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ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА 

со  31.12.2018 

(објавени на 14.05.2019) 

Назив 

 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

 

Седиште Ул. Македонија 9/11, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Единствен матичен број 4558669 

Број на вработени 311 

Организациона структура Организациона структура 

Преглед на финансиски 

активности кои може да ги 

врши согласно дозволата за 

основање и работење 

издадена од Гувернерот на 

НБРСМ 

1. Прибирање на депозити и други повратни извори на средства;  

2. Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање 

на    комерцијални трансакции;  

3. Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и 

финансирање на  комерцијални трансакции;  

4. Издавање и администрирање на платежни средства (парични 

картички, чекови, патнички чекови, меници);  

5. Финансиски лизинг;  

6. Менувачки работи;  

7. Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи     

купопродажба на девизи;  

8. Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на  

обезбедубање;  

9. Изнајмување сефови, остава и депо;  

10. Тргување со инструменти на пазарот на пари;  

11. Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со  

благородни метали;  

12. Тргување со хартии од вредност;  

13. Тргување со финансиски деривати;  

14. Чување на хартии од вредност за клиенти 

15. Советување на правни лица во врска со структурата на 

капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или 

давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни 

лица; 

16. Продажба на полиси за осигурување; 

17. Застапување во осигурување 

18. Давање на услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски 

 ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА  
АД Скопје 
ул. Македонија 9/11 
1000 Скопје 
www.sparkasse.mk 
Тел. : +389 2 3200 500 
Факс.:+389 2 3200 515 
contact@sparkasse.mk 
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фондови; 

19. Управување со средства и портфолио на хартии од вредност за 

клиенти и /или инвестициско советување на клиенти; 

20. Купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии 

од вредност; 

21. Посредување при склучување договори за кредити и заеми;  

22. Обработка и анализа на информации за кредитна способност на  

правни лица;  

23. Економско – финансиски консалтинг; 

Преглед на финансиски 

активности кои Банката во 

моментот ги врши 

1. Прибирање на депозити и други повратни извори на средства;  

2. Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање 

на    комерцијални трансакции;  

3. Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и 

финансирање на  комерцијални трансакции;  

4. Издавање и администрирање на платежни средства (парични 

картички, чекови, патнички чекови, меници);  

5. Менувачки работи;  

6. Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи     

купопродажба на девизи;  

7. Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на  

обезбедубање;  

8. Изнајмување сефови, остава и депо;  

9. Тргување со инструменти на пазарот на пари;  

10. Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со  

благородни метали;  

11. Тргување со хартии од вредност;  

12. Чување на хартии од вредност за клиенти 

13. Советување на правни лица во врска со структурата на 

капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или 

давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни 

лица; 

14. Продажба на полиси за осигурување; 

15. Застапување во осигурување 

16. Давање на услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски 

фондови; 

17. Управување со средства и портфолио на хартии од вредност за 

клиенти и /или инвестициско советување на клиенти; 

18. Купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии 

од вредност; 

19. Посредување при склучување договори за кредити и заеми;  

20. Обработка и анализа на информации за кредитна способност на  

правни лица. 

Преглед на финансиски 

активности за кои, од страна 

на гувернерот на НБРСМ е 

изречена забрана или 

ограничување за нивно 

НЕМА 
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вршење,односно е повлечена 

согласноста 

1.1 ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКАТА ГРУПА 

Назив Steiermarkische Bank und Sparkassen 

Седиште Sparkassenplatz  4, 8010 Грац, Австрија 

Претежна дејност на 

матичното лице, како и на 

секој член на банкарската 

група 

Монетарно посредување 

Организациска структура на 

банкарската група 
Организациска структура на банкарската група 

Учество на банката во 

вкупниот број  акции во секој 

член на банкарската група 

НЕМА 

2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА 

2.1  АКЦИОНЕРИ СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО 

Назив Steiermarkische Bank und Sparkassen 

Седиште Sparkassenplatz  4, 8010 Грац, Австрија 

Правна форма Акционерско друштво 

Претежна дејност Финансиско посредување 

Процентот на учество во 

вкупниот број на акции во 

Банката 

99,74 

Процентот на учество во 

вкупниот број издадени  

акции со право на на глас во 

Банката 

99,74 

2.2  АКЦИОНЕРИ СО НЕКВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО 

Процентот на учеството во 

вкупниот број  на акции во 

Банката 

0,26 

Број на акционери во Банката 73 

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА 

Износ на почетен капитал кој 

е запишан во Централниот 

регистар 

1.662.774.540 

Број на акции од секој  род и 

класа, како и номиналниот 

износ на акциите 

622.762 обични акции со номинална вредност од 2.670 денари 

по акција 

Опис на карактеристиките на 

основните компоненти на 

сопствени средства 

Сопствените средства на Банката претставуваат збир на основниот 

капитал и дополнителниот капитал.  

