувањето на прописите, Кодексот на етика, политиките и
процедурите;
- оцена на системите за спречување на перење пари;
- оцена на услугите што банката го добива од друштвата за помошни
услуги на Банката.
Центарот за внатрешна ревизија е должен за своето работење да изработи
полугодишен и годишен и да ги достави до Надзорниот одбор, Управниот одбор
и Одборот за ревизија на Банката.
Надзорниот одбор е должен да го достави годишниот извештај на Центарот за
внатрешна ревизија до Собранието на акционери и до НБРМ.
Центарот за внатрешна ревизија е должен веднаш да ги извести Надзорниот
одбор и Управниот одбор, доколку во текот на контролата утврди:
- непочитување на стандардите за управување со ризиците поради што
постои можност за нарушување на ликвидноста или солвентноста на
банката и
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-

дека Управниот одбор не ги почитува прописите, општите акти и
интерните процедури на Банката.

4.2. Надворешна ревизија
Годишните финансиски извештаи и трговските книги ги проверува и оценува
друштво за ревизија и изготвува извештај за извршена ревизија, во согласност
со прописите за ревизија и одредбите на Законот за Банки.
Собранието на акционери избира друштво за ревизија за што ја известува
Народната банка.
Исто друштво за ревизија може да изврши најмногу пет последователни
ревизии на годишните финансиски извештаи на Банката.
Ревизијата се врши на:
- годишните финансиски извештаи на банката и
- работењето на банката.
Ревизијата на годишните финансиски извештаи на банката претставува оцена
на годишните финансиски извештаи на банката.
Со ревизијата на работењето на банката се опфаќа најмалку:
- процесот на интерно утврдување и оцена на потребната адекватност на
капиталот на банката;
- системите на банката за управување со ризиците;
- функционирањето на системите на внатрешна контрола и извршувањето
на функцијата на внатрешна ревизија;
- сигурноста на информативниот систем;
- точноста и комплетноста на извештаите што банката ги доставува до
Народната банка за потребите на супервизијата;
- усогласеноста на работењето на банката со прописите;
- податоците коишто банката е должна да ги објави и
- системот на банката за спречување на перење пари.
Друштвото за ревизија е должно веднаш писмено да го извести гувернерот на
НБРМ, доколку во текот на ревизијата утврди дека:
- солвентноста или ликвидноста на Банката е загрозена;
- Банката е несолвентна или неликвидна и
- Банката работела и/или работи спротивно на прописите.
Друштвото за ревизија е должно веднаш, во писмена форма, да го извести
гувернерот доколку, врз основа на извршената ревизија на правно лице кое со
банката има блиски врски, утврди дека:
- лицето има проблеми со ликвидноста или солвентноста и
- лицето работело или работи спротивно на прописите.
Друштвото за ревизија е должно извештајот за извршена ревизија на годишните
финансиски извештаи истовремено да го достави до Надзорниот одбор, НБРМ
и Министерството за финансии и тоа најдоцна до 30 април во тековната година
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за претходната календарска година. Друштвото за ревизија е должно, заедно со
извештајот за извршената ревизија на годишните финансиски извештаи, до
Надзорниот одбор и до Народната банка да го достави и извештајот за
извршената ревизија на работењето на банката.
НБРМ може од друштвото за ревизија да побара дополнителни објаснувања и
податоци во врска со извршената ревизија.
Друштвото за ревизија е должно на барање на НБРМ да и ги направи достапни
работните материјали од ревизијата на Банката.
Банката е должна во рок од осум дена по усвојувањето на годишниот извештај
за работењето, да достави примерок до Народната банка заедно со извештајот
за извршената ревизија.
Банката е должна извештајот за извршената ревизија и годишните финансиски
извештаи заедно со белешките кон извештајот да ги направи достапни за
јавноста и да објави биланс на состојба, биланс на успех, извештај за промена
на капиталот, извештај за парични текови и извештајот на ревизорот кон
годишните финансиски извештаи, во барем еден дневен весник, во рок од 15
дена од усвојувањето на извештајот од страна на Собранието на банката.
4.3. Центар за контрола на усогласеноста и спречување на перење пари
Контролата на усогласеноста на работењето на банката со прописите
претставува идентификување и следење на можните ризици од неусогласеност
на работењето на банката со прописите кои можат да резултираат со:правни
или регулаторни санкции за Банката и ризик од настанување на финансиски
загуби или загрозување на угледот на Банката, како последица на
неусогласеноста на работењето на банката со законските и подзаконски акти,
правилници и стандарди кои се на сила во Република Македонија, други
пазарни узанси и кодекси, како и интерни акти на Банката.
Главната цел на функцијата „контрола на усогласеноста на работењето на
Банката со прописите” е обезбедување на законито работење на Банката и
заштита на Банката од последиците кои што би можеле да се јават поради
неусогласеноста со прописите.
Усогласеноста на работењето на Банката со прописите треба да се сфати како
законска, но и морална обврска на секој вработен во Банката и треба да се
протега на сите нивоа во хиерархиската организација на Банката. Целта е да се
обезбеди непречено функционирање на целокупната структура на Банката во
согласност со законите и меѓународните стандарди, а со тоа и создавање на
репутација на сигурност на Банката и нејзино чесно и законито функционирање.
Центарот за контрола на усогласеноста и спречување на перење пари е должен:
- да ги следи и да ги почитува прописите кои се однесуваат на работењето
на Банката;
- да ги идентификува и да ги следи ризиците од неусогласеност на
работењето на Банката со прописите;
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да ја следи и тестира усогласеноста на работењето на Банката со
прописите и да го известува Управниот одбор за утврдените
неусогласености и за преземените корективни мерки за нивно
надминување;
постојано и ефикасно да ги советува членовите на Управниот одбор за
прашања во врска со примената на прописите;
навремено да ги известува членовите на Управниот одбор за
измените и дополнувањата на прописите;
да врши оценување на потенцијалното влијание од промените во
прописите врз работењето на Банката и врз опкружувањето во кое
функционира Банката;
да врши оценување на усогласеноста на новите производи и деловните
процеси во Банката со законската и подзаконската рамка;
да спроведува обука и информирање на вработените за
начините на имплементирање на соодветните закони и подзаконски
акти во нивното секојдневно работење;
да соработува со други институции и
да го документира своето работење и да поднесуваат месечни
извештаи до Управниот одбор и тримесечни извештаи до Надзорниот
одбор.

