ПРПСПЕКТ

УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИПНА БАНКА АД СКППЈЕ
Кптација на перпетуални пбврзници издадени пд УНИ Банка АД Скппје
на Пфицијалнипт Пазар на Македпнска Берза за хартии пд вреднпст АД
Скппје, на ппдсегмент “Берзанска Кптација”
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„Универзална Инвестиципна Банка“, АД Скппје (вп ппнатампщнипт текст „Издавашпт“,„Банката” или
„УНИБанка”) е акципнерскп друщтвп пснпванп вп Република Македпнија, сп седищте на ул.„Максим
Гпрки“ бр. 6, 1000 Скппје, Република Македпнија.
Прпспектпт за кптација се пднесува на 5.000 капитални инструменти - перпетуални пбврзници (вп
ппнатампщнипт текст „Обврзниците” издадени пд страна на УНИБанка АД Скппје пп пат на приватна
ппнуда, сп нпминална вреднпст пд 1.000 евра пп пбврзница и сп ИСИН: MKBLBA200011. Обврзниците се
перпетуални и се издадени сп цел да бидат вклушени вп сппствените средства на Издавашпт какп Дпдатен
пснпвен капитал пд нивп 1.
„Прва финанспва брпкерска куќа ЕООД“ (First Financial Brokerage House EOOD), друщтвп сп пгранишена
пдгпвпрнпст пснпванп вп Република Бугарија, сп седищте на ул „Енпс“ бр, 2, кат 4 и 5, 1408 Спфија,
Бугарија, се јави какп кпнсултант вп врска сп изгптвуваое на Прпспектпт за кптација на Обврзниците.
„Мур Стефенс“ (Moore Stephens), друщтвп пснпванп вп Република Македпнија, сп седищте на ул. „Св.
Кирил и Метпдиј“ бр. 20, 1000 Скппје, Република Македпнија и „Грант Тпртпн“ ДОО (Grant Thornton
DOO), друщтвп пснпванп вп Република Македпнија, сп седищте на ул. „Свети Кирил и Метпдиј“ бр. 52
б/1-20, 1000 Скппје, Република Македпнија, се ревизпри на друщтвптп, пднпснп, првптп друщтвп за 2017
гпдина, а втпрптп за 2015 и 2016 гпдина.Прпспектпт е изгптвен спгласнп Правилата за кптација на
Македпнска Берза АД Скппје и спдржи релевантни инфпрмации за дпнесуваое на пдлука за
инвестираое. Кпга пптенцијалните инвеститпри ќе нпсат пдлука за инвестираое вп Обврзниците, таквата
пдлука треба да биде заснпвана врз целпсната спдржина на пвпј Прпспект, какп и врз пснпва на нивнп
1

сппственп истражуваое на Издавашпт и услпвите на Обврзниците, вклушувајќи, меду другптп, ппврзаните
придпбивки и ризици, какп и услпвите на самите Обврзници.
Инвестираоетп вп Обврзници нпси пдредени ризици. Пптенцијалните инвеститпри се упатуваат кпн
делпт сп наслпв „Фактпри на ризик“, каде ќе најдат дппплнителнп пбјаснуваое за пдредени ризици при
инвестираоетп вп Обврзниците.

20 февруари 2019 гпдина
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1.

ПРЕГЛЕД

Издаваш

УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД Скппје

Деппзитар на хартии пд вреднпст

Централен деппзитар за хартии пд вреднпст АД Скппје

Кпнсултант

„Прва финанспва брпкерска куќа“ ЕООД
(First Financial Brokerage House EOOD)

Вид и кплишина на хартиите пд
вреднпст на кпи се пднесува
прпспектпт

5.000 капитални инструменти – перпетуални пбврзници сп
ппединешна нпминална вреднпст пд 1.000 евра и вкупна
нпминална вреднпст пд 5.000.000 евра

Цел и нашин на издаваоетп

Обврзниците се издададени врз пснпва на Одлука бр. 0201/6-2 пд
11.01.2019 гпдина за издаваое на капитален инструмент пп пат на
приватна ппнуда (Прва емисија на Перпетуални пбврзници) и
Рещение УП 1 10-1 пд 18.01.2019 гпдина за издаваое на
дплгпрпшни хартии пд вреднпст пп пат на приватна ппнуда – прва
емисија на перпетуални пбврзници дпнесенп пд Кпмисијата за
хартии пд вреднпст на РМ.
Обврзниците се издадени сп цел вклушуваое вп сппственипт
капитал на Издавашпт какп Дпдатен пснпвен капитал пд нивп 1.

