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ПРО ФИЛ 
на Бан ка та

ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је е ос но ва на ка ко ак ци о нер ско друш тво на 29 де кем ври 1992 го ди на. Кан це-
ла ри и те на Бан ка та се ло ци ра ни на ул. Ма ке до ни ја бр. 9-11, Скоп је, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Бан ка та е ре ги стри ра на ка ко уни вер за лен тип на ко мер ци јал на бан ка, во сог лас ност со ма ке дон ски те 
за ко ни, и ка ко та ква ги вр ши си те бан кар ски ра бо ти пред ви де ни со За ко нот за бан ки со наг ла се но учес тво 
во де по зит ни те и кре дит ни те ра бо ти и вр ше ње на плат ни от про мет во зем ја та и странс тво за сво и те ко ми-
тен ти.

Ак ци о нер ски от ка пи тал на Бан ка та, на 31.12.2005 го ди на из не су ва 625,4 ми ли о ни де на ри или 10.222 
ми ли о ни ЕУР. Бан ка та со 31.12.2005 има еми ти ра но вкуп но 234.219 ак ции од кои 227.727 обич ни со пра-
во на глас и 6.492 при о ри тет ни ак ции без пра во на глас. Вку пен број на ак ции на 31.12.2005 го ди на е 
321.

По мо не тар но то оса мо сто ју ва ње на зем ја та, ед на од пр ви те две бан ки ко ја до би доз во ла за ра бо та од 
На род на Бан ка на Ма ке до ни ја е ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је. 

ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је за ед но со пет дру ги бан ки по кре на ини ци ја ти ва и ја ос но ва Ма ке дон ска та 
Бер за за дол го роч ни хар тии од вред ност.

Пр ва фор ми ра бро кер ска ку ќа ИН ВЕСТБ РО КЕР АД Скоп је.
ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је бе ше пр ва бан ка ко ја стек на ли цен ца од На род на Бан ка на Ма ке до ни ја за 

из вр шу ва ње на плат ни от про мет во зем ја та.
Исто та ка е и ме ѓу пр ви те бан ки кои во ве доа еле ктрон ско бан карс тво ка ко сер вис на пла ќа ње.
Пр ва и единс тве на бан ка е во Ма ке до ни ја ко ја ја сер ви си ра кре дит на та ли ни ја ИФАД 1 од 1998 го ди на 

пре ку по се бен ор га ни за ци о нен дел на Ре вол винг Кре дит ни от Фонд и го одо бри пр ви от кре дит од ИФАД 2 
кре дит на та ли ни ја за раз вој за зем јо де ли е то и сто чарс тво то.

ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је е уни вер зал на бан ка и во го ле ма та ле пе за на свои про из во ди и ус лу ги, ка ко 
најз на чај ни мо жат да се на ве дат след ни те фи нан си ски актив но сти:

• При ма ње на си те ви до ви на па рич ни де по зи ти на прав ни и фи зич ки ли ца
• Да ва ње и зе ма ње на си те кре дити во зем ја та
• Де виз но ва лут ни ра бо ти
• Из да ва ње на па рич на кар ти ца
• Из да ва ње на еле ктрон ски па ри
• Фи нан си ски ли зинг
• Пла тен про мет во зем ја та во сог лас ност со за ко нот
• Еко ном ско-фи нан си ски кон сал тинг
• Да ва ње на ус лу ги при нап ла та на фа кту ри, во де ње на еви ден ци ја
• Да ва ње на дру ги фи нан си ски ус лу ги (оста ва, из нај му ва ње на се фо ви и др.)
• Из да ва ње на де нар ски па рич ни га ран ции, ава и ли и дру ги фор ми на га ран ции 
• Ку пу ва ње и про даж ба на кра тко роч ни хар тии од вред ност за сво ја сме тка и за сме тка на сво и те ко ми-

тен ти
• Ку пу ва ње, про даж ба и нап ла та на по ба ру ва ња
• Пла тен про мет со странс тво
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BANK'S
PROFILE

INVESTBANKA AD Skopje was established as a joint stock company on 29th November 1992. Its head offi ce 
is located on 9-11 Makedonija Street, Skopje, Republic of Macedonia.

The Bank is registered as a universal type of a commercial bank, in line with the Macedonian laws, and per-
forms all banking operations envisaged by the Banking Law, particularly participating in the deposit and credit 
operations and performing payment operations in the country and abroad for its customers.

Bank's share capital as of 31st December 2005 amounted to Denar 625.4 million, i.e. EUR 10,222 million. As 
of 31st December 2005, the Bank issued total of 234,219 shares, 227,727 as ordinary voting shares, and 6,492 
as preference non-voting shares. Total number of shares on 31st December 2005 was 321.

After the monetary independence of our country, one of the fi rst two banks to acquire the working license 
form the National Bank of Macedonia was INVESTBANKA AD Skopje. 

INVESTBANKA AD Skopje, together with fi ve other banks, started the initiative and established the Macedo-
nian Stock Exchange Market.

It was the fi rst bank to establish a brokerage company INVESTBROKER AD Skopje.
INVESTBANKA AD Skopje was the fi rst bank to acquire a license from the National Bank of Macedonia to 

perform payment operations in the country.
In addition, it is also among the fi rst banks that introduced e-banking as a payment service.
It is the fi rst and only bank in Macedonia to service IFAD 1 credit line in 1998 through a special organized 

part of the Revolving Credit Fund and to approve the fi rst loan under the IFAD 2 credit line for development of 
agriculture and cattle breeding.

INVESTBANKA AD Skopje is a universal bank and among the broad range of its products and services, the 
following can be indicated as most important fi nancial activities:

• Acceptance of all types on non-cash deposits of legal entities and individuals
• Landing and taking all credits in the country
• Foreign currency operations
• Issuance of payment card
• Issuance of e-money
• Financial leasing
• Payment operations in the country in line with the laws
• Economic and fi nancial consulting
• Rendering services for collection of invoices, keeping records
• Rendering other fi nancial services (depot, renting safe-deposit boxes, etc.)
• Issuance of Denar cash guarantees, bills of guarantee and other forms of guarantees 
• Buying and selling short-term securities for its own account and for the account of its customers
• Buying, selling and collecting receivables
• Payment operations with abroad
• Credit and guarantee operations with abroad
• Factoring for the account of its customers
• Trading with securities for its own account and for the account of its customers
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• Кре дит ни и га ран ци ски ра бо ти со странс тво
• Фа кто ринг за сме тка на ко ми тен ти те
• Тр гу ва ње со хар тии од вред ност за сво ја сме тка и за сме тка на на ко ми тен ти те
• Тр гу ва ње со де виз ни средс тва и из вр шу ва ње на де виз ни транс ак ции
• Тр гу ва ње со фи нан си ски де ри ва ти
• Чу ва ње, упра ву ва ње со хар тии од вред ност и пред ме ти од бла го род ни ма те ри јали
• Ку по про даж ба, га ран ти ра ње и плас ман на еми си ја на хар тии од вред ност, и 
• Да ва ње ус лу ги на бан ка-чу ва ње на имот

ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је за стран ски те бан ки има из гра де но сли ка на до вер ли ва и си гур на бан ка. Таа 
има од но си со 20 бан ки во по ве ќе од 14 зем ји во све тот.

ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је е ко рис ник на си те кре дит ни ли нии кои се ко ри стат на те ри ти ри ја та на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја и тоа се:

• Кре дит ни ли нии од стран ско ви со ко ран ги ра ни бан ки (Ра иф фе и сен банк, ЛХБ бан ка и др.);
• Свет ска бан ка за раз вој на при ват ни от се ктор
• Ма ке дон ска бан ка за по др шка на раз во јот на фи нан си ра ње на из во зот
• Кре дит на ли ни ја на Ре пуб ли ка Ита ли ја за на ба вка на опре ми и ма ши ни
• Кре дит на ли ни ја на KFW
• Тај ван ска кре дит на ли ни ја
• Кре дит на та ли ни ја на Ме ќу на род ни от фонд за раз вој на зем јо де ли е то ИФАД 1 и ИФАД 2
• Кре дит на ли ни ја на ЕБРД

.
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• Trading with foreign currency assets and performing foreign currency transactions
• Trading with fi nancial derivatives Selling and buying, guaranteeing and placement of issue of securities, and 
• Selling and buying, guaranteeing and placement of issue of securities,
• Holding, managing securities and precious material 
• Rendering services of a bank-holding properties

Foreign banks see INVESTBANKA AD Skopje as a reliable and sound bank. It has established relations with 
20 banks in more than 14 countries throughout the world.

INVESTBANKA AD Skopje is a user of all credit lines used on the territory of the Republic of Macedonia as 
follows:

• Credit lines from foreign high-ranked banks (Raiffeisen Bank, LHB Bank, etc.);
• World Bank Private Sector Development
• Macedonian Bank for Development Promotion for export fi nancing
• Credit line from the Republic of Italy for procurement of equipment and machines
• KFW credit line
• Taiwanese credit line
• Credit line from the International Fund for Agriculture development - IFAD 1 and IFAD 2
• EBRD credit line

.
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ОБ РА ЌА ЊЕ
на пр ви от ге не ра лен ди ре ктор

ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је ка ко ко мер ци јал на бан ка ги вр ши си те бан кар ски ра бо ти пред ви де ни со За-
ко нот за бан ки со наг ла се но учес тво во де по зит ни те и кре дит ни те ра бо ти и вр ше ње на плат ни от про мет во 
зем ја та и странс тво за сво и те ко ми тен ти.

Бан ка та го про дол жи трен дот на ква ли тет но по до бру ва ње на сво е то ра бо те ње. ИН ВЕСТ БАН КА АД 
Скоп је во 2005 го ди на го од бе ле жу ва сво е то 13 го диш но ус пеш но ра бо те ње. Во до се гаш но то ра бо те ње 
Бан ка та во це лост ја ре а ли зи ра ше по ста ве на та стра те ги ја на раз во јот за из ми на ти от пер и од. Вре ме то не 
бе ше нак ло не то, но зна е ње то и упор но ста ги да доа по стиг на ти те ре зул та ти.

ИН ВЕСТ БАН КА во 2005 го ди на ос тва ри не кол ку зна чај ни актив но сти кои обез бе ду ва ат со ли ден раз вој 
и зго ле му ва ње на реј тин гот на бан ка та:
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1) По за вр шу ва ње то на Due Diligience (ана ли за та) и до го во ре ни те актив но сти се пот пи шаа 2 до го во ри со 
Европ ска та Бан ка за Об но ва и раз вој и тоа еден до го вор за ко ри сте ње на кре дит на ли ни ја 4.000.000 
ЕУР и еден до го вор за ко ри сте ње кон фир ма ции за из да ва ње на га ран ции и отва ра ње на акре ди ти ви.

2) ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је ус пеш но ги за вр ши раз го во ри те и пот пи ша До го вор со MasterKard ка ко Прин-
ци пал член за из ва ва ње на си те ви до ви плтеж ни кар ти ци

3) ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је во сво ја та стра те ги ја има за цр та но раз вој и про ши ру ва ње пре ку при по ју ва ње 
на ште дил ни ци.Врз ос но ва на ана ли зи те, а во сог лас ност со Управ ни от Од бор и Со бра ни е то на Бан ка-
та во 2005 го ди на бе ше при по е на Ште дил ни ца та Ма ле ше вка од Бе ро во.За ква ли тет но ра бо те ње на 
екс по зи ту ра та во Бе ро во беа опре ме ни но ви де лов ни про сто рии во цен та рот на гра дот.

4) ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је ја про ши ри мре жа та во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја со отва ра ње на но ва екс по зи-
ту ра во Ку ма но во.

5) По из вр ше ни те при пре ми и до би е ни те доз во ли за поч на из град ба та на но ва та згра да од 2200 м2 во 
Цен та рот на Скоп је ка де ќе би дат сме сте ни на ед но ме сто струч ни те служ би.Сог лас но пред ви де ни от 
план об је ктот тре ба да би де за вр шен до кра јот на 2006 го ди на.Фи нан си ска та кон струк ци ја е за тво ре на 
од про даж ба та на об је кти те во кои до се га се сме сте ни струч ни те служ би на Бан ка та.

Вкуп ни от по тен ци ја лот на бан ка та на 31.12.2005 до стиг на из нос од 3,768 ми ли јар ди де на ри или во 
од нос на 31.12.2004 год. ос тва рен е по раст од 24,8%.

Де по зи ти те од прав ни те ли ца (де нар ски и де виз ни) на 31.12.2005 го ди на по ка жу ва ат по раст од 44% 
во од нос на 31.12.2004 го ди на.

Де по зи ти те од на се ле ни е то на 31.12.2005 го ди на из не су ва ат 775 ми ли о ни де на ри и во од нос на прет-
ход на та го ди на ос тва рен е по раст од 6 %.

Бан кар ски те де по зи ти и кре дит ни те средс тва иско ри сте ни од бан ки те и фи нан си ски те ин сти ту ции на 
31.12.2005 по ка жу ва ат ос тва ру ва ње на по раст во од нос на 31.12.2004 го ди на од 59%.

Ка пи та лот на Бан ка та на 31.12.2005 го ди на до стиг на вред ност од 775 ми ли о ни де на ри и ос тва рен е 
по раст од 6,2%. 

Во стру кту ра та на ка пи та лот ак ци и те со пра во на упра ву ва ње учес тву ва ат со 97,23%, а при о ри тет ни те 
ак ции учес тву ва ат со 2,77%.

ИН ВЕСТ БАН КА А.Д. Скоп је во 2005 го ди на про дол жи кон ти ну и ра но со ус пеш но ра бо те ње и ос тва ре ни 
се по зи тив ни фи нан си ски ре зул та ти, бру то до би вка во из нос од 60,4 ми ли о ни де на ри.

Плас ма ни те на рас по ло жи ви от фи нан си ски по тен ци јал беа во функ ци ја на ос тва ру ва ње на ма кси мал-
ни те фи нан си ски ефе кти со исто вре ме но по чи ту ва ње на прин ци пот на си гур ност и ефи кас на нап лат ли вост 
на пла си ра ни те средс тва.

Кре дит на та под др шка на сто панс тво то и на се ле ни е то се вр ше ше на бо ни тет ни и кре дит но-спо соб ни 
ко ми тен ти. При тоа, има ше дос лед на при ме на на Кре дит ни те по ли ти ки и про це ду ри во под др шка на атра-
ктив ни про е кти од ма ли от и сред ни от биз нис.

Вкуп ни те плас ма ни во 2005 год. во акти ва та се зго ле ме ни за 24,8% во спо ред ба со прет ход на та го ди на.
Во стру кту ра та на вкуп ни те плас ма ни де виз ни те плас ма ни учес тву ва ат со 47,4% и бе ле жат зго ле му ва-

ње од 39,5% во од нос на прет ход на та го ди на, де нар ски те плас ма ни учес тву ва ат со 45,7% и бе ле жат по раст 
од 16,54% во спо ред ба со прет ход на та го ди на. о

Со си гур ност мо же да се ка же де ка 2005 го ди на бе ше мно гу ус пеш на за плас ма ни те од кре дит ни те ли-
нии ИФАД 1 и ИФАД 2. Ус пе хот е до тол ку по го лем што плас ма ни те на ИН ВЕСТ БАН КА А.Д. Скоп је од про-
е ктот ИФАД 2 се по го ле ми од вкуп ни те плас ма ни што ги има ат на пра ве ни дру ги те две ов ла сте ни бан ки 
Ту тун ска и Ко мер ци јал на. Во 2005 го ди на за ко ри сте ње на кре ди ти од кре дит на та ли ни ја ИФАД 1 ре а ли зи-
ра ни се 83 кре ди ти во вку пен из нос од 1.618.964 УСД и од кре дит на та ли ни ја ИФАД 2 ре а ли зи ра ни се 55 
кре ди ти во вку пен из нос од 665.860 ЕУР.

Ква ли те тот на кре дит но то пор тфо лио во 2005 го ди на е по во лен би деј ќи 94% од плас ма ни те се кре ди-
ти кла си фи ци ра ни во ка те го ри ја та А со изд во е ни ре зер ва ции за по тен ци јал ни те за гу би од 0% и 2%. 
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Ана ли за та на сте пе нот на нап ла та та на до ста са ни по ба ру ва ња по ка жу ва де ка зак луч но со 31.12.2005 
го ди на вкуп ни те до ста са ни не нап ла те ни по ба ру ва ња из не су ва ат 4,3% од вкуп на та акти ва, исти от во 2004 
из не су ва ше 8,75%. 

Бан ка та про дол жи да го афир ми ра де виз но-ва лут но то ра бо те ње и плат ни от про мет со странс тво. За 
ко ми тен ти те од це ла та зем ја и не ре зи ден ти те во 2005 год. ос тва рен е пла тен про мет во два та прав ца од 
око лу 200 ми ли о ни ЕУР. Во 2005 го ди на се прев зе ме ни си те актив но сти за от поч ну ва ње со из вр шу ва ње на 
плат ни от про мет со странс тво во си те ор га ни за ци о ни еди ни ци на Бан ка та.

Врз ос но ва на План и Про гра ма та за вна треш ни от пла тен про мет за 2005 го ди на усог ла се но е комп-
лет но то ра бо те ње во ап ли ка тив но то ре ше ние, про це ду ри те и упат ства та со цел да се усог ла си ра бо те ње то 
со из ме ни те во За ко нот за пла тен про мет, За ко нот за ед но шал тер ски си стем и нап ла ти те на ПИ ОМ и ек стер-
ни те упат ства до не се ни од Гу вер не рот на На род на та бан ка. Бан ка та пре ку усо вр шу ва ње на ап ли ка ци ја та 
за еле ктрон ско то бан карс тво обез бе ди си гур на за шти та во вна треш ни от пла тен про мет по ра ди што и ко-
рис ни ци те се по ве ќе го ко ри стат овој на чин на пла ќа ње. 