Вработените во Центарот за контрола на усогласеноста и спречување на перење
пари, покрај претходно наведените ги извршуваат и активностите за спречување
на перење пари и финансирање на тероризам и се самостојно во извршувањето
на работите од нивната надлежност.

5. ПОДЕЛБА НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ И СИСТЕМОТ НА
НАГРАДУВАЊЕ ВО ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ
5.1.

Поделба на надлежностите

Управниот одбор изготвува и предлага, а Надзорниот Одбор во Банката
усвојува, Правилник за внатрешна организација и систематизација на работни
места во кој што точно сеопределуваат работните задачи, надлежностите и
одговорностите на секој вработен.
При поделбата на надлежностите во Банката, секогаш се води сметка на
одделувањето на работата на фронт офисот од позадинската работа на
Банката, како и на поделбата на секторите во Банката на сектори кои што ќе
работат со комитенти и ќе вршат продажба на производи, на сектори кои што гo
поддржуваат овој процес и центри кои што вршат контрола.
Со примената на овој принцип се овозможува избегнување на судир на
интереси во работата и независност во донесувањето на професионалните
одлуки.
При изготвувањето на систематизацијата во Банката, се внимава на поделбата
на органи за управување и организациони единици за контрола и надзор во
работењето. Затоа во Еуростандард Банка АД Скопје организационите единици
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за контрола и надзор во работата се издвоени од останатите организациони
единици.
5.2.

Систем на наградување

Со цел да се обезбеди квалитетен и професионален ангажман на сите
вработени во Банката, Банката воспоставува систем на наградување, кој се
заснова на методот „Управување по квоти“, со кој што ги наградува
вработените за постигнатите резултати во текот на годината. Цел на овој
систем на наградување е воспоставување на директна врска помеѓу
наградувањето поединци и остварување на зададените цели. Со методот
„Управување по квоти“ корпоративните цели комуницираат до поединецот,
така што индивидуалните цели директно се поврзани со стратегијата и целите
на Банката;
Со воспоставување на овој систем на наградување се обезбедува
мотивираност на вработените на сите нивоа од организационата поставеност и
желба за што повисоки резултати во целокупното работење на Банката.