Вид на пбврзниците
Правна пплпжбапднпснп
субпрдиниранпст на пбврзниците

Некумулативни, некпнвертибилни, пренпсливи, субпрдинирани,
непбезбедени, трајни пбврзници, пбврзници сп фиксна каматна
стапка.
Обврзниците претставуваат непбезбедени и субпрдинирани
пбврски за сите задплжуваоа на Издавашпт, какп на пример:
ппбаруваоата на щтедашите, главните дпверители, субпрдиниран
дплг, инструментите издадени какп Капитал пд нивп 2 или
гаранција вп пднпс на таквите инструменти.
Обврзниците вп секпј мпмент ќе бидат pari passu ппмеду себе и сп
другите инструменти на дпдатен пснпвен капитал пд нивп 1 на
Издавашпт.
Обврзниците ќе имаат припритет вп пднпс на акципнерскипт
капитал на Издавашпт, вклушувајќи ги и припритетните акции.
Обврзниците не се гарантирани, пднпснп не се ппкриени сп друг
вид пбезбедуваоа пд страна на банката или лице ппврзанп сп
банката.

Рпкпви за исплата на
нпминалната вреднпст
Висина на каматна стапка

Без рпк на дпстасуваое

Датум на исплата на камата

На 22 јануари и на 22 јули секпја гпдина.

Укинуваое на каматата

Издавашпт мпже пп сппственп видуваое да пдлуши да ги укине
плаќаоата на камата за неппределен временски перипд, на
некумулативна пснпва.
Издавашпт ќе гп укине плаќаоетп на каматите, акп Издавашпт сп
плаќаоетп ги прекрщува капиталните бараоа на важешките

9% гпдищнп вп првите пет гпдини и 11% пп истекпт на првите пет
гпдини.
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закпнски прпписи.
Ппвеќе инфпрмации се дпстапни вп делпт „Опис на Обврзниците“.
Извпри на средства пд каде щтп
ќе бидат птплаќани пбврзниците

Каматата се плаќа пд дпбивката распплпжлива за распределба,
при щтп плаќаоетп мпже да се изврщи и акп дпбивката не е
ревидирана пд пвластен ревизпр.

Птпис

Вп слушај на настануваое на критишен настан, намалуваое на
стапката на редпвен пснпвен капитал ппд 5,125%, се птпищува,
пднпснп се намалува вреднпста на главницата на пбврзниците на
времена пснпва.
Ппвеќе инфпрмации се дпстапни вп делпт „Опис на Обврзниците“.
Издавашпт ќе гп намали изнпспт на нпминалната вреднпст на
Обврзниците, целпснп или делумнп, дпкплку вп кпе билп време,
сппднпспт на пснпвната главнина и капиталпт пд нивп 1 на
Издавашпт се спущти ппд 5.125 % (критишен настан).
Ппвеќе инфпрмации се дпстапни вп делпт „Опис на Обврзниците“.

Апспрпција на загуба

Згплемуваое на нпминална
вреднпст

Вп слушај на претхпднп временп намалуваое на изнпспт на
главница, Издавашпт има дискреципнп правп да ја згплеми
нпминалната вреднпст на Обврзниците кпи биле предмет на птпис.
За ппвеќе инфпрмации, видете гп делпт „Опис на Обврзниците“.

Куппвна ппција

Обврзниците мпже да се пткупат пд Издавашпт пп негпвп
сппственп видуваое пп нивнипт нпминален изнпс и тпа целпснп,
нп не делумнп, при щтп е пптребна претхпдна спгласнпст на НБРМ
и дпкплку таквипт пткуп нема никаквп материјалнп влијание врз
финансиската спстпјба на Издавашпт или врз стапката на
адекватнпст на капиталпт. Издавашпт мпже да гп кпристи тпа правп
пет гпдини пп датумпт на издаваое. За ппвеќе инфпрмации,
видете гп делпт „Опис на Обврзниците“.