Во те кот на го ди на та Бан ка та ја обез бе ду ва ше ми ни мал на та и гло бал на та де нар ска и де виз на ли квид-
ност пре ку сле де ње на ефе ктот и вли ја ни е то на од дел ни бан кар ски функ ции врз ли квид нос ни те те ко ви во 
по кра тки вре мен ски пер и о ди. 

Мар ке тин шки те актив но сти на Бан ка та во 2005 го ди на се со сто еа во пре зен та ци ја на Са е мот на фи нан-
си ски те ор га ни за ции, рек лам на кам па ња пре ку еле ктрон ски те ме ди у ми, из да ва ње то бро шу ри и дру ги ин-
фор ма тив ни ма те ри ја ли ка де се прет ста ву ва ат про из во ди те и ус лу ги те. По крај овие про мо тив ни актив но сти 
Бан ка та ос тва ру ва ко мер ци јал но рек ла мен ефект и пре ку фи нан си ра ње на раз ни ку лур ни, спорт ски и на-
уч ни ма ни фе ста ции.

Во Бан ка та е имп ле мен ти ран и комп ју те ри зи ран ин фор ма ци ски от си стем со комп лет на ин те гра ци ја. 
За овој пер и од е ка ра кте ри стич но е про е кти ра ње то и из вр ше но то имп ле мен ти ра ње на но ви те соф твер ски 
ре ше ни ја на мо ду ла те ин фор ма ци ско то ра бо те ње во Бан ка та.

 Што се од не су ва до хард вер ска та со стој ба из вр ше на е на ба вка на но ва опре ма, за ме не та е по сто еч ка-
та комп ју тер ска опре ма со по ква ли тет на и по со вре ме на опре ма.

Сог лас но ор га ни за ци ја та и си сте ма ти за ци ја та на ра бот ни ме ста, из вр шу ва ње то на ра бот ни те за да чи 
се ре а ли зи ра ше со 81 вра бо те ни, од кои 1 ма ги стер, 43 - ВСС, 5 - ВШ и 32 - ССС.

Бан ка та по све ту ва це лос но вни ма ние на струч но то усо вр шу ва ње и ос по со бу ва ње на ра бот ни ци те пре-
ку по се ту ва ње на раз ни се ми на ри во зем ја та и странс тво и струч но усо вр шу ва ње во стран ски бан ки.

Про фи та бил но ста на Бан ка та бе ше ре дов но сле де на од ме наџ мен тот, пре ку разг ле ду ва ње на ме сеч ни 
из ве штаи. Во 2005 го ди на ос тва ре на е со лид на про фи та бил ност, фи нан си ска ста бил ност и де лов на ус пеш-
ност.

ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је се за ла га да ги за до во ли ба ра ња та на сво и те ак ци о не ри и ко ми тен ти пре ку 
спро ве ду ва ње то на Де лов на та По ли ти ка за 2005 го ди на.

Ме наџ мен тот во Бан ка та е ре ла тив но млад и по сте пе но тре ба да се усо вр шу ва со но ви бан кар ски зна-
е ња со цел да се ис пол нат про грам ски те за да чи. Ме наџ мен тот тре ба се ко гаш да има го лем број ин фор ма-
ции за ра бо та та, да би де под го твен за отво ре ни сред би и раз го во ри со ко ми тен ти те и со ра бот ни ци те, со 
кон стру ктив ност во рас пра ва та и мер ки те кои ги пре зе ма, се ко гаш под го твен за за ед нич ки ус пех. 

Ре а ли за ци ја та на це ли те и за да чи те од Де лов на та по ли ти ка и Го диш ни от план на Бан ка та во 2005 го-
ди на ќе се обез бе ду ва со це лос на ан га жи ра ност на вра бо те ни те, ор га ни те на упра ву ва ње и ак ци о не ри те.

ИН ВЕСТ БАН КА А.Д. СКОП ЈЕ
Прв Ге не ра лен ди ре ктор

Јо сиф Ефти мо ски
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FIRST GENERAL MANAGER’S 
Report

INVESTBANKA AD Skopje, as a commercial bank, performs all banking activities envisaged by the Banking 
Law, particularly participating in the deposit and credit operations and performing payment operations in the 
country and abroad for its clients.

The Bank has continued the trend of quality improvement of its operations. In 2005, INVESTBANKA AD 
Skopje celebrated its 13 years of successful operations. During its working so far, the Bank has fully realized the 
set development strategy for the previous period. The conditions were not in our favour, but knowledge and 
persistence have led to the achieved results.

In 2005, INVESTBANKA realized several important activities that ensured a stable development and upgrad-
ing of the Bank's rating:

1) Following the completion of the Due Diligence analysis and the agreed activities, 2 contracts were signed 
with the European Bank for Reconstruction and Development, one of them for using a credit line in the 
amount of EUR 4.000.000, and the other one for using confi rmations for issuance of guarantees and 
opening letters of credit.

2) INVESTBANKA AD Skopje successfully completed the negotiations and signed a contract with MasterCard 
as a principal member for issuance of all types of payment cards.

3) INVESTBANKA AD Skopje set the development and enlargement in its strategy through out acquiring 
the saving houses. On the basis of the analyses, and with agreement by the Bank's Board of Directors 
and the Assembly of Shareholders, Malesevka Saving House from Berovo was acquired in 2005. For the 
purpose of quality operations of the branch offi ce in Berovo, new business premises were equipped in 
the center of the town.

4) INVESTBANKA AD Skopje enlarged the network in the Republic of Macedonia by opening new branch 
offi ce in Kumanovo.

5) Following the completed preparations and the acquired license, new building was started to be con-
structed in an area of 2200 m2 in the center of the City of Skopje, where the departments will be ac-
commodated in one place. According to the envisaged plan, the construction of this facility should be 
completed by the end of 2006. This activity is fi nanced with funds obtained through sale of the facilities 
where the departments of the Bank used to be accommodated.

Total potential of the Bank as of 31st December 2005 amounted to Denar 3.768 billion, or compared to 31st 
December 2004, there was an increase by 24.8%.

As of 31st December 2005, Deposits of legal entities (both foreign currency and Denar ones) increased by 
44% in relation to 31st December 2004.

As of 31st December 2005, deposits of the individuals amounted to Denar 775 million, and in relation to the 
previous year, there was an increase by 6%.

Bank deposits and credit funds used by the banks and the fi nancial institutions as of 31st December 2005 
increased by 59% in relation to 31st December 2004.

Bank's capital as of 31st December 2005 reached the amount of Denar 775 million, and an increase by 6,2% 
was achieved. 

Regarding the structure of the share capital, voting shares participate with 97.23% and preference share ac-
count for 2.77%.

In 2005, INVESTBANKA A.D. Skopje continued with successful operations and positive fi nancial results were 
achieved, gross profi t in the amount of Denar 60.4 million.
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Placements from available fi nancial potential were aimed as realizing maximum fi nancial effects with a simul-
taneous adherence to the principle of safety and effi cient collection of the extended funds.

Credit support to the legal entities and the physical persons was provided to solvent and credit-worthy cus-
tomers. Thereby, credit policies and procedures were consistently applied as support to the attractive projects in 
the fi led of small and medium businesses.

Total placements in 2005 in the assets were increased by 24.8% compared to the last year.
Regarding the structure of the total placements, foreign currency placements accounted for 47.4% and they 

increased by 39.5% in relation to last year, while the Denar placements accounted for 45.7% and they increased 
by 16.54% in relation to last year.

We can say that 2005 was a very successful year for the extension of IFAD 1 and IFAD 2 credit lines. The suc-
cess was even greater having in mind that placements of INVESTBANKA A.D. Skopje under IFAD 2 project were 
higher than the total placements made by the two authorized banks Tutunska Banka and Komercijalna Banka. 
In 2005, with respect to utilization of loans under IFAD 1 credit line, 83 loans were realized in the total amount 
of US$ 1,618,964 and regarding utilization of loans under IFAD 2 credit line, 55 loans were realized in the total 
amount of EUR 665,860.

Quality of the 2005 credit portfolio was favorable, since 94% of the placements were loans classifi ed under 
Category A, with provisions set aside for potential losses of 0% and 2%. 

Analysis of the level of collection of receivables due shows that as of 31st December 2005, the total due un-
collected receivables accounted for 4.3% in the total assets, and it amounted to 8.75% in 2004. 

The Bank continued to establish the foreign currency operations and the payment operations with abroad. 
With respect to customers throughout the country and non-residents, in 2005 turnover was realized in both direc-
tions in the amount of around EUR 200 million. In 2005, all activities were undertaken to commence the carrying 
out of payment operations with abroad in all organizational units of the Bank. 

On the basis of 2005 Plan and Program for Domestic Payment Operations, operations on the basis of the 
application solution, the procedures and the guidelines were fully harmonized to the end of compliance of the 
operations with the amendments to the Payment Operations Law, the Law on One-Stop Shop System and the col-
lection of contributions in Pension and Disability Insurance Fund of Macedonia, as well as the external guidelines 
adopted by the Governor of the National Bank. The Bank, through improvement of the e-banking application, 
ensured safe protection in the domestic payment operations, due to which the users apply this manner of pay-
ment more. 

During the year, the Bank provided minimum and global Denar and foreign currency liquidity by monitoring 
the effect and the infl uence of certain banking functions over the liquidity trends in short time periods. 

Marketing activities of the Bank in 2005 comprised presentation on the Fair of Financial Organizations, ad-
vertising campaign through electronic media, issuance of booklets and other information materials presenting 
the products and services. In addition to these activities, the Bank also realized commercial and advertising effect 
through fi nancing various cultural, sport and scientifi c events.

Computerized information system with full integration was implemented in the Bank. What is characteristic 
for this period is also the designing and the implementation of new software solutions to the IT-related operations 
of the Bank.

 Regarding the hardware, new equipment was procured, the existing computer equipment was replaced with 
a better quality and more sophisticated one.

According to the organization and organizational structure of working posts, the tasks and duties were real-
ized by 81 employees, 1 out of which is an MA, 43 with university degree, 5 with community college and 32 
with high school.

The Bank pays full attention to specialist vocational training of the employees through attendance of various 
seminars in the country and abroad, as well as specialist training in foreign banks.
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Profi tability of the Bank was regularly monitored by the management through overview of the monthly re-
ports. In 2005, solid profi tability, fi nancial stability and business success were realized.

INVESTBANKA AD Skopje strived for meeting the requests of its shareholders and customers by implementing 
the 2005 Business Policy.

Bank‘s management is relatively young and it needs to gradually improve with new banking knowledge so as 
to meet the program tasks. The management should always have large volume of information regarding the work, 
should be prepared for open meeting and discussions with the customers and the associates, should be construc-
tive in the debates and the measures it undertakes, and should be always ready for joint success. 

Realization of both the objectives and tasks laid down in the 2005 Business Policy and the Annual Plan of the 
Bank will be ensured through full commitment by the employees, the management bodies and the shareholders.

INVESTBANKA A.D. SKOPJE
First General Manager

Josif Eftimoski
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УПРА ВЕН ОД БОР
на Инвестбанка АД Скоп је

Име и пре зи ме Пре став ник на ак ци о не рот Својс тво

1. Свет ла на Пен да ров ска ПИ ВА РА СКОП ЈЕ АД Скоп је Пре тсе-
да тел

2. Са ша Ле киќ АД МАК ПЕТ РОЛ Скоп је Член

3. Ки ра ца Трај ков ска АД ФЕРШ ПЕД Скоп је Член

4. Ки рил Ми тров ски СМ 94 ДОО Скоп је Член

5. Вес на Сто ил ков ска Инвестбанка АД Скоп је Член

6. Проф. Др. Бо бек Шук лев Уни вер зи тет Св. Ки рил и Ме то диј 
Скоп је,  Еко ном ски Фа кул тет Член

7. Ки рил Кра мар ски АД АЛ КА ЛО ИД Бе ро во Член

ДИ РЕ КТО РИ
Ими ња та на ди ре кто ри те кои ра бо теа на ра ко вод ни ра бот ни ме ста во те кот на фи нан си ска та го ди на се 

при ка жа ни во про дол же ние:

Прв Ге не ра лен Ди ре ктор  Јо сиф ЕФТИ МО СКИ

Втор Ге не ра лен Ди ре ктор  Дра ган КО ЦЕ СКИ

За ме ник на Ра бо то во ден Ор ган  Вес на СТО ИЛ КОВ СКА

Ди ре ктор на се ктор за упра ву ва ње со
средс тва  Дар ко СТОЈ КО СКИ

Ди ре ктор на се ктор за упра ву ва ње со
плас ма ни  Ју ли ја на ЗО РИЌ

Ди ре ктор на се ктор за ра бо та со
фи зич ки ли ца  Љи ља на ДО НЕ ВА

Ди ре ктор на се ктор за пла тен
про мет  Вла ди мир ЕФТИ МО СКИ

Ди ре ктор на се ктор за фи нан сии,
план и ана ли за  Дра ган ИЛИ ЕВ СКИ

Ди ре ктор на се ктор за прав ни,
ка дров ски и оп шти ра бо ти  Ро зе МЛА ДЕ НОВ СКА

Гла вен ме на џер на ИФАД  Емил БУ ХОВ
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BOARD OF DIRECTORS
of Investbanka AD Skopje

First and last name Shareholder‘s representative Function

1. Svetlana Pendarovska PIVARA SKOPJE AD Skopje President

2. Sasa Lekik AD MAKPETROL Skopje Member

3. Kiraca Trajkovska AD FERSPED Skopje Member

4. Kiril Mitrovski SМ 94 DOO Skopje Member

5. Vesna Stoilkovska Investbanka AD Skopje Member

6. Prof. Bobek Suklev Ph.D. University „St. Cyril and Methodious“ 
Skopje,  School of Economics Member

7. Kiril Kramarski AD ALKALOID Berovo Member

MANAGERS
Names of the managers assigned at management working positions during the fi nancial year are shown below:

First General Manager  Josif EFTIMOSKI

Second General Manager  Dragan KOCEVSKI

Deputy General Manager  Vesna STOILKOVSKA

Treasury
Division Manager  Darko STOJKOSKI

Credit Division Manager  Julijana ZORIC

Retail
Division Manager  Ljiljana DONEVA

Payment Operations
Division Manager  Vladimir EFTIMOSKI

Finance and
Planning Division Manager  Dragan ILIEVSKI

Legal and staff Division Manager  Roze MLADENOVA

IFAD Chief Manager  Emil BUHOV



Инвестбанка АД Скопје
годишен извештај 2005годишен извештај 2005



Investbanka AD Skopje
Annual report 2005Annual report 2005
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ИЗ ВО РИ
на средс тва

Вкуп ни те из во ри на средс тва на Бан ка та со со стој ба на ден 31.12.2005 го ди на,из не су ваа од 3.768,1 
ми ли о ни де на ри и се за 24,8% по го ле ми во спо ред ба со 2004 го ди на.

Во ва лут на та стру кту ра на из во ри те на средс тва та по го ле мо учес тво има ат де нар ски те из во ри. Тие 
учес тву ва ат со 51,4%, а во 2004 го ди на исти те учес тву ваа со 59,2%. Де виз ни те из во ри на средс тва во вкуп-
на та ва лут на стру кту ра учес тву ва ат со 48,3%, до де ка во 2004 го ди на учес тву ваа со 40,7%. Зго ле ме но то 
учес тво на де виз ни те из во ри во 2005 го ди на е ре зул тат на зго ле му ва ње на де виз ни те де по зи ти кои се вло-
же ни во функ ци ја на обез бе ду ва ње на кре дит ни плас ма ни и га ран ции.

Де по зит но ра бо те ње на Бан ка та
При мар на за да ча на Бан ка та и во 2005 го ди на, во ос но ва е обез бе ду ва ње на по го ле ма ма са на ква ли-

тет ни де по зит ни средс тва. Од ква ли те тот на де по зит ни те средс тва, да ли се тоа дол го роч ни или кра тко роч ни, 
де нар ски или де виз ни, за ви си и на чи нот на од лу чу ва ње то на пла си ра ње то на средс тва та и во оп што одр жу-
ва ње на со од вет на стру кту ра на акти ва та на Бан ка та. 

 Пасива    Девизни средства     Денарски средства
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SOURCES
of Funds

Total sources of funds of the Bank as of 31st December 2005 amounted to Denar 3,768.1 million, and they 
were by 24.8% higher compared to 2004.

Regarding the currency structure of the sources of funds, Denar sources had larger share. They participated 
with 51.4%, while in 2004, their share was 59.2%. Foreign currency sources of funds participated with 48.3% 
in the total currency structure, while in 2004, they participated with 40.7%. The increased share of foreign cur-
rency sources in 2005 was a result of the increase in the foreign currency deposits, deposited for the purpose of 
providing credit placements and guarantees.

Deposits
Primary task of the Bank in 2005 as well was basically provision of more assets for quality deposit funds. The 

manner in which funds will be placed and, in general, the maintenance of appropriate structure of the Bank‘s 
assets, also depend on the quality of the deposited funds, whether they are long-term or short-term, Denar or 
foreign exchange. 