При утврдувањето на износот на сопствените средства, Банката ги 

почитува следниве стапки: 

- редовниот основен капитал не смее да биде понизок од 4,5% од 

https://www.sparkasse.at/erstebank-en/about-us/management
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активата пондерирана според ризиците (стапка на редовен основен 

капитал); 

- основниот капитал не смее да биде понизок од 6% од активата 

пондерирана според ризиците (стапка на основен капитал) 

                                                                                                                                                                                                                        

1. Основен капитал   

Основниот капитал претставува збир на редовниот основен капитал 

и додатниот основен капитал.                                                                             

Банката има редовен основен капитал во кој се вклучени капитални 

инструменти и нивната премија, како и задолжителна општа 

резерва. Резервите се издвоени од оданочената добивка и служат 

за покривање на евентуални загуби што произлегуваат од ризиците 

со кои се соочува банката во своето работење.  

Капиталните инструменти на Банката, ги исполнуваат следните 

услови: 

 -издадени се од банката врз основа на одлука на собранието на 

акционери, уплатени се во целост, имаат третман на акционерски 

капитал и во билансот на состојба на банката се прикажани јасно и 

одвоено, 

                                                                                                                     

-се безусловно неповратни и немаат рок нa достасување          

- имаат највисок квалитет во однос на другите капитални 

инструменти на Банката, односно се користат први за покривање на 

загубите за време на работењето на банката,    

-во случај на стечај или ликвидација на Банката овие инструменти се 

исплаќаат последни во однос на сите други обврски на Банката кон 

останатите доверители и имателите на овие инструменти имаат 

право на наплата од остатокот од активата на банката којшто ќе 

остане по исплатата на останатите обврски, 

        

2. Дополнителен капитал   

 Позициите кои се дел од дополнителниот капитал на Банката се 

субординираните кредити и ги исполнуваат следните услови:                          

- обврските врз основа на овие позиции се целосно подредени на 

обврските кон останатите депоненти и доверители на банката;                                                                                                                                       

-  имаат рок на достасување од најмалку пет години, 

- немаат третман на депозит (штеден влог) и не се предмет на 

осигурување од страна на Фондот за осигурување на депозити.         

Банката нема одбитни ставки кои се намалени од редовниот ниту од 

дополнителниот капитал. 

 

Износот и компоненти на 

основниот капитал, утврден 

согласно со Одлуката за 

Методологијата за 

утврдување на адекватноста 

на капиталот 

Извештај за сопствените средства   

 

https://www.sparkasse.mk/CMS/Upload/Dokumenti/Podatoci_za_Bankata/Извештај%20за%20сопствени%20средства.pdf
https://www.sparkasse.mk/CMS/Upload/Dokumenti/Podatoci_za_Bankata/Извештај%20за%20сопствени%20средства.pdf
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Износ и компоненти на 

дополнителниот капитал I, и 

дополнителниот капитал II, 

како и нивниот износ кој, 

согласно со Методологијата 

за утврдување на 

адекватноста на капиталот, 

може да биде дел од 

сопствените средства на 

банката 

Извештај за сопствените средства  

 

Видот на одбитните ставки 

од основниот капитал и 

дополнителниот капитал и 

нивниот износ 

Извештај за сопствените средства 

Вкупен износ на сопствените 

средства и висина на 

адекватноста на капиталот 

Сопствени средства 2.855.182 илјади денари 
Адекватност на капитал 18,3% 
Извештај за стапката на адекватност  

Висината на капиталот 

потребен за покривање на 

кредитниот ризик утврден 

согласно Методологијата за 

утврдување на капиталот, 

прикажан одделно за 

билансните и вонбилансните 

ставки 

Вкупниот капитал потребен за покривање на кредитниот ризик 

изнесува 1.113.073 илјади МКД.                                         

Капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик за 

билансните ставки изнесува 1.016.708 илјади МКД.                                                      

Капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик за 

вонбилансните ставки изнесува 96.366 илјади МКД  

 