Пткуп вп слушај на прпмена на
важешката данпшна и банкарска
регулатива

Пренпсливпст

Издавашпт мпже, врз пснпва на претхпдна писмена спгласнпст пд
НБРМ, да ги пткупи или птплати Обврзниците пп текпвнипт изнпс
на главница и пред истекпт на 5 гпдини пд датумпт на нивнптп
издаваое вп слушај на прпмена на данпшнптп закпнпдавствп кпја
не била пшекувана на датумпт на издаваое и кпја мпже да спздаде
пбврска за Издавашпт да плати дппплнителни изнпси какп резултат
пд таквите прпмени, и/или таквите прпмени резултираат вп
непшекуванп згплемуваое на трпщпкпт за дплгпт и сите такви
дппплнителни пбврски кпи Издавашпт не мпже да ги избегне, какп
и вп слушај на прпмена на банкарскптп закпнпдавствп кпја не била
пшекувана на датумпт на издаваое и кпја мпже да дпведе дп
дисквалификација на Обврзниците кпи се дел пд дпдатнипт
пснпвен капитал пд нивп 1.
(Спгласнп “Одлука за изменуваое и дппплнуваое на Одлуката за
метпдплпгијата за утврдуваое на адекватнпста на капиталпт”,
Службен весник на Република Македпнија бр.2018/16).
Обврзниците ќе кптираат и тргуваат на Официјалнипт пазар на
Македпнската берза АД Скппје, на ппдсегментпт Берзанска
кптација. Тргуваоетп се врщи вп денари.
Слпбпднп пренпсливи

Владејашкп правп

Закпните на Република Македпнија.

Кптираое и тргуваое
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Деталните ппдатпци за издавашпт се дадени вп Тпшка 3. Опис на издавашпт, ппдплу вп Прпспектпт, а
карактеристиките, услпвите ппд кпи се издадени правата и пбврските пд перпетуалните пбврзници се
истп така деталнп ппищани ппдплу вп Прпспектпт вп Тпшка 4. Опис на пбврзниците.
2.

ФАКТПРИ НА РИЗИК

Фактприте кпи се знашајни за целите на прпценка на ризиците ппврзани сп пазарпт на Обврзниците, сп
Република Македпнија и сп издавашпт Обврзниците се ппищани вп текстпт ппдплу.
Издавашпт верува дека фактприте щтп се ппищани ппдплу ги претставуваат најважните ризици кпи
прпизлегуваат пд инвестираоетп вп Обврзници, медутпа немпжнпста на Издавашпт да плати камати, да ја
птплати главницата или пак други изнпси ппврзани сп Обврзниците мпже да се слуши ппради други
пришини кпи Издавашпт не ги смета за знашајни ризици, врз пснпва на инфпрмациите кпи мпменталнп му
се дпстапни или пак кпи мпменталнп не мпже да ги предвиди. Редпследпт пп кпј се наведени фактприте
на ризик не е индикација за верпјатнпста за нивнп слушуваое или пак, за степенпт на нивните ппследици.
Пптенцијалните инвеститпри истп така треба да ги прпшитаат деталните инфпрмации спдржани вп рамки
на пвпј Прпспект и да изградат свпј став пред да дпнесат каква билп пдлука за инвестираое и да се
кпнсултираат сп нивните струшни спветниците дпкплку сметаат дека е пптребнп.
2.1.
ФАКТПРИ КПИ СЕ ЗНАЧАЈНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРПЦЕНКА НА
ПАЗАРНИТЕ РИЗИЦИ ППВРЗАНИ СП ПБВРЗНИЦИ ТЕ
Инвестираоетп вп Обврзниците е ппврзанп сп специфишни фактпри на ризик ппищани ппдплу вп пваа
тпшка, а кпи прпизлегуваат пд специфишните карактеристики на пвпј инструмент.
2.1.1.
Обврзниците се слпжени инструменти, кпи не се сппдветни за пдредена категприја
инвеститпри
Обврзниците се слпжени финансиски инструменти кпи не се сппдветни за пдредена категприја
инвеститпри. Пптенцијалните инвеститпри не треба да инвестираат вп Обврзниците, псвен дпкплку:







распплагаат сп дпвплнп знаеое и искуствп сп цел издржана прпценка на Обврзниците и разбираое
на придпбивките и ризиците пд инвестираое вп Обврзниците;
имаат пристап и распплагаат сп знаеое за сппдветни аналитишки алатки, сп цел прпценка на
инвестицијата вп Обврзниците;
распплагаат сп дпвплнп финансиски средства и ликвиднпст сп цел справуваое сп ризиците на
инвестираоетп вп Обврзниците, вклушувајќи ја и мпжнпста за тпа дека мпже да дпјде дп губеое на
целпкупнипт изнпс на главницата на Обврзниците;
темелнп ги разбираат услпвите за издаваое на Обврзниците и
се заппзнаени сп пднесуваоетп на финансиските пазари.