 Liabilities    Foreign funds     Denar funds
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Де по зи ти од прав ни ли ца
Вкуп ни те де по зи ти на прав ни ли ца (де виз ни и де нар ски) се зна ча ен из вор на средс тва. На кра јот од 

2005 го ди на из не су ва ат 1.115,9 ми ли о ни де на ри со учес тво од 29,6% во вкуп ни те из во ри на средс тва. Во 
спо ред ба со прет ход на та го ди на де по зи ти те од прав ни ли ца бе ле жат зго ле ме но стру ктур но учес тво од 1,7%. 
Зна ча ен дел од по ра стот е ре зул тат на де по ни ра ни средс тва во функ ци ја на обез бе ду ва ње за одо бре ни 
кре ди ти и га ран ции на прав ни ли ца. 

Во ва лут на та стру кту ра на из во ри те на средс тва та, по го ле мо учес тво има ат де нар ски те из во ри на 
средс тва и тие из не су ва ат 672,4 ми ли о ни де на ри и во вкуп ни те де по зи ти на прав ни ли ца учес тву ва ат со 
60,3%. Де виз ни те из во ри на средс тва учес тву ва ат со 39,7%, и бе ле жат ви сок по раст од 92,3% во од нос на 
прет ход на та го ди на. Ви со ки от по раст на де виз ни те де по зи ти е ре зул тат на зго ле ме ни те де по зи ти кои се 
вло же ни во функ ци ја на обез бе ду ва ње на кре дит ни плас ма ни и га ран ции.

Де по зи ти од фи зич ки ли ца
Де по зи ти од фи зич ки ли ца (де виз ни и де нар ски) во 2005 го ди на се ос тва ре ни во из нос од 774,5 ми ли-

о ни де на ри и за бе ле жу ва ат учес тво од 20,6%, во вкуп ни те из во ри на средс тва.
Од ас пект на ва лут на та стру кту ра во рам ки те на вкуп ни те де по зи ти пре ов ла ду ва ат де виз ни те де по зи-

ти во ви си на од 86,7%, а де нар ски те де по зи ти учес тву ва ат во стру кту ра со 13,3%. 

Стран ски кре дит ни ли нии 
Де виз ни кре дит ни средс тва (стран ски кре дит ни ли нии) бе ле жат по раст од 91,57% во од нос на прет ход-

на та го ди на. Тоа се дол жи на зго ле му ва ње то на средс тва та од стра на на МБПР пре ма на ша та бан ка, ка ко 
и од стран ски те корс по дент ски бан ки.

Де виз ни те кре дит ни средс тва во 2005 го ди на се ко ри сте ни по ос нов на след ни ве кре дит ни ли нии: 

1. Кре дит на ли ни ја од KfW -Гер ман ска кре дит на ли ни ја за кре ди ти ра ње на МСП пре ку МБПР;

2. Сто ко ва кре дит на ли ни ја од Ре пуб ли ка Ита ли ја за на ба вка на опре ма и за обрт ни средс тва пре ку 
МБПР;

3. Кре дит на ли ни ја за учес тво во про гра ма та за фи нан си ра ње на из во зот пре ку МБПР;

4. Тај ван ска кре дит на ли ни ја - Ре вол винг фонд од про е ктот за раз вој на при ват ни от се ктор на фон дот 
за ме ѓу на род на со ра бо тка и раз вој; 

5. Свет ска Бан ка - ИБРД-Кре дит на ли ни ја од Ре вол винг фон дот фор ми ран од за е мот за раз вој на при-
ват ни от се ктор во РМ.; 

6. Кре дит ни ли нии од стран ски ко рес по дент ски бан ки на ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је.

7. Кре дит на ли ни ја - Ре вол винг Кре ди тен Фонд за раз вој на зем јо де лие.
Средс тва та од овие кре дит ни ли нии се пла си ра ат на про фи та бил ни и бо ни тет ни кре ди то ко рис ни ци, за 

ин ве сти ци о ни про е кти и на ба вка на опре ма од странс тво и зем ја та.
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Deposits of Legal Entities
Deposits of legal entities (foreign currency and Denar ones) are a signifi cant source of funds. At the end of 

2005, they amounted to Denar 1,115.9 million, participating with 29.6% in the total sources of funds. In relation 
to last year, deposits of the legal entities had higher structural share of 1.7%. Signifi cant portion of the increase 
was a result of funds deposited to the end of providing credit placements and guarantees to the legal entities. 

With respect to the currency structure of the sources of funds, Denar sources of funds had larger share and 
they amounted to Denar 672.4 million, and they participated with 60.3% in the total deposits of the legal entities. 
Foreign currency sources of funds participated with 39.7%, and they increased by 92.3% compared to last year. 
The high increase of foreign currency deposits was a result of the increased deposits deposited for the purpose of 
providing credit placements and guarantees.

Deposits of Individuals
In 2005, deposits of Individuals (foreign currency and Denar ones) amounted to Denar 774.5 million, par-

ticipating with 20.6% in the total sources of funds.
According to the currency structure, foreign currency deposits prevailed in the total deposits with 86.7%, 

while the share of the deposits in domestic currency in the total deposit structure was 13.3%. 

Foreign Credit Lines 
Foreign credit lines increased by 91.57% compared to last year. This was due to the increase of funds by the 

MBDP towards our Bank, as well as by the foreign correspondent banks.
Funds in foreign currency in 2005 were disbursed on the basis of the following credit lines: 

1. Credit line from KFW – German credit line for fi nancing SMES through MBDP;

2. Commodity credit line from the Republic of Italy, for procurement of equipment, and for operating assets 
through MBDP;

3. Credit line for participation in the program for export fi nancing through MBDP;

4. Credit line from Taiwan – Revolving Fund from the project for private sector development of the Fund for 
International Cooperation and Development; 

5. World Bank - IBRD – credit line from the Revolving Fund set from the Private Sector Development Project 
in the Republic of Macedonia; 

6. Credit lines from foreign correspondent banks of INVESTBANKA AD Skopje;

7. Credit line - Revolving Credit Fund for agriculture development.

The funds from these credit lines were extended to profi table and solvent benefi ciaries for investment projects 
and procurement of equipment from abroad and in the country.
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ПЛАС МАН
на средс тва та

Вкуп ни те плас ма ни (Акти ва) на Бан ка та, на 31.12.2005 го ди на из не су ва ат 3.768 ми ли о ни де на ри и 
бе ле жат по раст од 24,8% во спо ред ба со прет ход на та го ди на.

Де виз ни те средс тва во вкуп на та акти ва учес тву ва ат со 47,4%, од кои учес тво то на де виз ни те кре ди ти 
из не су ва 39,1% и во од нос на 2004 го ди на де виз ни те средс тва се по го ле ми за 39,5%, до де ка де виз ни те 
кре ди ти бе ле жат по раст од 69,3%.

Де нар ски те средс тва учес тву ва ат со 45,3% во вкуп на та акти ва и се за бе ле жу ва по раст за 15,9% во 
спо ред ба со ос тва ре ни те во 2004 го ди на.

Учес тво то на кра тко роч ни те де нар ски кре ди ти, во вкуп на та акти ва, из не су ва 10,2%, до де ка на дол го-
роч ни те кре ди ти 18,5%. Кра тко роч ни те кре ди ти, во спо ред ба со 2004 го ди на бе ле жат по раст од 50,3%, и 
тоа ка ко ре зул тат на по ви со ки от по раст на кра тко роч ни те кре ди ти на прав ни те ли ца.

Дол го роч ни те де нар ски кре ди ти се по го ле ми за 5,0% во спо ред ба со 2004 го ди на, а нај го лем по раст 
бе ле жат дол го роч ни те кре ди ти на фи зич ки те ли ца кои бе ле жат по раст од 19,9%.

Овие ре зул та ти се по стиг на ти пре ку уна пре ду ва ње то на кре дит ни те по ли ти ки и про це ду ри, по до бру-
ва ње на про це сот на кре ди ти ра ње, ори ен ти ра ност кон кли ен тит, акти вен мар ке тинг со ре ди зај ни ра ње на 
кре дит ни те про из во ди и но ви про из во ди и дру го. 

Кре дит на та функ ци ја на Бан ка та и во 2005 го ди на се из вр шу ва ше сог лас но Кре дит на та по ли ти ка на 
бан ка та, за кон ска та ре гу ла ти ва и под за кон ски те акти на НБРМ.

Во те кот на 2005 го ди на ус пеш но се од ви ва ше ра бо те ње то на три те кре дит ни од бо ри на бан ка та и тоа: 
Кре ди тен Од бор за прав ни ли ца, Кре ди тен Од бор за фи зич ки ли ца и Кре ди тен Од бор за Ре вол винг Кре ди-
тен Фонд (ИФАД 1 и ИФАД 2)

Кре дит ни те од бо ри одо бру ваа кре ди ти иск лу чи во на бо ни тет ни и про фи та бил ни кре ди то ба ра те ли кои 
се спо соб ни да соз да ва ат при хо ди за уред но сер ви си ра ње на об вр ски те по кре ди ти те.

Про лон ги ра ње то на кре ди ти те се вр ше ше иск лу чи во кај оние кре ди то ко рис ни ци кои во ме ѓу вре ме 
нав ле гле во про ши ру ва ње на сво јот биз нис, или во но ви ин ве сти ции и по трб ни им се до пол ни тел ни средс-
тва. 

 Пласмани    Краткорочни     Долгорочни
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ASSETS
January - December

 PLACEMENT
January - December

In
An

PLACEMENTS
of Funds

As of 31st December 2005, total placements (assets) of the Bank amounted to Denar 3,768 million, which 
was an increase by 24.8% compared to the previous year.

Foreign assets participated with 47.4% in the total assets, out of which foreign currency loans accounted for 
39.1% and compared to 2004, foreign assets were higher by 39.5%, and the foreign currency credits increased 
by 69.3%.

Denar assets participated with 45.3% in the total assets, and they increased by 15.9% compared to 2004. 
Share of short-term Denar loans in the total assets was 10.2%, while the long-term credits accounted for 

18.5%. Short-term loans, compared to 2004, increased by 50.3%, as a result of the higher increase of the short-
term loans of the legal entities.

Long-term Denar loans were higher by 5.0% compared to 2004, while the highest increase was recorded at 
the long-term loans to physical persons by 19.9%.

These results were achieved through promotion of credit policies and procedures, improvement of the process 
of crediting, client orientation, active marketing through re-designing the credit products and designing the new 
products, etc. 

In 2005 as well, credit function of the Bank was carried out in line with the Bank's credit policy, the legal 
regulations and the bylaws of the NBRM.

In the course of 2005, the work of the three Credit Boards of the Bank was successfully carried out, as fol-
lows: Credit Board for Legal Entities, Credit Board for Individuals and Credit Board – Revolving Credit Fund (IFAD 
1 and IFAD 2).

Credit Boards approve loans exclusively to solvent and profi table loan applicants, capable of generating rev-
enues for regular servicing of the liabilities under the loans.

Roll - on loan was made only at those debtors which started expanding its business or entered in new invest-
ments and need additional funds for such activities. 

 Placements    Short-term     Long-term
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Кре ди ти ра ње на прав ни ли ца
Кре дит ни от Од бор за прав ни ли ца, одр жа вкуп но 151 сед ни ци на кои беа одо бре ни кре ди ти во вкуп на 

вред ност од 1.627 ми ли о ни де на ри, од кои:
• кра тко роч ни кре ди ти во вкуп на вред ност од 1.210 ми ли о ни де на ри;
• дол го роч ни кре ди ти во вкуп на вред ност од 417 ми ли о ни де на ри; и
• про лон ги ра ни се кре ди ти во вкуп на вред ност од 354 ми ли о ни де на ри.

Вон би ланс но ра бо те ње 
Во пер и о дот на 2005 го ди на из да де ни се вкуп но 236 де нар ски и де виз ни га ран ции и акре ди ти ви: 
• 101 де нар ски га ран ции во вкуп на вред ност од 139 ми ли о ни де на ри; 
• 24 но стро де виз ни га ран ции во вкуп на вред ност од 90,5 ми ли о ни де на ри и
• 111 но стро акре ди ти ви во вкуп на вред ност од 125,2 ми ли о ни де на ри.

Плас ма ни на фи зич ки ли ца 
Во те кот на 2005 го ди на беа одр жа ни 146 сед ни ци на Кре дит ни от од бор за ра бо та со фи зич ки ли ца 

на кои беа одо бре ни вкуп но 593 кре ди ти во вкуп на вред ност од 257 ми ли о ни де на ри од кои:
• 20 кра тко роч ни кре ди ти во вкуп на вред ност од 6,5 ми ли о ни де на ри и
• 573 дол го роч ни кре ди ти во вкуп на вред ност од 250,5 ми ли о ни де на ри. 

Ре вол винг кре ди тен фонд ИФАД 1 и ИФАД 2
Во те кот на 2005 го ди на про дол жи ја актив но сти те на Ре вол винг Кре ди тен Фонд (РКФ), по вр за ни со 

ре а ли за ци ја на два та про е кти и тоа: 
 1. Про е ктот за ру ра лен раз вој на источ ни те и Јуж ни те ре ги о ни ИФАД 1 
 2. Про е ктот за фи нан си ски ус лу ги во зем јо де ли е то ИФАД 2
Трен дот на осо бе на ус пеш ност во ре а ли за ци ја та на Про е кти те ИФАД 1 и ИФАД 2 про дол жи и во 2005 

го ди на, ка ко кон ти ну и тет на 2004 го ди на осо бе но од ас пект на го ле ми на та на ос тва ре ни те плас ма ни, и 
по крај фа ктот што ус ло ви те за сто па ни су ва ње во об ла ста на зем јо де ли е то, осо бе но од ас пект на плас ма нот 
на исти те ге не рал но, ако го изе ме ме ра но гра ди нарс тво то, бит но не се по до бри ја. 

Ус пе хот на РКФ во зго ле му ва ње то на плас ма ни те се дол жи на го ле мо то искус тво стек на то во из ми на-
ти ве го ди ни, иск лу чи тел но до бро то поз на ва ње на си ту а ци ја та во зем јо дел ско то про из водс тво по ре ги о ни, 
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FOREIGN ASSETS
January - December

DENAR FUNDS IN DOMESTIC CURRENCY
January - December

In
An

Loans to Legal Entities
Credit Board for Legal Entities held 151 sessions at which loans in the total amount of Denar 1,627 million 

were approved, out of which:
• short-term loans in the total amount of Denar 1,210 million;
• long-term loans in the total amount of Denar 417 million; and
• roll – on loans in the total amount of Denar 354 million.

Trade Financing Operations 
During 2005, total of 236 guarantees in domestic currency and foreign currency guarantees and letters of 

credit were issued, out of which: 
• 101 guarantees in domestic currency in the total amount of Denar 139 million; 
•  24 nostro foreign currency guarantees in the total amount of Denar 90.5 million and
• 111 nostro letters of credit in the total amount of Denar 125.2 million.

Loans to Individuals 
During of 2005, Credit Board for Individuals held 146 sessions at which total of 593 loans were approved, 

in the total amount of Denar 257 million, out of which:
• 20 short- term loans in the total amount of Denar 6.5 million and
• 573 long -term loans in the total amount of Denar 250.5 million. 

IFAD 1 and IFAD 2 Revolving Credit Fund
In the course of 2005, activities under the Revolving Credit Fund (RCF) continued, related to the realization 

of two Projects, as follows: 
 1. Project for Development of Southern and Eastern Regions – IFAD 1 
 2. Project for Agricultural Financial Services – IFAD 2
The trend of successful implementation of both IFAD 1 and IFAD 2 continued in 2005 as well, in particular 

from the point of view of the volume of the realized placements, despite the fact that the conditions for running 
a business in the fi eld of agriculture, especially in terms of their placement, excluding the early spring crops, did 
not signifi cantly improved in general. 

Success of the RCF in increasing the placements was due to the experience gained in the past years, in particu-
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кон ку рент но ста во од нос на дру ги те бан ки и не по сред ни от од нос со кли ен ти те, кој е се ка ко еден од фа кто-
ри те зо што исти те по ба ра ле кре дит од РКФ.

Прет ход но на ве де но то мо же да се по твр ди и со след ни ве по да то ци за 2005 го ди на ко га се ре а ли зи-
ра ни 83 кре ди ти на вку пен из нос од 1.618.964 УСД од ИФАД 1 Про е ктот.

Од Про е ктот за фи нан си ски ус лу ги во зем јо де ли те то ИФАД 2 се ре а ли зи ра ни 55 кре ди ти на вку пен 
из нос од 665.860 ЕУР.

Кре дит но пор тфо лио во те кот на 2004 и 2005 го ди на 
 Во 000 ден.

Ред 
бр

Пе ри од Кре дит но 
пор тфо лио

Плас ма ни 
во А 

ка те го ри ја

Плас ма ни 
во Б,В,Г и Д 
ка те го ри ја

% на учес тво на 
плас ма ни во А 

ка те го ри ја

% на 
учес тво на 

на плас ма ни 
во Б,В,Г и Д 
ка те го ри ја

Изд во е ни 
ре зер ва ции

1 31.12.2004 2.563.258 2.433.854 129.404 94.95 5.05 80.591

2 31.12.2005 3.237.017 3.043.812 193.205 94.03 5.97 78.202

Вкуп но то кре дит но пор тфо лио на ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је зак луч но со со стој ба 31.12.2005 го ди на 
из не су ва 3.237 ми ли о ни де на ри. 

Кре дит но то пор тфо лио во це ли от пер и од од 01.01.2005 го ди на па зак луч но со 31.12.2005 го ди на бе-
ле жи по сто јан по раст. Еви дент но е де ка со стој ба со 31.12.2005 ко ја из не су ва 3.237 ми ли о ни де на ри, спо-
ре де на со 2.563 ми ли о ни де на ри на 31.12.2004 го ди на, прет ста ву ва зго ле му ва ње за 26,3% за це ли от 
пер и од на 2005 го ди на. 