Извештај за стапката на адекватност  

 

Висината на капиталот 

потребен за покривање на 

валутниот ризик утврден 

согласно Методологијата за 

утврдување на адекватноста 

на капиталот 

Извештај за стапката на адекватност  

 

Висината на капиталот 

потребен за покривање на 

пазарниот ризик  утврден 

согласно Методологијата за 

утврдување на адекватноста 

на капиталот 

Согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на 

капиталот, Банката не пресметува капитал за покривање на 

пазарниот ризик 

Висината на капиталот 

потребен за покривање на 

ризикот од промена на 

цените на стоките 

Согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на 

капиталот, Банката не пресметува капитал за покривање ризикот од 

промена на цените на стоките 

Висината на капиталот 

потребен за покривање на 

надминувањето на лимитите 

на изложеност 

Банката не ги надминува лимитите на изложеност и согласно тоа не 

пресметува капитал потребен за покривање на надминувањето на 

лимитите на изложеност 

 

https://www.sparkasse.mk/CMS/Upload/Dokumenti/Podatoci_za_Bankata/Извештај%20за%20сопствени%20средства.pdf
https://www.sparkasse.mk/CMS/Upload/Dokumenti/Podatoci_za_Bankata/Извештај%20за%20сопствени%20средства.pdf
https://www.sparkasse.mk/CMS/Upload/Dokumenti/Podatoci_za_Bankata/Извештај%20за%20сопствени%20средства.pdf
https://www.sparkasse.mk/CMS/Upload/Dokumenti/Podatoci_za_Bankata/Извештај%20за%20стапката%20на%20адекватност.pdf
https://www.sparkasse.mk/CMS/Upload/Dokumenti/Podatoci_za_Bankata/Извештај%20за%20стапката%20на%20адекватност.pdf
https://www.sparkasse.mk/CMS/Upload/Dokumenti/Podatoci_za_Bankata/Извештај%20за%20стапката%20на%20адекватност.pdf
https://www.sparkasse.mk/CMS/Upload/Dokumenti/Podatoci_za_Bankata/Извештај%20за%20стапката%20на%20адекватност.pdf
https://www.sparkasse.mk/CMS/Upload/Dokumenti/Podatoci_za_Bankata/Извештај%20за%20стапката%20на%20адекватност.pdf
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Висината на капиталот 

потребен за покривање на 

други ризици доколку 

банката по сопствена оценка 

утврдила дополнителен 

износ на капитал потребен за 

покривање на тие ризици   

Банката нема утврдено дополнителни ризици и согласно тоа не 

пресметува капитал потребен за покривање на други ризици 
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СТЕПЕН НА ЗАДОЛЖЕНОСТ 

со  31.12.2018 

(објавени на 14.05.2019) 

 

 

ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕНОТ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ НА БАНКАТА 

Вредност и структура на 
капиталот (износот на редовниот 
основен капитал и додатниот 
основен капитал, како и на 
основниот капитал на Банката) 

Износот на основниот капитал на Банката на 31.12.2018 

година изнесува 2.240.232 илјади денари, кој се состои од 

редовен основен капитал, односно капитални инструменти и 

нивната премија, задолжителна општа резерва, позиции од 

сеопфатната добивка на Банката, како и ефект од примената 

на МСФИ9 стандардот. Банката нема додатен основен 

капитал. 

Вредност и структура на 

вкупната билансна и вкупната 

вонбилансна изложеност којашто 

се користи за пресметка на 

стапката на задолженост 

Извештај за стапка на задолженост 

Износ на стапката на 

задолженост  
13,3% (состојба за II полугодие) 
13,4% (состојба за I полугодие) 

Износ на вкупните билансни и 

вкупните вонбилансни 

побарувања на Банката, согласно 

со последните финансиските 

извештаи 

Согласно ревидираните финансиски извештаи на Банката, 

вкупните билансни побарувања на 31.12.2018 година 

изнесуваат 21.271.903 илјади денари. Износот на вкупните 

вонбилансни позиции на Банката изнесуваат 2.386.019 илјади 

денари и се вклучени во пресметката на степенот на 

задолженост применувајќи соодветен фактор на конверзија. 

 

 

 
 
 

 

https://www.sparkasse.mk/CMS/Upload/Dokumenti/Podatoci_za_Bankata/Извештај%20за%20стапка%20на%20задолженост.pdf