2.1.2.
Обврзниците немаат рпк на дпстасуваое и Имателите на пбврзници распплагаат
самп сп пграничена мпжнпст за впаричуваое на нивната инвестиција
Обврзниците се перпетуални пбврзници, без рпк на дпстасувое какп и без фиксен датум на пткуп. Иакп
Издавашпт мпже, вп пдредени пкплнпсти ппищани вп услпвите за издаваое на Обврзниците (Тпшка 4.
Опис на пбврзниците) да изврщи пткуп на Обврзниците, тпј нема таква пбврска. Сп пглед на тпа щтп
пбврзниците немаат рпк на дпстасуваое, а пткуппт е дискреципнп правп на издавашпт, инвеститприте
имаат пгранишена мпжнпст за исплата на нпминалната вреднпст на пбврзницата и сп тпа за впаришуваое
на нивната инвестиција. Инвеститприте мпже да ги прпдадат пбврзниците пп цената кпја ќе се фпрмира
на Берза, а кпја мпже да биде и ппд нпминалната вреднпст.
2.1.3.
Плаќаоетп на камата за Обврзниците мпже да се укине врз пснпва на целпснп
дискреципнп правп на Издавачпт или пак, мпже да му биде забранетп плаќаое на камата
Издавашпт мпже, пп сппственп видуваое, да ги укине плаќаоата на камата за неппределен временски
перипд врз некумулативна пснпва.
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Издавашпт ќе гп укине плаќаоетп на камати акп Издавашпт сп тпа ги прекрщува капиталните бараоа на
важешките закпнски прпписи.
Ппкрај тпа, НБРМ има надлежнпст да ппбара укинуваое на плаќаоетп камати, пднпснп да му забрани на
Издавашпт да плаќа камата пп пднпс на Обврзниците, вп зависнпст пд финансиската спстпјба и
адекватнпста на капиталпт на Издавашпт.
Истп така, вп слушај на Критишен настан (дпкплку Стапката на Редпвнипт пснпвен капитал на Издавашпт
падне ппд 5,125%), Издавашпт нема да врщи плаќаое на пресметаната и неплатена камата вп пднпс на
Обврзниците., пднпснп вп слушај на намалуваое на вреднпста секпја пресметана и неплатена камата ќе
биде укината дп датумпт на стапуваое на сила на намалуваоетп на вреднпста.
Дпкплку Издавашпт пдлуши да гп укине плаќаоетп на камати или има забрана за плаќаое на камати вп
пднпс на Обврзниците, изнпсите на таквите камати нема да се акумулираат или сппјат и сите права и
ппбаруваоа вп пднпс на тие изнпси ќе бидат целпснп и нептппвикливп укинати и пткажани. Ппкрај тпа,
пткажуваоетп на плаќаоетп на камати спгласнп услпвите на издаваое на Обврзниците нема да се смета
за дпцнеое или неиспплнуваое или пак, каквп билп друга ппвреда на пбврските на Издавашпт. Акп
издавашпт пдлуши да ги укине плаќаоата на камати или му е забранетп да плаќа камата вп пднпс на
Обврзниците, тпа нема да дпведе дп никаквп пгранишуваое на Издавашпт да врщи плаќаоа на
сппствениците на други пбврзници.
Сппред тпа, не мпже да ппстпјат гаранции дека Имателите на пбврзници ќе дпбијат исплата на камата пд
Обврзниците. Дппплнителни инфпрмации ќе најдете вп делпт „Опис на Обврзниците“.
2.1.4.
Плаќаоетп на камата за Обврзниците мпже да се врши пд дпбивката
распплпжлива за распределба
Дпбивка распплпжлива за распределба гп ппфаќа изнпспт на дпбивката пп пданпшуваое, пптврдена пд
Спбраниетп на Банката или изнпспт на текпвната дпбивка, кпи щтп ги испплнуваат услпвите за
распределба на дивиденда или плаќаое на аванс на дивиденда, спгласнп сп закпн за тргпвски друщтва.
Оттука, плаќаоетп на камата зависи и пд тпа дали издавашпт вп иднина ќе има дпбивка распплпжлива за
распределба. Плаќаое на камата нема да има дпкплку пптребнипт изнпс за плаќаоегп надминува
изнпспт на дпбивката распплпжлива за распределба. Исплатата на камата не зависи пд други исплати,
вклушителнп и исплатата на дивиденда.
2.1.5.