При тоа со со стој ба 31.12.2005 го ди на мо же да се ви ди де ка има зго ле му ва ње на плас ма ни те во А 
ри зич на ка те го ри ја и исти те из не су ва ат 3.043 ми ли о ни де на ри, при што ри зи кот на тие плас ма ни е ми ни-
ма лен и за нив се изд во е ни 0% ре зер ва ции, или пак се изд во е ни са мо 2% ре зер ва ции. 

Тоа е ре зул тат на зго ле мен број на но ви плас ма ни да де ни на ви со ко бо ни тет ни ко ми тен ти на Бан ка та 
кои на вре ме но ги из ми ру ва ат об вр ски те по глав ни ца и ка ма та сог лас но Од лу ка та на НБРМ. 

Ка ко ре зул тат на ана ли за та на бо ни те тот на кре ди то ко рис ни ци те ка ко и на вре ме но то сер ви си ра ње на 
дос пе а ни те об вр ски пре ма бан ка та, од кре дит но то пор тфо лио на ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је се опре де лу ва-
ат и изд во е ни те ре зер ва ции за по кри тие на ри зич ни те плас ма ни. Со 31.12.2005 го ди на изд во е ни те ре зер-
ва ции се на из нос од 78.202 ил ја ди де на ри. Спо ре де но со 31.12.2004 тоа прет ста ву ва на ма лу ва ње во из нос 
од 2.389 ил ја ди де на ри.

Нап ла та на до ста са ни по ба ру ва ња
Ед на од ос нов ни те за да чи на струч ни те служ би во бан ка та бе ше и нап ла та на до ста са ни те по ба ру ва ња.
Во 2005 го ди на со стој ба та на дос пе а ни а не нап ла те ни по ба ру ва ња по кре ди ти те по си те ос но ви из не-

су ва 163,0 ми ли о ни де на ри или 4,3% од вкуп на та акти ва на бан ка та, до де ка во 2004 исти от про цент бе ше 
8,75%.

Во бан ка та ре дов но се сле ди обе мот на до ста са ни а не нап ла те ни по ба ру ва ња. Се пре зе ма ат си те мер-
ки и актив но сти за ре дов на нап ла та. По себ но се обр ну ва вни ма ние кај оние ко ми тен ти кои има ат по те шко-
тии во ра бо те ње то и доц нат при нап ла та та и кај исти те се акти ви ра ат си те ин стру мен ти кои слу жат за 
обез бе ду ва ње и нап ла та на плас ма ни те.
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lar the awareness about the situation regarding the agriculture production by regions, competitiveness in relation 
to other banks and the direct contact with the customers, being, of course, one of the factors why they applied 
for loan from RCF.

The abovementioned can be confi rmed by the data for 2005, when 83 loans were realized in the total 
amount of US$ 1,618,964 under IFAD 1 Project.

With respect to the Project for Agricultural Financial Services – IFAD 2, 55 loans were realized in the total 
amount of EUR 665,860.

Credit Portfolio during of 2004 and 2005 
 Denar 000

No. Period Credit 
Portfolio

Placements in A 
Category

Placements in 
B, C, D and E 

Category

Placements 
in % in A 
Category

Placements 
in % in B, 
C, D and E 
Category

Loan loss 
provisions

1 31.12.2004 2.563.258 2.433.854 129.404 94.95 5.05 80.591

2 31.12.2005 3.237.017 3.043.812 193.205 94.03 5.97 78.202

Total credit portfolio of INVESTBANKA A.D. Skoje as of 31st December 2005 amounted to Denar 3,237 million. 
Credit portfolio from 1st January 2005 to 31st December 2005 noted continuous increase. Balance in the 

amount of Denar 3.237 million as of 31st December 2005 inclusive, compared with 31st December 2004 when it 
amounted to Denar 2.563 million, increased by 26.3% throughout 2005. 

Thereby, as of 31st December 2005, one could note that there was increase of the placements in A risk category 
and they amounted to Denar 3.043 million, whereby the risk of that placements was minimal and the loan loss 
provisions of 0% or loan loss provisions of 2% were set aside. 

It was a result of the increased number of new placements extended to highly solvent customers of the Bank 
who timely settled their liabilities on the basis of principal and interest pursuant to the Decision of the NBRM. 

As a result of solvency analysis of the benefi ciaries, as well as the timely servicing of the due liabilities to-
wards the Bank, loan loss provisions are determined and set aside from the credit portfolio of INVESTBANKA AD 
Skopje to the end of covering the risk placements. As of 31st December 2005 inclusive, loan loss provisions in the 
amount of Denar 78.202 thousand were set aside. Compared to 31st December 2004, it was a decline by Denar 
2.389 thousand.

Collecting of due loans
One of the main tasks of the departments in the Bank was also the collecting of due loans.
In 2005, the balance in terms of outstanding due receivables under loans on all basis amounted to Denar 

163.0 million, or 4.3% of the total assets of the Bank, while in 2004, it amounted to 8.75%.
The Bank monitors the volume of the outstanding receivable on regular basis. All necessary measures and 

activities for their regular collection are undertaken. Special attention is paid to those customers facing diffi culties 
in the operations and being late with the repayment, and all instruments that serve for securing and collecting 
the placements are activated.
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АК ЦИ О НЕР СКИ
ка пи тал

Ак ци о нер ски от ка пи тал учес тву ва со 17,1% и бе ле жи со ли ден по раст од 5,2%, што е ре зул тат на актив-
но сти те и мер ки те, кои сог лас но Де лов на та по ли ти ка на Бан ка та, се пре зе ма ат за јак не ње на неј зи на та 
ка пи тал на ос но ва. Ак ци о нер ски от ка пи тал на Бан ка та на кра јот од 2005 го ди на из не су ва пре ку 645,9 ми-
ли о ни де на ри.

Стру кту ра та на ка пи та лот по ви до ви ак ции по ка жу ва де ка ак ци и те со пра во на упра ву ва ње учес тву ва-
ат со 97,23%, а при о ри тет ни те ак ции учес тву ва ат со 2,77%. 

Ак ци о нер ски от ка пи тал на Бан ка та на 31 де кем ври 2005 го ди на се со стои од 227.727 обич ни ак ции и 
6.492 ку му ла тив ни при о ри тет ни ак ции со но ми нал на вред ност од 2.670 де на ри се ко ја.

ЛИ КВИД НОСТ
на Бан ка та

Ли квид но ста на Бан ка та во де лов на та 2005 го ди на, во го ле ма ме ра бе ше ус ло ве но од Де лов на та по-
ли ти ка на Бан ка та за ин тен зи ви ра ње на кре дит ни те плас ма ни во сто панс тво то и на се ле ни е то, мо не тар на та 
по ли ти ка на др жа ва та (изра зе на пре ку опре дел ба та за изд во ју ва ње на за дол жи тел на де нар ска и де виз на 
ре зер ва), од се вкуп ни те те шки ус ло ви на сто па ни су ва ње во ко ја се на о ѓа еко но ми ја та, стру кту ра та на би-
лан сот на Бан ка та и вкуп ни те те ко ви кај неј зи ни те де по нен ти. 

Во те кот на го ди на та, Бан ка та ја обез бе ду ва ше ми ни мал на та и гло бал на та де нар ска и де виз на ли квид-
ност пре ку днев на усог ла се ност на при ли ви те и од ли ви те од жи ро сме тка та на Бан ка та, пре ку сле де ње на 
ефе ктот и вли ја ни е то на од дел ни бан кар ски функ ции врз ли квид но ста, и про е кти ра ње на гло бал ни те ли-
кви до нос ни те ко ви во по кра тки вре мен ски пер и о ди. На овој на чин е вос по ста вен опе ра ти вен си стем на 
упра ву ва ње на ли квид но ста. 

Со стој ба та на рас по ло жи ви те средс тва на сме тка та кај На род на бан ка е цик лич на и днев но по зи тив на, 
при  што ме сеч ни от дне вен про сек за 2005 го ди на из не су ва 63.481 ми ли о ни де на ри што во спо ред ба со 
со стој ба та во 2004 ка де го диш ни от про сек из не су ва ше 43.084 ми ли о ни де на ри прет ста ву ва по раст на об-
вр ска та за за дол жи тел на де нар ска ре зер ва од над 47%.

Овој по раст е пред се ре зул тат на Од лу ка та на НБРМ спо ред ко ја од по че то кот на 2005 го ди на об вр-
ски те за за дол жи тел ни те ре зер ви се зго ле ме ни од 7,5% на 10% со што и изд во е ни те средс тва во 2005 го-
ди на се зго ле ме ни во спо ред ба со 2004 го ди на

Сог лас но об вр ска та за изд во ју ва ње на за дол жи тел на де нар ска ре зер ва на жи ро сме тка та на Бан ка та 
зна чај но е да се на по ме не де ка ка ко ре зул тат на ста бил на та де по нент ска и де по зит на ба за оваа об вр ска 
на Бан ка та во те кот на 2005 бе ше ста бил на и се дви же ше во гра ни ци те по ме ѓу 51.207 ил ја ди де на ри во 
ме сец сеп тем ври 2005 (ко га об вр ска та бе ше нај ма ла) и 71.030 ил ја ди де на ри во ме сец ја ну а ри 2005 го ди-
на (ко га об вр ска та бе ше нај го ле ма).

Исто та ка об вр ска та за де виз на за дол жи тел на ре зер ва во 2005 го ди на се дви же ше во гра ни ци те од 
1.344.562 Евра во март (ко га об вр ска та бе ше нај ма ла) и до 1.727.690 Евра во де кем ври 2005 го ди на (ко га 
об вр ска та бе ше нај го ле ма). 

Со цел да се одр жи оп ти мал но ни во на ли квид ност, во ус ло ви на дне вен не до стиг, од нос но ви шок на 
па рич ни средс тва, беа ко ри сте ни па зар ни те ин сти ту ции (Па за рот на па ри), ка ко и транс ак ци и те на де виз-
ни от и ме ну вач ки от па зар. Во 2005 го ди на Бан ка та, во уло га на ку пу вач на сло бод ни па рич ни средс тва на 
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SHARE
Capital

Share capital accounts for 17.1% and it increased by 5.2%, being a result of the activities and measures, which 
pursuant to the Bank's Business Policy, are undertaken for strengthening its capital base. Bank's share capital at 
the end of 2005 amounted to over Denar 645.9 million.

Structure of the share capital by types of shares shows that the voting shares account for 97.23%, while the 
preference share participate with 2.77%. 

On 31st December 2005, Bank's share capital comprised 227,727 ordinary shares and 6,492 cumulative 
preference shares with nominal value of Denar 2.670 each.

LIQUIDITY
of the Bank

Liquidity of the Bank in the 2005 business year was to a great extend conditioned by the Business Policy of 
the Bank for intensifi cation of the loan placements to the economy and to individuals, the monetary policy of 
the state (expressed through the commitment to set aside Denar and foreign currency reserve requirement), the 
overall diffi cult conditions for running business in the economy, the structure of the balance sheet of the Bank and 
the overall trends at its depositors. 

During the year, the Bank provided minimum and global Denar and foreign currency liquidity through daily 
balancing of the infl ows and outfl ows from the gyro accounts of the Bank, by monitoring the effect and the infl u-
ence of certain banking functions over the liquidity and projections of the global liquidity trends in shorter time 
periods. Thus, liquidity management operational system was established. 

The balance of available funds at the account with the National Bank was cyclic and daily positive, whereby 
the monthly daily average for 2005 amounted to Denar 63.481 million, which compared to the condition in 
2004, when the annual average amounted to Denar 43.084 million, was an increase in the obligation for Denar 
reserve requirement by over 47%.

This increase was mainly a result of the Decision by the NBRM, according to which from the beginning of 
2005, the obligation for reserve requirement increase from 7.5% to 10%, thus the loan loss provisions in 2005 
were increase in relation to 2004.

According to the obligation for setting aside Denar reserve requirement on the gyro account of the Bank, it 
is important to mention that, as a result of the stable depositor and deposit base, this obligation of the Bank was 
stable in the course of 2005 and ranged from Denar 51.207 thousand in September 2005, (when the obligation 
was the lowest), to Denar 71.030 thousand in January 2005, (when the obligation was the highest) 

In addition, the obligation for foreign currency reserve requirement in 2005 ranged from EUR 1,344,562 in 
March, when the obligation was the lowest, to EUR 1,727,690 in December 2005, when it was the highest.

In order to maintain optimal level of liquidity, in conditions of daily shortage, i.e. excess of cash, money 
market instruments were used, as well as the transactions on the foreign currency and exchange market. In 2005, 
the Bank, as a buyer of free funds on the money market, appeared 58 times, whereby it borrowed funds in the 
amount of Denar 1,391.5 million, and as a seller of free funds, it appeared 45 times and sold funds in the amount 
of Denar 747 million.
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Па за рот на па ри се има ја ве но 58 па ти, при што по зај ми средс тва во из нос од 1.391,5 ми ли о ни де на ри, а 
ка ко про да вач на сло бод ни па рич ни средс тва се има ја ве но 45 па ти и има про да де но средс тва во из нос од 
747 ми ли о ни де на ри.

Во те кот на го ди на та, сло бод ни те средс тва се ан га жи ра ни - пла си ра ни, во На род на Бан ка, со за пи шу-
ва ње на бла гај нич ки за пи си: од из во ри на Бан ка та во из нос од 720,7 ми ли о ни де на ри (31 аук ци ја). Ос тва-
ре ни от при ход по ос нов на ка ма та од бла гај нич ки те за пи си из не су ва 4,4 ми ли о ни де на ри.

Оваа го ди на и по на та му е ко ри сте на мож но ста бан ки те да за пи шу ва ат и Др жав ни за пи си кои ги из да-
ва ше др жа ва та пре ку ми ни стерс тво то за фи нан сии пре ку аук ции кои се одр жу ваа во про сек два па ти ме-
сеч но, на рок од 3 и 6 ме се ци и ка мат ни стап ки кои до сти гаа ни во и до 11%. На тој на чин во др жав ни за-
пи си бан ка та за свое име и за сво ја сме тка во 2005 го ди на има пла си ра но од из во ри на Бан ка та из нос од 
210,0 ми ли о ни де на ри (12 аук ции), а во име и за сме тка на ко ми тен ти те Бан ка та има пла си ра но 871,9 ми-
ли о ни де на ри (21 аук ци ја). Од овие ка ма ти ос тва рен е при ход за Бан ка та во из нос од 6,5 ми ли о ни де на-
ри.

 На 31.12.2005 го ди на Бан ка та има вкуп но об врз ни ци од де на ци о на ли за ци ја и од ста ро ште де ње во 
из нос од 38,3 ми ли о ни де на ри што се ку пе ни во прет ход ни те го ди ни.

ПЛА ТЕН
Про мет

а) Пла тен про мет во зем ја та
Сог лас но Де лов на та по ли ти ка на Бан ка та, це ли те на раз во јот на плат ни от про мет на Бан ка та се се ле-

кти ра ни во след ни те сег мен ти:

• Зго ле му ва ње на бро јот на отво ре ни жи ро сме тки на де по нен ти
Бро јот на отво ре ни сме тки во те кот на 2005 го ди на е зго ле мен 22 % во од нос на вкуп ни от број на 

сме тки, но мо ра да се на по ме не де ка во те кот на 2005 го ди на дој де и до за тва ра ње на сме тки по ра ди га-
се ње на прав ни те суб је кти или по ра ди сма лу ва ње на обе мот на ра бо та на опре де ле ни ко ми тен ти. Во те кот 
на 2005 го ди на за тво ре ни се вкуп но 66 сме тки или 4,2 % од вкуп ни от број на сме тки.

• Зго ле му ва ње на де по зит на ма са 
Кај де по зит на та ма са дој де до на ма лу ва ње на де по зи ти те по ви ду ва ње би деј ќи средс тва та на ИФАД 

кре дит на та ли ни ја со неј зи но то при по ју ва ње кон бан ка та не се во дат ве ќе ка ко де по зи ти по ви ду ва ње ту ку 
исти те се транс фор ми ра ни во кре дит на ли ни ја, кои во про сек се дви жеа око лу 40 ми ли о ни де на ри.

• Отва ра ње на но ви ор га ни за ци о ни еди ни ци 
Во те кот на 2005 го ди на се отво ри ја две ор га ни за ци о ни еди ни ца во Бе ро во и Ку ма но во. Ефе кти те од 

овие две ор га ни за ци о ни еди ни ци тре ба да се оче ку ва ат во 2006 го ди на би деј ќи нив но то отва ра ње се слу чи 
во 10 и 12 ме сец 2005 го ди на.

• Раз вој на сер ви сот на еле ктрон ско бан карс тво 
Сер ви сот на еле ктрон ско то бан карс тво е мно гу по пу ла рен и пра кти чен за ра бо та на де по нен ти те по ра-
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During the year, free funds were placed with the NBRM through subscription of central bank bills: from Bank's 
sources, in the amount of Denar 720.7 million (31 auction). Income realized on the basis of interest on CB bills 
amounted to Denar 4.4 million.

 The possibility to subscribe treasury bills, 3-month and 6-month, was also used this year, issued by the 
government through the Ministry of Finance through auctions held twice a month in average, and interest rate 
reached the level of 11%. Thus, the Bank, on its own behalf and for its own account, placed Denar 210.0 million 
(12 auctions) from own source in the treasury bills, and on behalf and for the account of its customers, the Bank 
placed Denar 871.9 million (21 auctions). The Bank realized income in the amount of Denar 6.5 million on the 
basis of interest on treasury bills.

 On 31st December 2005, the Bank had denationalization bonds and bonds for the old foreign currency sav-
ing, bought in the previous years, in the total amount of Denar 38.3 million.