6. СПРЕЧУВАЊЕ НА СУДИР НА ИНТЕРЕСИ И СЛУЧАИ НА
КОРУПЦИЈА
Судир на интереси значи судир меѓу личниот интерес и интересот на Банката,
кога со донесување на службени одлуки, склучување на службени договори или
вршење на други деловни активности се засега во материјалните или било кој
друг вид на деловни или семејни интереси на вработените во Банката.
Вработените во Банката ги застапуваат во целост интересите на Банката и
нејзините стратешки цели. За таа цел, сите вработени, без разлика на
работното место и неговата поставеност во организационата структура во
Банката, мора да избегнуваат секакво постоење на судир на интереси, дури и
навидум постоење на ваков судир, помеѓу личните интереси и
професионалната одговорност кон Банката.
Лицата со посебни права и одговорности се должни да даваат изјави за судирот
на интереси на секои шест месеци.
Сите вработени во Банката се должни да го пријават секој личен деловен
потфат или финансиски интерес (како и оние на членовите на нивните
семејства) кој што би можел да се одрази на угледот и чесноста во работењето
на Банката. Вработените се должни да пријават и идентификуваат влијание,
сопственост или финансиски интерес во било кое правно лице кое што работи
и/или има било каков деловен однос со Банката.
Сите надворешни деловни активности на вработените од кои што вработените
имаат и/или би имале имотна корист мора да се во согласност со позитивните
законски норми.
Во Банката е донесена Политика за избегнување на случаи на корупција со
која што се охрабруваат сите вработени кои што ќе забележат било каква
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појава која што го осуетува угледот и/или законското работење на Банката,
истата веднаш да ја пријават и со тоа да допринесат за спречување на оваа
негативна појава која што носи негативни последици и по угледот и работата на
Банката, но и по угледот на сите вработени во неа.
Случаите на корупција во Банката задолжително се пријавуваат во Центарот за
внатрешна ревизија на Банката и/или во Центарот за контрола на
усогласеноста со прописите. Надзорниот и Управниот Одбор им гарантираат на
сите вработени дека оние лица кои што ќе пријават случај на корупција ќе бидат
заштитени од страна на менаџментот на Банката.

7. ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Работењето на Банката е јавно.
Банката еднаш годишно изработува Извештај за корпоративно работење.
Извештајот за корпоративно управување содржи:
- информации и податоци за составот и функционирањето на Надзорниот
одбор и Управниот одбор и на останатите органи на Банката
(информации за бројот и составот на органите на Банката, постапката за
именување и разрешување на членовите, нивните квалификации,
критериумите за независност на член на Надзорниот одбор и на Одборот
за ревизија, дефинирањето на материјалниот интерес и деловниот однос
со Банката, обврските и одговорностите на членовите на Надзорниот и
Управниот одбор, функциите на членовите на Надзорниот одбор надвор
од Банката и сл.);
- информации и податоци за организациската структура на Банката,
вклучително и за нејзините подружници;
- акционерска структура на Банката - назив на акционерите со
квалификувано учество и нивното учество во вкупниот број акции и
вкупниот број издадени акции со право на глас и нивните претставници
во Надзорниот одбор на Bанката;
- информации и податоци за примена на Кодексот за корпоративно
управување на Банката
- информации и податоци за политиката на Банката за спречување судир
на интереси.
Начинот и постапката за обелоденување на податоците, видот на податоците
кои ќе се објавуваат, фреквенциите на објавување и контролните системи
при процесот на обелоденување на податоците се регулирани со
Политиката за обелоденување.
Банката, податоците и информациите утврдени со законската и
подзаконската регулатива ги објавува на својата интернет страница. Банката
редовно и навремено ги ажурира објавените податоци и информации,
соодветно на динамиката на измените и дополнувањата на истите.
Сите информации кои што се однесуваат на хартии од вредност издадени од
страна на Банката се објавуваат на интернет страницата на Банката.

23

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Измените и дополнувањата на овој Кодекс се вршат по иста постапка како и при
неговото донесување.
Промените на кодексот можат да бидат
- врз основа на закон
- врз основа на најдобри практики кои ги содржат минимум законските
барања.
Кодексот за корпоративно управување е предмет на ревизија од страна на
Собранието на акционери на Банката, најмалку еднаш годишно.
Овој кодекс стапува на сила на денот на неговото усвојување од страна на
Собранието на акционери на Банката.

Скопје, ____ 2015
Претседател на Надзорен одбор,
г-дин Трифун Костовски
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