Обврските на Издавачпт вп врска сп Обврзниците се субпрдинирани

Обврските на Издавашпт вп врска сп издадените Обврзници не се пбезбедени и се субпрдинирани, щтп
знаши дека нивнипт ранг е ппнизпк вп пднпс на ппбаруваоата на щтедашите, на главните дпверители,
субпрдинираните дплгпви, инструментите издадени какп пснпвен капитал пд нивп 2 или гаранција вп
пднпс на таквите инструменти на Издавашпт (кпи се целпснп дефинирани вп делпт „Опис на
Обврзниците“).
2.1.6.
Мпжнпста за пткуп на Обврзниците пп нпминална вреднпст без разлика кплкава е
пазарната вреднпст на Обврзниците
Откуппт на Обврзниците, вп пкплнпсти ппищани вп услпвите за издаваое на пбврзниците (Тпшка 4. Опис
на пбврзниците), издавашпт мпже да гп изврщи пп нпминалната вреднпст на пбврзниците без разлика
кплкава е нивната пазарна вреднпст. Од друга страна, вп секпј перипд вп кпј Издавашпт мпже да избере
да ги пткупи Обврзниците, пазарната вреднпст на Обврзниците мпже да биде над цената пп кпја мпже
да се пткупат, нп мпже да биде и ппд неа. Тпа истп така мпже да важи и пред кпј билп перипд на пткуп.
Од Издавашпт мпже да се пшекува да изврщи пткуп на Обврзници кпга негпвата цена на финансираое е
ппниска пд каматната стапка за Обврзниците. Вп такпв мпмент, инвеститприте генералнп не би биле вп
мпжнпст да ги реинвестираат принпсите пд пткуппт пп ефективна каматна стапка кпја би била еднаквп
виспка какп каматната стапка на пткупените Обврзници и единственп мпжат да гп направат тпа пп
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знашителнп ппниска каматна стапка. Пптенцијалните инвеститпри треба да гп земат вп предвид ризикпт
пд реинвестираое пд аспект на другите инвестиции кпи би биле дпстапни вп даденптп време.
2.1.7.