PAYMENT
Operations

a) Payment operations in the country
According to the Business Policy of the Bank, the objectives related to the development of the payment op-

erations of the Bank were selected in the following segments:

• Increased number of gyro accounts of depositors
The number of opened accounts during 2005 increased by 22% in relation to the total number of accounts, 

however one has to point out that during 2005, accounts were closed due to closure of legal entities or due to 
reduction in the volume of activities of certain customers. In the course of 2005, total of 66 accounts were closed, 
or 4.2% of the total number of accounts. 

• Increased deposit assets 
Regarding the deposit assets, sight deposits declined because funds under IFAD credit line, since it merged 

with the Bank, were no longer recorded as sight deposits, but they were transformed in a credit line, which in 
average amounted to Denar 40 million.

• New branch offi ces 
During of 2005, two new branch offi ces were opened in Berovo and Kumanovo. The effects from these two 

branch offi ces are to be expected in 2006, since their opening occurred in November and December 2005.

• Development of e-banking service 
E-banking service is very popular and practical for operations with depositors due to the fact that utilization 
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ди што, ко ри сте ње то на овој сер вис е во по сто јан по раст од стра на на де по нен ти на Бан ка та. Бро јот на 
ко рис ни ци на овој сер вис е во по сто јан по раст, а во ед но и бро јот на из вр ше ни транс ак ции пре ку не го е 
зго ле мен за 68% во од нос на 2004 го ди на.Еле ктрон ски до ста ве ни те на ло зи учес тву ва ат приб лиж но со 10% 
во вкуп ни от број на без го то вин ски на ло зи во си сте мот. При ова вкуп но 134 кли ен ти зак луч но со 31.12.2005 
го ди на го ко ри сте ле ИБЕБС си сте мот.

б) Пла тен про мет со странс тво 
Бан ка та е ов ла сте на да вр ши пла тен про мет и кре дит ни ра бо ти со странс тво, де виз но ва лут ни и ме ну-

вач ки ра бо ти. За таа цел Бан ка та има отво ре но те ков ни сме тки во стран ски ва лу ти во бо ни тет ни и пр вок-
лас ни свет ски бан ки. ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је има вос по ста ве но кон то ко рент ни од но си со 21 бан ка во 14 
зем ји од све тот и има вос по ста ве но ко рес по ден тски од но си со пре ку 200 бан ки од це ли от свет. Овие актив-
но сти, Бан ка та ги ос тва ру ва, со цел да ги за до во ли по тре би те на сво и те ко ми тен ти за брз и си гу рен транс-
фер на средс тва та. 

Во те кот на 2005 го ди на, ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је ус пеш но го спро ве ду ва ше плат ни от про мет и га-
ран ци ско то ра бо те ње со странс тво. Вид но е зго ле му ва ње то на пла ќа ња та и нап ла ти те од странс тво, спо ре-
де но со ре зул та ти те ос тва ре ни во 2004 го ди на.

АВТО МАТ СКА
обра бо тка на по да то ци

Во Бан ка та сег мент но е имп ле мен ти ран ком ју те ри зи ран ин фор ма ци ски си стем со комп лет на ин те гра-
ци ја. По себ ни те сег мен ти се ап ли ци ра ни во раз лич ни вре мен ски пер и о ди по ра ди што во раз лич ни вре мен-
ски пер и о ди мо жеа да се сог ле да ат мож но сти те на се кој од овие сег мен ти или не до ста то ци те во опер тив но-
то функ ци о ни ра ње на исти те. 

Што се од не су ва до хард ве рот со стој ба та е про ме не та за тоа што из вр ше на е на ба вка на опре ма за 
опре му ва ње на екс по зи ту ра та ко ја што се на о ѓа во ИФАД ка ко и комп ју те ри те кои се на ме не ти за ИФАД 
ор га ни за ци о нен дел. 

По треб но е да се истак не де ка це ло куп ни от си стем ски соф твер кој се ко ри сти во бан ка та е ле га лен и 
ли цен ци ран.

Во из ми на та ва го ди на на пра ве ни се број ни актив но сти за во ве ду ва ње то на пла теж на та кар ти ца MA-
STER CARD и ре а ли за ци ја на имп ле мен та ци о ни от план за иста та. 

Из ме ни те на за ко нот за бан ки од ју ни 2002 го ди на На род на та Бан ка на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е об вр-
за на да про пи ше стан дар ди за из го тву ва ње и спро ве ду ва ње на си гур но ста во ин фор ма тич ки те си сте ми.
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of this service is constantly rising with respect to its use by the Bank’s depositors. Number of users of this service 
is constantly increasing, and at the same time the number of executed transactions through e-banking increased 
by 68% in relation to 2004. Electronically submitted orders participated with approximately 10% in the total 
number of non-cash orders in the system. Thereby, as of 31st December 2005, the IBEBS system was used by total 
of 134 clients.

b) Payment operations with abroad 
The Bank is authorized to carry out payment operations and credit operations with abroad, as well as foreign 

currency and exchange operations. To that end, the Bank has opened current accounts in foreign currencies in 
solvent and fi rst-class world banks. INVESTBANKA AD Skopje has opened current accounts with 21 banks in 14 
countries throughout the world and has established correspondent relations with over 200 banks throughout the 
world. The Bank realizes these activities in order to meet the needs of its customers for fast and secure transfer 
of funds. 

During of 2005, INVESTBANKA AD Skopje successfully carried out the payment operations and the guarantee 
operations with abroad. It was obvious that the payments and collections from abroad increased compared to 
the results achieved in 2004.

AUTOMATIC
Data Processing

In the Bank segmental was implemented computerized IT system with full integration. Separate segments 
are applied in various time periods, so the possibilities of each of these segments or their disadvantages in their 
operational functioning can be observed in various time periods. 

With respect to the hardware, the situation has been changed due to the fact that equipment has been pur-
chased for equipping the branch offi ce in which IFAD is situated, as well as computers for the IFAD organizational 
part. 

It is worth mentioning that the whole system hardware used by the Bank is legitimate and licensed.
In the past year, number of activities were undertaken for introduction of MASTERCARD payment card and 

realization of its implementation plan. 
According to the amendments to the Banking Law in June 2002, National Bank of the Republic of Macedonia 

is obliged to stipulate standards for preparation and implementation of safety in the IT systems.



38ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

е
05

КАД РОВ СКА
стру кту ра

Со сво ја та ка дров ска стру кту ра и ор га ни за ци о на по ста ве ност Бан ка та обез бе ди ус пеш но из вр шу ва ње 
на ра бот ни те за да чи.

Бан ка та има осум екс по зи ту ри и тоа: три екс по зи ту ри во Скоп је; и по ед на екс по зи ту ра во Охрид; Ге-
вге ли ја, Штип, Бе ро во и Ку ма но во. 

Ква ли фи ка ци о на та стру кту ра на вра бо те ни те е во не по сред на за вис ност од ра бо та та и ра бот ни те за-
да чи, а по вр за но со ре дов но то функ ци о ни ра ње на Бан ка та.

Со со стој ба 31.12.2005 го ди на во Бан ка та има вкуп но 81 вра бо те ни од кои еден ма ги стар, со ВСС 43 
вра бо те ни; со ВШС 5 вра бо те ни и со ССС 32 вра бо те ни. 

Бан ка та по све ту ва вни ма ние на струч но то усо вр шу ва ње и ос по со бу ва ње на ра бот ни ци те пре ку по се-
ту ва ње на раз ни се ми на ри во зем ја та и струч но усо вр шу ва ње во стран ски бан ки за ра бо ти од об ла ста на 
плат ни от про мет со странс тво, плат ни от про мет во зем ја та и дру го то бан кар ско ра бо те ње.

ДРУ ГИ
актив но сти

АКТИВ НО СТИ ЗА ИМП ЛЕ МЕН ТИ РА ЊЕ НА ПРО Е КТОТ ПЛА ТЕЖ НА КАР ТИЧ КА 
Во 2005 го ди на во рам ки те на имп ле мен ти ра ње на про е ктот пла теж на кар тич ка ос тва ре ни се след ни те 

актив но сти: 
• из бор на кар тич ка - Ma ster Card,
• из бор на про це синг цен тар - Pay Net Ро ма ни ја,
• ап ли ци ра ње кај кар тич на та ор га ни за ци ја Ma ster Card, In ter na ci o nal (биз нис план за след ни те три го ди ни), 
• до би ва ње на ли цен ца за Прин ци пал член и ли цен ца за ко ри сте ње на брен дот на Ma ster Card, Ma e stro и Ci ri us.

АКТИВ НО СТИ ЗА СПРЕ ЧУ ВА ЊЕ НА ПЕ РЕ ЊЕ НА ПА РИ
ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је има об вр ска да прев зе ма мер ки и дејс тви ја за откри ва ње и спре чу ва ње на 

пер е ње па ри сог лас но За ко нот за спре чу ва ње пер е ње па ри и дру ги при но си од каз ни во де ло (“Служ бен 
вес ник на РМ” бр.46/2004. за таа цел Бан ка та раз ра бо ту ва ид ни пла но ви за имп ле мен та ци ја на За ко нот и 
прев зе ма мер ки за усо вр шу ва ње на одре де ни про це ду ри. Во ед но, Бан ка та ги при ме ну ва пре по ра ки те из-
да де ни од ФАТФ со др жа ни во Су пер ви зор ски от цир ку лар бр.7 од НБМ кои се од не су ва ат ка ко на бор ба та 
про тив пер ње е то па ри, та ка и на бор ба та про тив фи нан си ра ње то на те ро риз мот 

Во те кот на 2005 го ди на зак луч но со 31.12.2005 го ди на, до Ди рек ци ја та за спре чу ва ње на пер е ње 
па ри до ста ве ни се из ве штаи од кои:
• по еле ктрон ски пат: .......................................................................288 из ве штаи за ре дов ни транс ак ции
• по по шта ........................................................................................602 из ве штаи за ре дов ни транс ак ции
• Из ве штаи за сом ни тел ни транс ак ции ............................................2
• Из ве сту ва ња за откуп на ефе кти ва за ра ди не до ста ве ни до ку мен ти ...12
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PERSONNEL
Structure

The Bank has ensured successful performance of its working tasks with its personnel structure and organiza-
tional layout.

The Bank has eight branch offi ces as follows: three branch offi ces in Skopje; one in Ohrid, Gevgelija, Stip, 
Berovo and Kumanovo. 

Qualifi cation structure of the employees is directly dependent on the work and the working tasks, and it is 
related to the regular functioning of the Bank.

As of 31st December 2005, the Bank employed 81 persons, one out of which with an MA degree, 43 em-
ployees with university degree, 5 with community college and 32 with high school. 

The Bank pays attention to specialist vocational training of the employees through attendance of various 
seminars in the country and abroad, as well as specialist training in foreign banks related to the payment opera-
tions with abroad, payment operations in the country and other banking operations.

OTHER
Activities

ACTIVITIES RELATED TO INTRODUCTION OF PAYMENT CARD PROJECT 
In 2005, following activities were carried out within the implementation of the payment card project: 

• selection of card - MasterCard,
• selection of processing center - Pay Net Romania,
• application at the MasterCard organization, International (business plan for the next three years), 
• obtaining license for Principal Member and license for using the MasterCard, Ma e stro and Ci ri us brand.

ACTIVITIES RELATED TO MONEY LAUNDERING PREVENTION
INVESTBANKA AD Skopje is obliged to undertake measures and activities for detecting and preventing money 

laundering pursuant to the Law on Money Laundering Prevention ("Offi cial Gazette of the Republic of Macedonia", 
no. 46/2004). To that end, the Bank has prepared future plans for implementation of the Law and undertakes 
measures for improvement of certain procedures. At the same time, the Banks applies FATF recommendations 
contained in the Supervisory Circular no. 7 of the NBRM, referring to the combat against money laundering, and 
the fi ght against fi nancing terrorism. 

During 2005, as of 31st December 2005 inclusive, Money Laundering Prevention Directorate received: 
• electronically: ..............................................................................288 reports on regular transactions
• by mail :  ....................................................................................602 reports on regular transactions
• 2 reports on suspicious transactions
• 12 reports on purchase of cash due to unsubmitted documents



Инвестбанка АД Скопје
годишен извештај 2005годишен извештај 2005



Investbanka AD Skopje
Annual report 2005Annual report 2005
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ФИ НАН СИ СКИ
показатели 

Вкуп ни При хо ди
Во те кот на 2005 го ди на ос тва ре ни се вкуп ни при хо ди во из нос од 692,7 ми ли они де на ри, кои во спо-

ред ба со ми на та та го ди на се по го ле ми за 9,3%.
Нај ви со ко учес тво во стру кту ра та на при хо ди те зав зе ма ат при хо ди те од ка ма ти и про ви зии, што во ед-

но се и нај важ ни и нај ста бил ни бан кар ски из во ри на при хо ди.
Ка мат ни те при хо ди по ос нов да де ни кре ди ти и дру ги плас ма ни на кра јот на 2005 го ди на до стиг наа 

ни во од 193,2 ми ли о ни де на ри и бе ле жат по раст од 33,4% во од нос на 2004 го ди на, од кои при хо ди те од 
прав ни ли ца бе ле жат по раст од 28,9% и при хо ди те од фи зич ки ли ца бе ле жат по раст од 49,7%. Зго ле му ва-
ње то на при хо ди те од ка ма ти про из ле гу ва од зго ле ме ни те плас ма ни што ги на пра ви Бан ка та во те кот на 
2005 го ди на.

При хо ди те од про ви зии по ос нов на вр ше ње на бан кар ски ус лу ги на кра јот на 2005 го ди на до стиг наа 
ни во од 54,5 ми ли о ни де на ри и бе ле жат на ма лу ва ње од 4,8%, од кои при хо ди те од прав ни ли ца се на ма-
ле ни за 5,2%, до де ка при хо ди те од фи зич ки ли ца се зго ле ме ни за 1,2%. На ма лу ва ње то на из но сот на 
нап ла те ни про ви зии се дол жи на на ма ле ни те стап ки на про ви зи ја што ги нап ла ќа Бан ка та, со што се зго ле-
му ва кон ку рент но ста на Бан ка та во од нос на оста на ти от бан кар ски се ктор. 

При хо ди те по ос нов на курс ни раз ли ки бе ле жат по раст од 4,6% во од нос на 2004 го ди на.

Вкуп ни рас хо ди
Вкуп ни те рас хо ди из не су ва ат 632,2 ми ли о ни де на ри и во спо ред ба со ми на та та го ди на се по го ле ми 

за 10,1%.
Ка мат ни те рас хо ди исп ла те ни на де по зи ти на прав ни ли ца на ма ле ни се за 5,9% и на кра јот на 2005 

го ди на до стиг наа ни во од 57,0 ми ли он де на ри. На ма ле ни се ка мат ни те рас хо ди на де по зи ти на фи зич ки 
ли ца за 29,3% кои до стиг наа ни во од 10,0 ми ли о ни де на ри.

Рас хо ди те по ос нов на исп ла те ни про ви зии во те кот на 2005 го ди на до стиг наа ни во од 10,1 ми ли о ни 
де на ри и бе ле жат на ма лу ва ње во од нос на 2004 го ди на за 7,4%.

Ад ми ни стра тив ни те тро шо ци и амор ти за ци ја та бе ле жат зго ле му ва ње за 6,3%. Пла ти те се по го ле ми во 
од нос на 2004 го ди на за 18,3% што се дол жи на при е мот на но ви вра бо те ни во те кот на 2005 го ди на, ка ко 
и на прев зе ме ни те вра бо те ни од Ште дил ни ца та Ма ле ше вка АД Ве ро во, а не на ре ал но зго ле му ва ње на 
пла ти те. Ма те ри јал ни те тро шо ци и ус лу ги се на ма ле ни за 3,2% во од нос на 2004 го ди на и ова на ма лу ва ње 
е ре зул тат на ра ци о нал но то иско ри сту ва ње на средс тва та за ра бо та. И по крај на пра ве ни те тро шо ци за 
адап та ци ја на про сто рот за отва ра ње на екс по зи ту ра та во Бе ро во на но ва ло ка ци ја, ка ко и тро шо ци те за 
отва ра ње на екс по зи ту ра та во Ку ма но во, Бан ка та ус пеа да ги на ма ли ма те ри јал ни те тро шо ци и ус лу ги во 
од нос на 2004 го ди на. Во те кот на 2005 го ди на исп ла те ни се пре мии за оси гу ру ва ње во из нос од 5,1 ми ли-
они де на ри кои бе ле жат зго ле му ва ње од 12,2%. Ова зго ле му ва ње про из ле гу ва од зго ле ме на та де по зит на 
ба за на Бан ка та. Тро шо ци те за амор ти за ци ја на ос нов ни те средс тва бе ле жат зго ле му ва ње од 1,8% во спо-
ред ба со 2004 го ди на, што се дол жи на зго ле ме ни от из но сот на средс тва та за ра бо та на ба ве ни за по тре би-
те на но во о тво ре ни те екс по зи ту ри, ка ко и мо дер ни за ци ја та на комп ју тер ска та опре ма во оста на ти те ек по-
зи ту ри и на ба вка та на нов соф твер.

Дру ги те тро шо ци и во нред ни рас хо ди бе ле жат на ма лу ва ње за 55,2%, што се дол жи на ра ци о нал но то 
иско ри сту ва ње на средс тва та за ра бо та.

Ис пра вка та на вред но ста на сом ни тел ни те и спор ни по ба ру ва ња во 2005 го ди на се по го ле ми за 29,3% 
во спо ред ба со 2004 го ди на, а зго ле му ва ње то се дол жи на при ме на та на стро ги те кри те ри у ми на Бан ка та 
на прев зе ме ни те плас ма ни од Ште дил ни ца та Ма ле ше вка.

Изд во ју ва ње то на средс тва та во по себ на та ре зер ва за ри зич ни плас ма ни е по го ле ма во од нос на 2004 
го ди на за 1,4%.
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Total Income
During 2005, total income in the amount of Denar 692.7 million was realized, which, compared to last year, 

increased by 9.3%.
Income on the basis of interest and commission participated the most in the income structure, being at the 

same time the most important and most stable banking sources of income.
Interest income on the basis of extended loans and other placements at the end of 2005 reached the level 

of Denar 193.2 million, and it increased by 33.4% in relation to 2004, whereby income from the loans extended 
to legal entities increased by 28.9% and income from loans extended to physical persons increased by 49.7%. 
Increase in the interest income was due to the increased placements the Bank made in 2005.

Commission income on the basis of rendered banking services at the end of 2005 reached the level of Denar 
54.5 million, and it increased by 4.8%, whereby income from the services rendered to legal entities increased by 
5.2%, while income from services rendered to physical persons increased by 1.2%. Decrease in the amount of 
collected commission was due to the reduced commission fees charged by the Bank, thus increasing the competi-
tiveness of the Bank in relation to the rest of the banking sector. 

Income on the basis of foreign exchange differences increased by 4.6% in relation to 2004.

Total Expenditures
Total expenditures amounted to Denar 632.2 million, and in comparison with last year, they were igher by 

10.1%.
Interest expenditures paid for deposits to legal entities declined by 5.9%, and at the end of 2005, they reached 

the level of Denar 57.0 million. Interest expenditures related to deposits of individuals also decreased by 29.3%, 
reaching the level of Denar 10.0 million.

During 2005, expenditures on the basis of paid commissions reached the level of Denar 10.1 million, and 
they dropped by 7.4% in relation to 2004.

Administrative costs and depreciation increased by 6.3%. Salaries were higher by 18.3% compared to 2004 
due to the employment of new persons in the course of 2005, and to the employees take over from the saving 
house Malesevska AD Berovo, rather than on the real increase of salaries. Material costs and services declined by 
3.2% in relation to 2004, and this decline was a result of the rational utilization of the operating assets. Despite 
the costs related to the adaptation of the premises for opening new branch offi ce in Berovo in a new location, 
as well as the costs related to the opening of new branch offi ce in Kumanovo, the Bank managed to reduce the 
material costs and services in relation to 2004. During 2005, insurance premiums were paid in the amount of 
Denar 5.1 million, being an increase by 12.2%. This increase was a result of the increased deposit base of the 
Bank. Costs related to depreciation of fi xed assets decreased by 1.8%, compared to 2004, due to the increased 
amount of operating assets for the needs of the newly opened branch offi ces, as well as modernization of the 
computer equipment in the rest of the branch offi ces and purchase of new software.

Other costs and contingent expenditures dropped by 55.2%, due to the rational utilization of operating as-
sets.

Value adjustment of suspicious and disputable receivables in 2005 was higher by 29.3% compared to 2004, 
and the increase was due to the application of strict criteria of the Bank regarding the undertaken placements 
from Malesevska Saving House.

Setting aside funds in the special reserve for risk placements was higher by 1.4% compared to 2004.
 Capital loss was lower by 3% in relation to 2004. It was due to the sale of acquired tangible assets for collec-
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  0.7% Приходи од капитални вложувања
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  9% Приходи од провизии
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 Ка пи тал на та за гу ба е по ма ла во од нос на 2004 го ди на за 3%. Ка пи тал на та за гу ба про из ле гу ва од про-
даж ба та на пре зе ме ни ма те ри јал ни средс тва за нап ла та на по ба ру ва ња та на Бан ка та. Ме наџ мен тот на 
Бан ка та сме та де ка со ид ни те при хо ди од пла си ра ње то на средс тва та до би е ни од про даж ба та на по го рес-
по ме на ти те средс тва ќе се по крие мо мен тал но ос тва ре на та ка пи тал на за гу ба.

Ана ли за на не то ос но ва ги да ва след ни те по да то ци:
Не то ка мат ни от при ход ос тва рен ка ко раз ли ка по ме ѓу при хо ди те и рас хо ди те по ос нов на ка ма ти до-

стиг на из нос од 128,2 ми ли о ни де на ри и е по го лем за 31,6% во спо ред ба со 2004 го ди на.
Не то при хо дот од про ви зии ос тва рен ка ко раз ли ка по ме ѓу нап ла те на та и исп ла те на та про ви зи ја из не-

су ва 44,4 ми ли о ни де на ри и е по мал за 5,1% во спо ред ба со исти от пер и од од прет ход на та го ди на.
При хо ди те од ре дов но ра бо те ње, ка ко збир од не то ка мат ни от при ход и не то при хо дот од про ви зии 

из не су ва ат 172,6 ми ли о ни де на ри, кои во спо ред ба со исти от пер и од во 2004 го ди на (143,7 ми ли о ни де-
на ри) бе ле жат зго ле му ва ње за 20,1%. При хо ди те од ре дов но ра бо те ње во це лост ги по кри ва ат ад ми ни стра-
тив ни те тро шо ци и амор ти за ци ја та во из нос од 114,4 ми ли о ни де на ри. Тоа ука жу ва на фа ктот де ка про фи-
та бил но ста на Бан ка та се пот пи ра врз при хо ди те од ре дов но ра бо те ње, од нос но има ста бил на про фи та-
бил на по зи ци ја. 

Зна чај на ста вка во Би лан сот на ус пех, ка ко при ход но та ка и рас ход но, се курс ни те раз ли ки, што е одраз 
на про ме на та на кур сот на ва лу ти те и ин те зив но то ме ну вач ко ра бо те ње во те кот на го ди на та. При хо ди те 
од курс ни раз ли ки из не су ва ат 411,4 ми ли о ни де на ри, а рас хо ди те од курс ни раз ли ки из не су ва ат 401,1 
ми ли о ни де на ри, при што не то при хо дот од курс ни раз ли ки из не су ва 10,3 ми ли о ни де на ри.

Во це ли на гле да но, ос тва рен е по зи ти вен фи нан си ски ре зул тат - бру то до би вка во из нос од 60,4 ми ли-
о ни де на ри и исти от е за 2,0% по го лем во спо ред ба со 2004 го ди на. По на ма лу ва ње на бру то до би вка та 
за да но кот на до би вка се до би ва не то до би вка во из нос од 56,7 ми ли о ни де на ри и исти от е за 1,4% по го-
лем во спо ред ба со 2004 го ди на.
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tion of receivables of the Bank. Bank's management believes that future income from placement of funds realized 
from sale of the abovementioned assets will cover the present realized capital loss. 

Analysis on net basis provides the following data:
Net interest income, realized as difference between the interest income and expenditures, reached the amount 

of Denar 128.2 million, and was higher by 31.6% in relation to 2004.
Net commission income, realized as a difference between the collected and paid commission, amounted to 

Denar 44.4 million, and was higher by 5.1% compared to the same period last year.
Income from regular operations, as a sum of the net interest income and the net commission income, amounted 

to Denar 172.6 million, which compared to the same period in 2004 (Denar 143.7 million) increased by 20.1%. 
Income from regular operations fully covered the administrative costs and the depreciation in the amount of 
Denar 114.4 million. This points out to the fact that the profi tability of the Bank rests on the income from regular 
operations, i.e. it has stable profi table position. 

Signifi cant item in the income statement, both in terms of income and expenditures, is the foreign exchange 
differences, refl ecting the change in the exchange rate and the intensive exchange operations during the year. 
Income on the basis of foreign exchange differences amounted to Denar 411.4 million, and the expenditures on 
the basis of foreign exchange differences amounted to Denar 401.1 million, whereby the net income on the basis 
of foreign exchange differences reached Denar 10.3 million.

Analyzed as a whole, positive fi nancial result was achieved - gross profi t in the amount of Denar 60.4 million, 
and it was by 2.0% higher compared to 2004. By reducing the gross profi t for the amount of the profi t tax, net 
profi t was obtained in the amount of Denar 56.7 million, and it was by 1.4% higher compared to 2004.
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Пер фор ман си од ра бо те ње то на Бан ка та

ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је во 2005 го ди на ус пеш но ја ре а ли зи ра ше сво ја та функ ци ја и ос тва ри по зи-
тив ни ре зул та ти во си те сег мен ти од ра бо те ње то.

Фи нан си ски те из ве штаи на ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је за 2005 го ди на ги при ка жу ва ат си те актив но сти 
пре ку кои Бан ка та ги ос тва ру ва ше сво и те функ ции во об ла ста на де по зит но то, кре дит но то-га ран ци ско то 
ра бо те ње и плат ни от про мет во зем ја та и странс тво.

Вкуп ни от кре ди тен по тен ци јал на Бан ка та, со со стој ба 31.12.2005 го ди на до стиг на из нос од 3.768,1 
ми ли о ни де на ри, што прет ста ву ва зго ле му ва ње во од нос на 2004 го ди на за 24,8%.

Ак ци о нер ски от ка пи тал на Бан ка та, на 31.12.2005 го ди на из не су ва 646,0 ми ли о ни де на ри, а за ед но 
со средс тва та на ре зер ви те и по себ ни те ре зер ва ции, до стиг на вред ност од 775,1 ми ли о ни де на ри.

Де по зи ти те од прав ни те ли ца учес тву ва ат во вкуп ни от по тен ци јал на Бан ка та со 29,6%, а нив ни от обем 
на 31.12.2005 го ди на из не су ва 1.115,9 ми ли о ни де на ри.

Средс тва та од фи зич ки те ли ца из не су ва ат 774,4 ми ли о ни де на ри. Во вкуп ни от по тен ци јал, овие средс-
тва учес тву ва ат со 20,5%.

Во рам ки те на ан га жи ра ни от кра тко ро чен кре ди тен по тен ци јал, Бан ка та, на прав ни те ли ца има ре а ли-
зи ра но вкуп ни плас ма ни во из нос од 1.225,1 ми ли о ни де на ри, до де ка дол го роч ни те кре ди ти на прав ни 
ли ца из не су ва ат 893,4 ми ли о ни де на ри. Плас ма ни те на фи зич ки ли ца на 31.12.2005 го ди на, из не су ва ат 
389,7 ми ли о ни де на ри.

Во те кот на 2005 го ди на ре а ли зи ра ни се 151 кра тко ро чен и 86 дол го роч ни или вкуп но 237 кре ди ти 
на прав ни те ли ца во вкуп на вред ност од 1.627 ми ли о ни де на ри. На фи зич ки те ли ца одо бре ни се вкуп но 

  8.3% Расходи од камати

  1.9% Расходи од провизии

  17.9% Административни трошоци

  63.0% Расходи од курсни разлики

  8.9% Останати расходи

СТРУКТУРА НА РАСХОДИ ЗА 2004 ГОДИНА

  10.3% Расходи од камати

  1.6% Расходи од провизии

  17.3% Административни трошоци

  63.4% Расходи од курсни разлики

  7.4% Останати расходи

СТРУКТУРА НА РАСХОДИ ЗА 2005 ГОДИНА



47 BUSINESS ACTIVITIES

In
An

Bank's Performance

In 2005, INVESTBANKA AD Skopje successfully carried out its function and realized positive results in all 
segments of its operations.

2005 fi nancial statements of INVESTBANKA AD Skopje show all activities through which the Bank realized its 
functions in the fi eld of deposit, loan- guarantee operations and payment operations in the country and abroad.

Total credit potential of the Bank, as of 31st December 2005, was in the amount of Denar 3.768,1 million, 
being an increase by 24.8% in relation to 2004.

Share capital of the Bank, as of 31st December 2005 inclusive, amounted to Denar 646,0 million, and together 
with the reserves and special provisions, it reached the amount of Denar 775.1 million.

Share of deposits of legal entities in the total potential of the Bank was 29.6%, and their volume, as of 31st 
December 2005 inclusive, amounted to Denar 1.115,9 million.

Funds of individuals amounted to Denar 774.4 million. Share of these funds in the total potential was 
20.5%.

With respect to the engaged short-term credit potential, the Bank extended loans to the legal entities in the 
total amount of Denar 1,225.1 million, while the long-term loans extended to the legal entities amounted to Denar 
893.4 million. Loans extended to individuals, as of 31st December 2005, amounted to Denar 389.7 million.

During 2005, 151 short-term loans and 86 long-term loans, or total of 237 loans were extended to legal 
entities in the total amount of Denar 1.627 million. Total of 593 loans were extended to individuals in the total 
amount of Denar 257 million.
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593 кре ди ти во вкуп на вред ност од 257 ми ли о ни де на ри.
Кај ИФАД 1 кре дит на та ли ни ја ре а ли зи ра ни се 83 кре ди ти во про тив вред ност од 1.618.964 УСД. Кај 

ИФАД 2 кре дит на та ли ни ја ре а ли зи ра ни се 55 кре ди ти во про тив вред ност од 665.860 ЕУР.
Бан ка та е ли квид на, сол вент на и ја обез бе ду ва при мар на та ли квид ност, со што се овоз мо жи не пре че но 

из вр шу ва ње на об вр ски те пре ма ште да чи те, де по зи то ри те, до ве ри те ли те и Др жа ва та.
Де лов на та 2005 го ди на, Бан ка та ја за вр ши со ос тва рен по зи ти вен фи нан си ски ре зул тат - бру то до би-

вка во из нос од 60,4 ми ли о ни де на ри.
Про фи та бил но ста на Бан ка та бе ше ре дов но сле де на од ме наџ мен тот на Бан ка та, пре ку из го тву ва ње 

и разг ле ду ва ње на ме сеч ни из ве штаи. Во 2005 го ди на, Бан ка та ос тва ри со лид на про фи та бил ност, фи нан-
си ска ста бил ност и де лов на ус пеш ност.

- Учес тво то на трај ни от ка пи тал во вкуп ни те из во ри на средс тва во 2005 го ди на из не су ва 20,6%.

- Дол го роч ни те из во ри на средс тва, кои се исто та ка ква ли те тен из вор на фи нан си ра ње учес тву ва ат 
со 33,1%, до де ка кра тко роч ни те из во ри учес тву ва ат со 46,3% .

- Учес тво то на вкуп ни те вло жу ва ња во вкуп на та акти ва из не су ва 86,4%. Од вкуп но пла си ра ни те средс-
тва, 54,7% се кра тко роч ни, а 45,3% дол го роч ни плас ма ни.

- Учес тво то на вло жу ва ња та во ос нов ни средс тва во од нос на вкуп на та акти ва е 6,9%. 

- Па рич ни те средс тва и оста на ти те по ба ру ва ња та учес тву ва ат со 6,7% во вкуп на та акти ва.

-  Ко е фи ци ен тот на аде кват но ста на ка пи та лот (ос нов ни фон до ви / ри зич но пон де ри ра на акти ва) из-
не су ва 24,7%, до де ка во 2004 го ди на ко е фи ци ен тот из не су ва ше 25%. Стап ка та на аде кват ност на 
ка пи та лот е нај ре ле вант ни от по ка за тел за ни во то на ка пи та ли зи ра ност на Бан ка та, од ас пект на пре-
зе ме нит ри зик во ра бо те ње то ка ко за би ланс ни те та ка и за вон би ланс ни те актив но сти на Бан ка та. 
Спо ред Од лу ка на На род на та Бан ка на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ка ко и спо ред ме ѓу на род ни те стан да-
ри про пи ша ни от ко е фи ци ент из не су ва ми ни мум 8%. Бан ка та има над 3 па ти по ви сок ко е фи ци ент 
од про пи ша ни от.

-  При хо ди те од ка ма та се 3 па ти по го ле ми од рас хо ди те од ка ма ти. При чи на та не е во ви со ка та ка-
мат на мар ги на, ту ку во ви со ки от про цент на ан га жи ра ност на акти ва та.

-  При хо ди те од про ви зии се 5,4 па ти по го ле ми од рас хо ди те од про ви зии.

- РОА- стап ка на по врат на акти ва (не то до би вка / вкуп на та акти ва на Бан ка та) из не су ва 1,5% и иста та 
е над свет ски те стан дар ди кои на ла га ат ми ни мум 1%.

- РОЕ- стап ка на по врат на ка пи та лот (не то до би вка / ос нов ни те фон до ви) из не су ва 8,2%. (ме ѓу на род-
ни от стан дард е од 5-10%)

- Учес тво то на до би вка та пред ода но чу ва ње во вкуп ни те при хо ди на Бан ка та из не су ва 8,7%, до де ка 
во 2004 го ди на учес тво то бе ше 9,3%.

- Бру то до би вка по вра бо тен из не су ва 746,1 ил ја ди де на ри, до де ка не то до би вка по вра бо тен из не су-
ва 700,3 ил ја ди де на ри.

- Не то до би вка по ак ци ја из не су ва 241,4 де на ри.

- Вкуп на акти ва во од нос на бро јот на вра бо те ни за 2005 из не су ва 46.520 ил ја ди де на ри, а во 2004 
го ди на тој од нос бе ше 42.536 ил ја ди де на ри.

Си те при ка жа ни ин ди ка то ри нед вос мис ле но по ка жу ва ат по зи тив но и ефи кас но ра бо те ње, ви со ка фи-
нан си ска ста бил ност и ли квид ност и де лов на ус пеш ност на Бан ка та.
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With respect to IFAD 1 credit line, 83 loans were realized in US$ 1,618,964 equivalent. With respect to IFAD 
2 credit line, 55 loans were realized in EUR 665,860 equivalent.

The Bank is liquid, solvent and ensures primary liquidity, thus enabling smooth realization of the obligations 
towards the savers, depositors, creditors and the state.