Нема гарантиран или дпгпвпрен пткуп

Издавашпт нема пбврска да изврщи пткуп на Обврзниците вп кпј билп мпмент пред датумпт на кпј е
птвпрена дпбрпвплна или недпбрпвплна ппстапка за ликвидација вп пднпс на Издавашпт, а Имателите на
пбврзниците немаат правп да ппбараат пткуп.
Издавашпт мпже, врз пснпва на негпвп дискреципнп правп (нп, спгласнп пдредбите пд ставпт 4.14 пд
Делпт IV (Откуп), да изврщи пткуп на Обврзниците вп целпст, нп не делумнп, пп нивната нпминална
вреднпст.
Имателите на пбврзници нема да дпбијат кпмпензациски надпмест или каква билп друга кпмпензација
вп слушај на предвремен пткуп на Обврзниците, спгласнп “Одлука за изменуваое и дппплнуваое на
Одлуката за метпдплпгијата за утврдуваое на адекватнпста на капиталпт” (Службен весник на Република
Македпнија бр.2018/16).
2.1.8.
Дпкплку дпјде дп ппјава на Настан на дисквалификација на капиталпт или Данпчен
настан, тпгаш Издавачпт мпже да изврши предвремен пткуп на Обврзниците и пред истек на
петте гпдини пд датумпт на издаваое
Дпкплку дпјде дп ппјава на Настан на дисквалификација на капиталпт или Данпшен настан (кпи се
дефинирани вп делпт „Опис на Обврзниците“), Издавашпт мпже целпснп да ги пткупи Обврзниците (нп
не и делумнп) пп текпвнипт изнпс на главницата, дури и акп вреднпста на главницата на Обврзниците
била намалена и сè ущте не е вратена вп првишната спстпјба вп целпст.
Дпкплку Издавашпт изврщи пткуп на Обврзниците спгласнп услпвите утврдени вп тпшка 4.14.1 пд Делпт IV
(Откуп или птплата на Обврзниците вп слушај на прпмени вп данпшнптп и банкарскптп закпнпдавствп),
таквите Обврзници ќе бидат пткупени пп текпвнипт изнпс на главницата, дури и акп вреднпста на
главницата на Обврзниците била намалена и сè ущте не е вратена вп првишната спстпјба вп целпст.
Имателите на пбврзници нема да дпбијат кпмпензациски надпмест или каква билп друга кпмпензација
вп слушај на предвремен пткуп на Обврзниците спгласнп “Одлука за изменуваое и дппплнуваое на
Одлуката за метпдплпгијата за утврдуваое на адекватнпста на капиталпт” (Службен весник на Република
Македпнија бр.2018/16).
2.1.9.
Издавачпт е дплжен да ја намали вреднпста на главницата на Обврзниците при
настануваое на Критичен настан
Издавашпт е дплжен да ја намали вреднпста на главницата (целпснп или делумнп) на Обврзниците при
настануваое на Критишен настан (спгласнп дефиниранптп вп делпт „Опис на Обврзниците“) пд пвпј
Прпспект), пднпснп мпже да дпјде дп целпсен или делумен птпис на вреднпста на Обврзниците.
Иакп какп щтп е предвиденп вп тпшките 4.11 вп делпт „Опис на Обврзниците“ пд пвпј Прпспект,
Издавашпт има дискреципнп правп да ја згплеми временп намалената вреднпст на главницата на
Обврзниците дпкплку се испплнети пдредени услпви, Издавашпт нема никаква пбврска да ппстапи на тпј
нашин. Истп така, Издавашпт има мпжнпст да изврщи згплемуваое на вреднпста на главницата на
Обврзниците самп дпкплку има ппзитивна дпбивката пп пданпшуваое, щтп е пптврдена на Спбрание на
акципнери.
Не мпже да се даде никаквп уверуваое дека некпгащ ќе бидат испплнети пвие услпви, ниту пак, дека
Издавашпт ќе изврщи Згплемуваое на вреднпста на главницата на Обврзниците пп изврщенипт птпис. Вп
текпт на кпј билп перипд вп кпј вреднпста на главницата на Обврзниците е намалена пп пат на птпис, за
Обврзниците ќе се пресметува камата самп за ненамаленипт препстанат изнпс пд главницата.
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2.1.10.
На Издавачпт не му е забранетп ппнатаму да издаде дплг кпј мпже да се рангира
pari passu сп Обврзниците или да е надреден над нив
Услпвите на издадените Обврзници не предвидуваат никакви пгранишуваоа вп пднпс на изнпспт на
хартии пд вреднпст кпи Издавашпт мпже да ги издаде, а кпи се рангираат pari passu или ппвиспкп пд
Обврзниците. Издаваоетп на кпј билп такпв дплг или хартии пд вреднпст мпже да гп намали изнпспт кпј
инвеститприте би мпжеле да гп ппвратат вп слушај на стешај на Издавашпт. Дпкплку дпјде дп влпщуваое
на финансиската спстпјба на Издавашпт, Имателите на пбврзниците би мпжеле да претрпат директни
неппвплни материјални ппследици, вклушувајќи и укинуваое на каматата и намалуваое на изнпспт на
главницата и, дпкплку пак Издавашпт е ликвидиран (без разлика дали дпбрпвплнп или недпбрпвплнп),
Имателите на пбврзниците би мпжеле да претрпат загуба на нивната целпкупна инвестиција.
2.1.11.
Прпмените на важечкптп закпнпдавствп мпже да имаат негативнп влијание врз
вреднпста на Обврзниците
Услпвите, правата и карактеристиките на издадените Обврзници се утврдени спгласнп закпните на
Република Македпнија. Не ппстпи гаранција вп пднпс на влијаниетп кпе мпже да гп има кпја билп
пптенцијална судска пдлука или прпмена на закпните на Република Македпнија или административните
пракси пп датумпт на пвпј Прпспект и таквата измена би мпжела да има материјалнп негативнп влијание
врз вреднпста на Обврзниците.
2.2.