The Bank fi nished 2005 business year with positive fi nancial result – gross profi t in the amount of Denar 60.4 
million.

Profi tability of the Bank was regularly monitored by the Bank's management through overview of the monthly 
reports. In the course of 2005, the Bank realized solid profi tability, fi nancial stability and business success.

- Share of the total capital in the total sources of funds in 2005 was 20.6%.

- Long- term sources of funds, which are also quality sources of fi nancing, participated with 33.1%, while the 
share of the short-term sources was 46.3%.

- Share of the total investments in the total assets was 86.4%. Out of the total placed funds, 54.7% were 
short-term placements, and 45.3% were long-term placements.

- Share of investments in fi xed assets in relation to the total assets was 6.9%. 

- Cash and other receivables participated with 6.7% in the total assets.

-  Capital adequacy ratio (capital/risk weighted assets) was 24.7%, while in 2004, the ratio was 25%. Capital 
adequacy ratio is the most relevant indicator of the level of capitalization of the Bank, from the point of 
view of the assumed operational risk both for the balance and for the off-balance activities of the Bank. 
Pursuant to the Decision of the National Bank of the Republic of Macedonia, as well as according to the 
international standards, the stipulated ratio is 8% minimum. The Bank had over 3 times higher ratio than 
the stipulated one.

-  Interest income was 3 times higher than the expenditures on the basis of interest. The reason was not the 
high interest margin, but rather the high percentage of engagement of the assets.

-  Commission income was 5.4 times higher than the commission expenditures.

- ROA - return on assets rate (net profi t/total assets of the Bank) was 1.5%, and it was above the world stan-
dards that impose minimum of 1%.

- ROE - return on equity rate (net profi t/equity) was 8.7%. (international standard is from 5-10%)

- Share of the profi t prior to taxation in the total income of the Bank was 8.7%, while in 2004, the share was 
9.3%.

- Gross profi t per employee was Denar 746.1 thousand, while net profi t per employee was Denar 700.3 
thousand.

- Net profi t per share was Denar 241.4.

- Total assets in relation to the number of employees in 2005 amounted to Denar 46,520 thousand, and in 
2004, they amounted to Denar 42,536 thousand.

All presented indicators unambiguously show the positive and effi cient operations, high fi nancial stability, 
liquidity and business success of the Bank.
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ПЛА НИ РА НИ ДЕ ЛОВ НИ АКТИВ НО СТИ
за 2006 

ДЕ ЛОВ НА ПО ЛИ ТИ КА И ЦЕ ЛИ
ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је е ко мер ци јал на бан ка ко ја ги вр ши си те бан кар ски ра бо ти пред ви де ни со 

За ко нот за бан ки те (Сл. Вес ник на РМ бр.63/2000, 37/2002 и 51/2003 го ди на,) со наг ла се но учес тво на 
де по зит ни те и кре дит ни те ра бо ти и вр ше ње пла тен про мет во зем ја та и странс тво за сво и те ко ми тен ти.

Де лов на та по ли ти ка на ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је е ос но вен до ку мент со кој се утвр ду ва ат мер ки те и 
актив но сти те за ос тва ру ва ње на це ли те пред ви де ни во го диш ни от план на Бан ка та за 2006 го ди на, во рам-
ки те на де лов ни от план за раз вој на ИН ВЕСТ БАН КА АД Скоп је. 

До се гаш но то ра бо те ње да ва ре ал на ос но ва за на та мош но про ши ру ва ње ка ко на обе мот, та ка и ква ли-
те тот на ра бо те ње то со дос лед но по чи ту ва ње на ос нов ни те бан кар ски прин ци пи:

• прин ци пот за ли квид ност;
• прин ци пот за си гур ност на плас ма ни те ;
• прин цип на сол вент ност и
• прин ци пот за рен та бил ност.
Бан ка та сво ја та де лов на по ли ти ка во 2006 го ди на, ја кон ци пи ра со за др жу ва ње на по стиг на та та до вер-

ба кај сво и те де по нен ти, раз вој на та ком по нен та на про ши ру ва ње на си те ви до ви бан кар ски ус лу ги, и по 
ква ли тет и по кван ти тет. 

Мер ки и актив но сти за ос тва ру ва ње на це ли те и за да чи те на Де лов на та по ли ти ка на Бан ка та се:
1. Зго ле му ва ње на вкуп ни от по тен ци јал на Бан ка та;
2. Зго ле му ва ње и про ши ру ва ње на из во ри те на средс тва та;
3. Ус пеш но упра ву ва ње со акти ва та;
4. Про ши ру ва ње на ра бо те ње то на плат ни от про мет со странс тво и во зем ја та;
5. Одр жу ва ње на ли квид но ста на за до во ли тел но ни во;
6. Во де ње на по ли ти ка на ре ал ни и па зар ни ка мат ни стап ки и на до ме сто ци за ус лу ги;
7. Зго ле му ва ње на ефи кас но ста на ра бо те ње то;
8. Во ве ду ва ње но ви про из во ди и ус лу ги;
9. Зго ле му ва ње на ка пи та лот на Бан ка та;
10. Зго ле му ва ње на по зи тив ни от фи нан си ски ре зул тат - до би вка пред ода но чу ва ње ;
11. Ма кси ми зи ра ње на про фи та бил но ста на ра бо те ње то со ми ни ми зи ра ње на ри зи ци те и на ма лу ва ње 

на тро шо ци те по еди ни ца ка пи тал и акти ва;
12. Ефи кас но упра ву ва ње со си те ви до ви ри зи ци што се ја ву ва ат во бан кар ско то ра бо те ње;
13. Поч ну ва ње на из град ба на но ва де лов на згра да;
14. Отвоа ра ње и опре му ва ње на но ви ор га ни за ци о ни де ло ви за из вр шу ва ње на по ве ќе бан ка р ски 

ра бо ти (уни вер зал ни шал те ри);
15. Имп ле мен ти ра ње на но ва та ор га ни за ци о на по ста ве ност на Бан ка та;
16. За вр шу ва ње со си те актив но сти око лу во ве ду ва ње на пла теж на кар тич ка;
17. По на та мош но раз ви ва ње на ин те грал ни от ин фор ма ти вен си стем;

 18.  Еду ка ци ја на ка дров ски от по тен ци јал и ме наџ мен тот на Бан ка та.
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PLANNED BUSINESS ACTIVITIES 
for 2006 

BUSINESS POLICY AND OBJECTIVES
INVESTBANKA AD Skopje is a commercial bank performing all banking operations pursuant to the Banking 

Law ("Offi cial Gazette of the Republic of Macedonia", nos. 63/2000, 37/2002 and 51/2003), particularly partici-
pating in the deposit and credit operations and performing payment operations in the country and abroad for 
its customers.

Business Policy of INVESTBANKA AD Skopje is the basic document setting the measures and activities necessary 
for realization of the objectives envisaged in the 2006 Annual Plan of the Bank, within the Development Business 
Plan of INVESTBANKA AD Skopje. 

So-far operations give real basis for further enlargement in both the scope and the quality of the operations, 
consistently adhering to the basic banking principles:

• liquidity;
• safety of placements;
• solvency and
• profi tability;
The Bank designed its 2006 Business Policy on the basis of maintaining the confi dence at its depositors, the 

developing component for expanding all types of banking services both in quality and in quantity. 
Measures and activities for realizing the objectives and tasks in the Bank’s Business Policy are the following:

1. Increase of the total potential of the Bank;
2. Increase and expansion of the sources of funds;
3. Successful asset management;
4. Expansion of the activities of payment operations in the country and abroad;
5. Maintenance of liquidity at satisfactory level;
6. Running policy of real and market interest rates and service fees;
7. Increase of effi ciency of operations;
8. Introduction of new products and services;
9. Increase of Bank’s capital;
10. Increase of the positive fi nancial results - profi t prior to taxation;
11. Maximization of profi tability of the operations and minimization of the risks and reduction of the costs 

per unit of capital and assets;
12. Effi cient management of all types of risks that occur in the banking operations;
13. Commencement with building of new business facility;
14. Opening and equipping of the new organizational parts for performing more banking operations (uni-

versal counters);
15. Implementation of the new Bank’s organizational structure;
16. Completion of all activities related to the introduction of a payment card;
17. Further development of the integrated information system

18.  Education of the Bank’s personnel potential and management.
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Со ста вен еле мент на Де лов на а та По ли ти ка на Бан ка та за 2006 го ди на пре ста ву ва Го диш ни от план. 
Пре ку Го диш ни от план на Бан ка та се вр ши но ми нал но кван ти фи ци ра ње на це ли те и за да чи те ка ко и на 
мер ки те и актив но сти те што ќе се прев зе мат од стра на на Ме наџ мен тот и Ор га ни те на упра ву ва ње на Бан-
ка та за нив но ос тва ру ва ње. 

Го диш ни от план на Бан ка та го со чи ну ва ат след ни ве по е ди неч ни пла но ви и тоа:

� План на Би лан сот на со стој ба за 2006 го ди на
� План на Би лан сот на при хо ди и рас хо ди за де лов на та 2006 го ди на 
� План за на ба вка на ос нов ни средс тва на Бан ка та за 2006 го ди на. 

1. План на Би лан сот на со стој ба за 2006 го ди на 
Сог лас но утвр де ни те це ли и за да чи на Де лов на та по ли ти ка за де лов на та 2006 го ди на се пред ви ду ва 

по раст на Вкуп на та Па си ва за 26,81% од нос но за не то по раст од 1.010.ми ли о ни де на ри. 

2. План на при хо ди и рас хо ди за 2006 го ди на
Вкуп ни те при хо ди на Бан ка та за де лов на та 2006 го ди на се пла ни ра ат да из не су ва ат 802.8 ми ли о ни 

де на ри.
Вкуп ни те пла ни ра ни рас хо ди на Бан ка та за де лов на та 2006 го ди на се пла ни ра ат да из не су ва ат 729.4 

ми ли он де на ри. 
Не то до би вка та за де лов на та 2006 го ди на се пред ви ду ва да из не су ва 65.2 ми ли о ни де на ри и спо ре де-

на со ос тва ре на та до би вка во де лов на та 2005 го ди на да би де по го ле ма за 18%. 

3. План за на ба вка на ос нов ни средс тва на Бан ка та за 2006 го ди на 
 Пла нот на Бан ка та за на ба вка на ос нов ни средс тва за де лов на та 2006 го ди на се оче ку ва да из не су-

ва око лу 57.500.000,00 де на ри, кои ќе би дат на со че ни на след ни ве ин ве сти ци о ни вло жу ва ња:

� за вр шу ва ње на из град ба на но ва де лов на згра да на ул Ма ке до ни ја 9-11 во Скоп је. Неј зи на та прес ме-
тков на вред ност се оче ку ва да из не су ва око лу 45,0 ми ли о ни де на ри кои ќе би дат обез бе де ни пре ку 
про даж ба на по стој ни те гра деж ни об је кти и прев зе ме ни те ма те ри јал ни вло жу ва ња за нап ла та на сво и-
те по ба ру ва ња:

� за ме на на дел од хард вер ски от дел од ин фор ма тич ки от си сте мот, на те рет на ве ќе амор ти зи ра на та 
опре ма на из нос од 2,5 ми ли о ни де на ри; 

� на ба вка на соф твер и хард вер за пла теж на та кар ти ца кој се пла ни ра да из не су ва око лу 10-12 ми ли о ни 
де на ри, а средс тва та ќе би дат обез бе де ни од XVI еми си ја за из да ва ње на дол го роч ни хар тии од вред-
ност.
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Integral part of the 2006 Business Policy of the Bank is the Annual Plan. The Bank uses the Annual Plan to 
quantify, in nominal terms, the tasks and the objectives, as well as the measures and the activities to be undertaken 
by the Bank's management and the management bodies for their realization. 

Bank's Annual Plan consists of the following separate plans:

� Plan of Balance sheet for 2006
� Plan of Income statement for 2006
� Plan for purchase of fi xed assets of the Bank for 2006

1. Plan of Balance sheet for 2006
According to the set tasks and objectives in the 2006 Business Policy, total assets is envisaged to increase by 

26.81%, i.e. net increase in the amount of Denar 1,010 million.

2. Plan of Income statement for 2006
Total income of the Bank in 2006 is projected to amount to Denar 802,8 million. 
Total projected expenditures of the Bank in 2006 are projected to amount to Denar 729,4 million.
Net profi t in 2006 business year is envisaged to amount to Denar 65,2 million and compared to the realized 

profi t in 2005 business year, it will be higher by 18%. 

3. Plan for purchase of fi xed assets of the Bank for 2006
 Plan of the Bank for purchase of fi xed assets in 2006 business year projects the amount of around Denar 

57,5 million, to be used for the following investments:

� completion of the construction of the new business facility on 9-11 Makedonija Street in Skopje. Its account-
ing value is projected to amount to around Denar 45.0 million, to be provided through sale of the existing 
construction facilities and the undertaken material investments for collection of its receivables:

� replacement of part of the hardware of the IT system, in exchange for the already used equipment in the 
amount of Denar 2.5 million; 

� purchase of software and hardware for the payment card planned to be in the amount of Denar 10-12 mil-
lion, and the funds will be provided from XVI emission of long-term securities; 
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БИЛАНС НА УСПЕХ 
  (000 мкд)

  Го ди на што за вр шу ва на 31 Де кем ври

 Бе ле шки 2005 2004

   
При хо ди по ос нов на ка ма ти 4 193,243 153,016

Рас хо ди по ос нов на ка ма ти 4 (65,017) (43,127)

Не то при хо ди од ка ма та  128,226 109,889

При хо ди од на до ме сто ци и про ви зии 5 54,532 44,350

Рас хо ди од на до ме сто ци и про ви зии 5 (10,117) (10,783)

Не то при хо ди од на до ме сти и про ви зии  44,415 33,567

По зи тив ни курс ни раз ли ки, не то  10,287 31,154

Оста на ти де лов ни при хо ди 6 17,290 8,730

I. Де лов ни при хо ди  200,218 183,340
   

При ход од на до мест на ре зер ва ции од ош те ту ва ње, не то  7 9,509 18,185

Оста на ти де лов ни рас хо ди 8 (149,290) (139,191)

До би вка пред ода но чу ва ње  60,437 62,334

Ода но чу ва ње 9 (3,714) (3,276)

II. Не то до би вка за го ди на та   56,723 59,058

До би вка за има те ли те на обич ни ак ции 23 55,510 57,947

За ра бо ту вач ка по ак ци ја - ос нов на (ден.по ак ци ја) 23 254.25 268.30
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INCOME STATEMENT
  (000 mkd)
  Year ended 31 December
 Note 2005 2004
   

Interest income 4 193,243 153,016

Interest expense 4 (65,017) (43,127)

Net interest income  128,226 109,889

   

Fee and commission income 5 54,532 44,350

Fee and commission expense 5 (10,117) (10,783)

Net fee and commission income  44,415 33,567

   

Foreign exchange gains, net  10,287 31,154

Other operating income 6 17,290 8,730

Operating income  200,218 183,340

   

Income from recovery of impairment provision, net 7 9,509 18,185

Other operating expenses 8 (149,290) (139,191)

Profi t before taxation  60,437 62,334

   

Income tax 9 (3,714) (3,276)

Net profit for the year  56,723 59,058
    

Profi t attributable to holders of ordinary shares 23 55,510 57,947

Earnings per share - basic (expressed in denars per share) 23 254.25 268.30
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
  (000 мкд)

  Го ди на што за вр шу ва на 31 Де кем ври

 Бе ле шки 2005 2004

Средс тва   

Па рич ни средс тва и де по зи ти кај НБРМ 11 204,007 149,667

По ба ру ва ња од бан ки 12 1,130,178 813,277

Кре ди ти одо бре ни на ко ми тен ти  13 1,678,323 1,328,468

Хар тии од вред ност рас по лож ли ви за про даж ба 14 137,336 131,312

Хар тии од вред ност кои се чу ва ат до дос пе ва ње 14 88,291 62,748

Нед виж но сти и опре ма  15 253,543 227,398

Не ма те ри јал ни средс тва 15 6,724 5,897

Имот на ме нет за пре про даж ба 16 117,752 109,81

Оста на ти по ба ру ва ња 17 38,969 40,141

Од ло же ни да ноч ни средс тва 10 - 378

Вкуп но средс тва  3,655,123 2,869,099
   
Об вр ски и Ак ци о нер ски ка пи тал   
Об вр ски   

Де по зи ти на бан ки 18 212,459 45,445

Де по зи ти на ко ми тен ти 19 1,828,879 1,539,180

Об вр ски по кре ди ти 20 813,533 598,910

Оста на ти об вр ски 21 47,749 20,747

  2,902,620 2,204,282

Ак ци о нер ски ка пи тал 22  

Ак ци о нер ски ка пи тал  644,834 603,007

Ре зер ви  45,070 (775)

Не рас пре де ле ни до би вки   62,599 62,585

  752,503 664,817

Вкуп но об вр ски и ак ци о нер ски ка пи тал  3,655,123 2,869,099
   

Прев зе ме ни и по тен ци јал ни об вр ски 27 139,261 154,433

Овие фи нан си ски из веш таи се одо бре ни од стра на на Од бо рот на Ди ре кто ри на Бан ка та на 28 Фе в ру-
а ри 2006 го ди на и пот пи ша ни во неј зи но име од:

 Г-дин Јо сиф Ефти мов ски Г-дин Дра ган Ко цев ски
 Прв Ге не ра лен Ди ре ктор Втор Ге не ра лен Ди ре ктор
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BALANCE SHEET
  (000 mkd)
  At 31 December
 Note 2005 2004

Assets   

Cash and balances with the Central Bank 11 204,007 149,667

Due from banks 12 1,130,178 813,277

Loans to customers 13 1,678,323 1,328,468

Securities available for sale 14 137,336 131,312

Held-to-rnaturity securities 14 88,291 62,748

Property and equipment 15 253,543 227,398

Intangible assets 15 6,724 5,897

Assets held for resale 16 117,752 109,81

Other receivables 17 38,969 40,141

Deferred tax asset 10 - 378

Total assets  3,655,123 2,869,099
   
Liabilities and shareholders’ equity   
Liabilities   

Due to banks 18 212,459 45,445

Due to customers 19 1,828,879 1,539,180

Loans payable 20 813,533 598,910

Other liabilities 21 47,749 20,747

  2,902,620 2,204,282

Shareholders' equity 22  

Share capital  644,834 603,007

Reserves  45,070 (775)

Retained earnings  62,599 62,585

  752,503 664,817

Total liabilities and shareholders' equity  3,655,123 2,869,099
   

Commitments and contingencies 27 139,261 154,433

These fi nancial statements have been approved by the Bank’s Board of Directors on 28 February 2006.
Signed on its behalf by:

 Mr. Josif Eftimovski Mr. Dragan Kocevski
 First General Manager Second General Manager
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
   (000 мкд)

 Ак ци о нер ски Ре зер ви Не рас пре де ле ни Вкуп но
 ка пи тал  до би вки

    

Со стој ба на 01 Ја ну а ри 2004 577,149 6,448 27,443 611,040

Ин кор по ра ци ја на про гра мот IFAD I - - - 516

Про ме на во обј.вред. на ХВ за вло жу ва ње  - (11,484) - (11,484)

Разгр.да нок од не ре ал.за гу би кај вло жу ва ња та - 829 - 829

Не то до би вка за го ди на та - - 59,058 59,058

Пла те ни ди ви ден ди - - (10,467) (10,467)

Еми си ја на ак ции  20,766 - - 20766

Ка пи та ли зи ра ни ди ви ден ди  10,533 - (10,533) -

Рас по ред на не рас пре де ле ни те до би вки  - 2,916 (2,916) 

На ба вка на сопс тве ни ак ции (5,441) - - (5,441)

Со стој ба на 31 Де кем ври 2004 603,007 (775) 62,585 664,817
    

Со стој ба на 01 Ја ну а ри 2005 603,007 (775) 62,585 664,817
Еми си ја на ак ции 16,917 - - 16,917

Ку пу ва ње и про даж ба на сопс тве ни ак ции, не то  4,316 (4,316) 3,876 3,876

Рас по ред на не рас пре де ле ни те до би вки 20,594 8,394 (28,988) -

Пла те ни ди ви ден ди - - (28,248) (28,248)

Пре нос во ре зер ви - 5,441 (5,441) -

На до мест на ре вал.ефект од од претх.го ди ни - 36,326 2,092 38,418

Не то до би вка за го ди на та - - 56,723 56,723

Со стој ба на 31 Де кем ври 2005 644,834 45,070 62,599 752,503
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
   (000 mkd)
 Share capital Reserves Retained Earnings Total

    

At 01 January 2004 577,149 6,448 27,443 611,040

Incorporation of program IFAD I - - - 516

Change in fair value of investment securities - (11,484) - (11,484)

Def.tax asset from unreal.loss on invest.securities - 829 - 829

Net profi t for the year - - 59,058 59,058

Dividends paid - - (10,467) (10,467)

Share issuance 20,766 - - 20766

Capitalized dividend 10,533 - (10,533) -

Allocation of retained earnings - 2,916 (2,916) 

Treasury shares (5,441) - - (5,441)

At 31 December 2004 603,007 (775) 62,585 664,817
    

At 01 January 2005 603,007 (775) 62,585 664,817
Shares issued 16,917 - - 16,917

Purchase and sale of treasury shares, net 4,316 (4,316) 3,876 3,876

Allocation of retained earnings 20,594 8,394 (28,988) -

Dividends paid - - (28,248) (28,248)

Transfer to reserves - 5,441 (5,441) -

Recovery of prior period’s revaluation effect - 36,326 2,092 38,418

Profi t for the year - - 56,723 56,723

At 31 December 2005 644,834 45,070 62,599 752,503
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
  (000 мкд)
  На 31 Де кем ври
 Бе леш ки 2005 2005

Де лов ни актив но сти   
До би вка пред ода но чу ва ње  60,437 62,334
Усог ла су ва ње за:   
Амор ти за ци ја и ре ва ло ри за ци ја на амор ти за ци ја та  12,802 12,572
Ос ло бо ду ва ње на рас ход од не нап лат ли вост   (9,509) (18,185)
При ход од вло жу ва ња  (7,134) -

  56,148 56,721

Про ме ни кај де лов ни те средс тва   
По ба ру ва ња од бан ки  (569,534) 7,927
Кре ди ти на ко мин тен ти  (335,696) (657,875)
Оста на ти средс тва  (7,675) (8,062)
Про ме ни кај де лов ни те об вр ски   
Об вр ски кон ко мин тен ти и бан ки  456,713 380,736
Оста на ти об вр ски  26,642 10,142
Пла тен да нок на до би вка  (3,714) (3,240)

  (377,116) (213,651)

Ин ве сти ци о ни актив но сти   
На ба вка на опре ма, не то  (10,471) (3,787)
При ли ви од про даж ба на вло жу ва ња  745 -
Зго ле му ва ње на вло жу ва ња та кои се чу ва ат до дос пе ва ње  (25,543) (9,980)
При ли ви од ди ви ден ди  6,924 -

  (28,345) (13,767)

Фи нан си ски актив но сти   
При лив од еми си ја на ак ции  16,917 20,766
Исп ла те ни ди ви ден ди  (28,248) (10,467)
Зго ле му ва ње/ (на ма лу ва ње) при по зај ми ци те  214,623 381,563
Про да де ни/ (отку пе ни) сопс тве ни ак ции, не то  3,876 (5,441)

  207,168 386,421
   
Не то про ме ни на пар.средс тва и пар.екви ва лен ти  (198,293) 159,003
Па рич ни средс тва и па рич ни екви ва лен ти на по че ток  766,601 607,598
Па рич ни средс тва и па рич ни екви ва лен ти на крај  568,308 766,601
   
Па ри те и па рич ни те екви ва лен ти се со сто јат од:    
Го то ви на и сме тки во НБРМ  11 204,007 149,667
Сме тки и оро че ни де по зи ти до 30 де на 12 364,301 616,934

  568,308 766,601
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CASH FLOW STATEMENT
  (000 mkd)
  Year ended 31 December
 Notes 2005 2004

Operating   
Profi t before taxation  60,437 62,334
Adjustment for:   
Depreciation and amortization  12,802 12,572
Release of allowance on impairment and uncollectability  (9,509) (18,185)
Investment income  (7,134) -

  56,148 56,721

Changes in operating assets   
Placements with, and loans to banks  (569,534) 7,927
Loans to customers  (335,696) (657,875)
Other assets  (7,675) (8,062)
Changes in operating liabilities   
Deposits from banks and customers  456,713 380,736
Other liabilities  26,642 10,142
Income taxes paid  (3,714) (3,240)

  (377,116) (213,651)

Investing   
Purchase of fi xed assets, net  (10,471) (3,787)
Proceeds from investment securities sold  745 -
Increase in investments held to maturity  (25,543) (9,980)
Dividends received  6,924 -

  (28,345) (13,767)

Financing   
Proceeds from share issuance  16,917 20,766
Dividends paid  (28,248) (10,467)
Increase / (decrease) in borrowings  214,623 381,563
Sale / (Purchase) of treasury shares  3,876 (5,441)

  207,168 386,421
   
Net change in cash and cash equivalents  (198,293) 159,003
Cash and cash equivalents, beginning of the year  766,601 607,598
Cash and cash equivalents, end of the year  568,308 766,601
   
Cash and cash equivalents consists of:   
Cash and balances with Central Bank 11 204,007 149,667
Nostros and time deposits up to 30 days 12 364,301 616,934

  568,308 766,601



Инвестбанка АД Скопје
годишен извештај 2005



Investbanka AD Skopje
Annual report 2005Annual report 2005
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ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НА
ше ма

Собрание на акционери

Одбор за ревизија Управен одбор
Служба за внатрешна ревизија

ISO лице

Одбор за 
раководење 
со ризик Работоводен Орган

Заменик
Работоводен Орган

Сектор за 
управување со 
пласмани

Сектор за 
управување со 
средства

Сектор за платен 
промет

Сектор за работа 
со физички лица

Револвинг 
Кредитен Фонд 
-ИФАД

Сектор за правни, 
општи и кадрови 
работи

Сектор за финансии, 
сметководство, план 
и анализа

Експозитура
Гевгелија 

Експозитура
Штип 

Експозитура
Охрид 

Експозитура
Берово

Кабинет на 
работоводниот 
орган

Центар за АОП

Центар за развој 
и маркетинг

Центар за 
експозитури



69 GENERAL INFORMATION

In
An

ORGANIZATIONAL 
Structure

Assembly

External Audit    
Board Board of Directors

Internal audit Department

ISO person

Risk 
Management   
Board    CEO 

    
    Deputy CEO 

Credit 
Division Treasury Division 

Payment 
operations
Division

Retail 
Division

Revolving Credit 
Fund – IFAD

Legal Division and 
Administration

Finance and Planning 
Division  

Branch Offi ce 
Gevgelija

Branch Offi ce 
Stip

Branch Offi ce 
Ohrid

Branch Offi ce 
Berovo

CEO Cabinet 

IT Centre

Branch Offi ces 
Centre

Centre for 
marketing 
and development
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КОРЕСПОДЕНТСКИ БАНКИ
на Инвестбанка АД Скопје

Земја Банка Валута

АВСТРИЈА � Bank Austria Creditanstalt AG Vienna
� Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG Vienna EUR

АВСТРАЛИЈА � AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED AUD

ДАНСКА � Danske Bank A/S Copenhagen DKK

БЕЛГИЈА � ING Belgium NV/SA Brussels EUR

ГЕРМАНИЈА

� Deutsche Bank AG Frankfurt/M
� LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M
� Dresdner Bank AG Frankfurt/M
� Commerzbank AG Frankfurt/M
� Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Frankfurt/M
� American Express Bank GMBH Frankfurt/M

EUR

ГРЦИЈА � Alpha Bank AE Athens EUR

ИТАЛИЈА � Banca Intesa SpA Milano EUR

ХОЛАНДИЈА � ABN AMRO Bank NV Amsterdam EUR

СЛОВЕНИЈА � Nova Ljubljanska banka dd, Ljubljana MULTI

ШВЕДСКА � Svenska Handelsbanken Stockholm SEK

ШВАЈЦАРИЈА � UBS AG Zurich CHF/EUR/
USD

ОБЕДИНЕТО 
КРАЛСТВО � Barclays Bank PLC London GBP

САД
� Deutsche Bank Trust Company Americas New York
� CITIBANK N.A. New York
� American Express Bank, LTD. New York

USD



71 GENERAL INFORMATION

In
An

CORRESPONDENT BANKS
of Investbanka A.D. Skopje

Country Banks Currency

AUSTRIA � Bank Austria Creditanstalt AG Vienna
� Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG Vienna EUR

AUSTRALIA � AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED AUD

DENMARK � Danske Bank A/S Copenhagen DKK

BELGIUM � ING Belgium NV/SA Brussels EUR

GERMANY

� Deutsche Bank AG Frankfurt/M
� LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt/M
� Dresdner Bank AG Frankfurt/M
� Commerzbank AG Frankfurt/M
� Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Frankfurt/M
� American Express Bank GMBH Frankfurt/M

EUR

GREECE � Alpha Bank AE Athens EUR

ITALY � Banca Intesa SpA Milano EUR

NETHERLANDS � ABN AMRO Bank NV Amsterdam EUR

SLOVENIA � Nova Ljubljanska banka dd, Ljubljana MULTI

SWEEDEN � Svenska Handelsbanken Stockholm SEK

SWITZERLAND � UBS AG Zurich CHF/EUR/
USD

UK � Barclays Bank PLC London GBP

USA
� Deutsche Bank Trust Company Americas New York
� CITIBANK N.A. New York
� American Express Bank, LTD. New York

USD
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КОН ТА КТИ:
Се ктор за прав ни, оп шти и ка дро ви ра бо ти

тел : ++ 389 (0)2 3114 166 лок. 135
pravnainfo@investbanka.com.mk

Се ктор за упра ву ва ње со плас ма ни
тел: ++ 389 (0)2 3139 520

факс: ++ 389 (0)2 3135 528
kredinfo@investbanka.com.mk

  

Се ктор за упра ву ва ње со средс тва
тел : ++ 389 (0)2 3134 528
факс: ++ 389 (0)2 3135 528
sredinfo@investbanka.com.mk

Се ктор за фи нан сии, сме тко водс тво, план и ана ли за 
тел : ++ 389 (0)2 3118 026

smetkinfo@investbanka.com.mk
  

Се ктор за пла тен про мет 
тел: ++ 389 (0)2 3117 470

vplpinfo@investbanka.com.mk
devinfo@investbanka.com.mk

Се ктор за ра бо та со фи зич ки ли ца 
тел: ++ 389 (0)2 3114 757
nasinfo@investbanka.com.mk

   

Цен тар за авто мат ска обра бо тка на по да то ци
тел: ++ 389 (0)2 3118 141

Ре вол винг кре ди тен фонд
тел: ++ 389 (0)2 3074 347 

факс: ++ 389 (0)2 3074 010
ifad@investbanka.com.mk
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CONTACTS:
 

Legal and Personnel Division
phone:++389 (0)3114 166, lok. 135

pravnainfo@investbanka.com.mk
 

Credit Division
phone: ++ 389 (0)2 3139 520

fax: ++ 389 (0)2 3135 528
kredinfo@investbanka.com.mk

  

Treasury Division
phone: ++ 389 (0)2 3134 528

fax: ++ 389 (0)2 3135 528
sredinfo@investbanka.com.mk

Finance and Planing Division 
phone: ++ 389 (0)2 3118 026
smetkinfo@investbanka.com.mk

  

Payment Operation Division 

phone: ++ 389 (0)2 3117 470
vplpinfo@investbanka.com.mk
devinfo@investbanka.com.mk

Retail Division 

phone: ++ 389 (0)2 3114 757
nasinfo@investbanka.com.mk

IT Centre
phone: ++ 389 (0)2 3118 141

Revolving Credit Fund
phone: ++ 389 (0)2 3074 347 

fax: ++ 389 (0)2 3074 010
ifad@investbanka.com.mk
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ЕКС ПО ЗИ ТУ РИ
на Инвестбанка АД Скопје

ЦЕНТ РА ЛА
Ул.Ма ке до ни ја 9-11, 1000 Скоп је

тел. ++ 389 (0)2 3114 166
факс: ++389 (0)2 3135 367

ЕКС ПО ЗИ ТУ РА ВО СКОП ЈЕ
Град ски ѕид, блок 4 лок.13, 1000 Скоп је
тел. ++ 389 (0)2 3116 778; 3118 141

факс: ++389 (0)2 3115 192

РЕВОЛВИНГ КРЕДИТЕН ФОНД
Иво Лола Рибар бр. 72, 1000 Скопје

тел. ++389 (0)2 3074-347
факс: ++ 389 (0)2 3074 010

ЕКС ПО ЗИ ТУ РА ВО ГЕ ВГЕ ЛИ ЈА
Ди ми тар Вла хов бр.7, 1480 Ге вге ли ја

тел/факс: ++389 (0)34 213 803

ЕКС ПО ЗИ ТУ РА ВО ОХ РИД
Ул. Ма ке дон ски про све ти те ли бб, 6000 Охрид

тел/факс: ++389 (0)46 264 710

ЕКС ПО ЗИ ТУ РА ВО ШТИП
Ул. Ван чо Пр ке бб, 2000 Штип

тел/факс: ++389 (0)32 383 410

ЕКС ПО ЗИ ТУ РА ВО БЕ РО ВО
Август бр. 2, 2330 Бе ро во

тел/факс: ++389 (0)33 470 755

ЕКС ПО ЗИ ТУ РА ВО КУМАНОВО
ЈНА бр. 30, 1300 Куманово

тел/факс: ++389 31 413-630
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NETWORK
of Investbanka A.D. Skopje

HEAD OFFICE
9-11 Makedonija street, 1000 Skopje

phone: ++ 389 (0)2 3114 166
fax: ++389 (0)2 3135 367

BRANCH IN SKOPJE
Gradski Zid, block 4/13, 1000 Skopje

phone: ++ 389 (0)2 3116 778; 3118 141
fax: ++389 (0)2 3115 192

REVOLVING CREDIT FUND

72 Ivo Lola Ribar Street, 1000 Skopje
phone: ++389 (0)2 3074-347

fax: ++ 389 (0)2 3074 010

GEVGELIJA BRANCH OFFICE
7 Dimitar Vlahov Street, 1480 Gevgelija

phone/fax: ++389 (0)34 213 803

OHRID BRANCH OFFICE
BB Makedonski prosvetiteli Street, 6000 Ohrid

phone/fax: ++389 (0)46 264 710

STIP BRANCH OFFICE
BB Vanco Prke Street, 2000 Stip

phone/fax: ++389 (0)32 383 410

BEROVO BRANCH OFFICE
2 Avgust Street, 2330 Berovo

phone/fax: ++389 (0)33 470 755

KUMANOVO BRANCH OFFICE
30 JNA Street, 1300 Kumanovo
phone/fax: ++389 31 413-630
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Белешки / Notes