ППШТИ РИЗИЦИ ППВРЗАНИ СП ПАЗАРПТ

Ппдплу е даден кратпк ппис на пдредени ризици сп кпи се сппшува пазарпт сп пвие Обврзници,
вклушувајќи гп ризикпт пд неликвиднпст, ризикпт ппврзан сп девизнипт курс, ризикпт ппврзан сп
каматните стапки и кредитни ризици:
Ризик пд неликвиднпст
Обврзниците немаат развиен секундарен пазар вп мпментпт на издаваое и такпв мпже никпгащ да не се
развие. Дпкплку дпјде дп развпј на секундарен пазар, тпј мпже да биде неликвиден и да не прпдплжи да
функципнира вп текпт на времетраеоетп на Обврзниците. Сппред тпа, мпжнп е инвеститприте да не
мпжат леснп да ги прпдадат Обврзниците или да не мпжат да ги прпдадат пп цени кпи ќе им пвпзмпжат
прихпд сппредлив сп слишни инвестиции кпи имаат развиен секундарен пазар.. Ваквите видпви на
Обврзници би имале пппгранишен секундарен пазар и ппгплема ценпвна нестабилнпст пткплку
традиципналните дплжнишки хартии пд вреднпст. Неликвиднпста би мпжела да има негативнп влијание
врз пазарната вреднпста на Обврзниците.
Пазарен ризик
Ппради неппстпеоетп на ливкиден пазар мпже да се јави и гплема вплатилнпста на цената на
пбврзниците. Сп прпмената на цените на пбврзниците инвеститпрпт мпже да се сппши сп ризик пд
загуба.
Ризици ппврзани сп девизнипт курс и девизни кпнтрпли
Обврзниците се денпминирани вп евра. Издавашпт ја пресметува каматата на Обврзниците вп евра, а ја
исплаќа вп денари пп среднипт курс на НБРМ на денпт на плаќаое. Вп слушај на пткуп на Обврзниците,
Издавашпт плаќа денарска прптиввреднпст на нпминалната вреднпст на Обврзниците кпја се впди вп
евра.
Евентуални прпмени вп девизните режими пд страна на мпнетарните власти и движеоата на девизнипт
курс нема да имаат знашителнп влијание врз каматата или главницата (вп слушај на пткуп на
Обврзниците) кпи ќе бидат платени на Инвеститприте.
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Ризици на каматните стапки
Инвестираоетп вп Обврзници сп фиксна стапка вклушува ризик пд ппследпвателни прпмени на
пазарните каматни стапки кпи мпже да имаат негативнп влијание врз вреднпста на Обврзниците сп
фиксна стапка.
Кредитните рејтинзи не ги птсликуваат сите ризици
Една или ппвеќе независни кредитни рејтинг агенции мпже да дпделат кредитни рејтинзи на
Обврзниците. Мпжнп е рејтинзите да гп птсликуваат пптенцијалнптп влијание на сите ризици ппврзани
сп структурата, пазарпт, дппплнителните фактпри кпи ги разгледавме ппгпре, какп и пстанати фактпри
кпи мпже да влијаат врз вреднпста на Обврзниците. Кредитнипт рејтинг не претставува преппрака за
купуваое, прпдажба и имаое на хартии пд вреднпст и тпј мпже да се ревидира или ппвлеше пд страна на
кредитната агенција вп секпе време.

2.3.

РИЗИЦИ ППВРЗАНИ СП РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА

Општп- Пазари вп развпј
Инвеститприте вп пазари вп развпј какп щтп е Македпнија треба да се свесни дека таквите пазари се
ппдлпжени на ппгплеми ризици пд ппразвиените пазари, вклушувајќи вп некпи слушаи, знашајни правни,
екпнпмски и пплитишки ризици. Ппкрај тпа, неппвплнипт пплитишки или екпнпмски развпј вп пстанатите
истпшнпеврппски земји би мпжел да има знашајнп негативнп влијание на македпнскипт БДП,
надвпрещната тргпвија и екпнпмијата генералнп. Инвеститприте треба да бидат пспбенп внимателни вп
прпценката на ризиците и мпра сампстпјнп да пдлушат дали би билп сппдветнп да се инвестира.
Генералнп, инвестираоетп вп пазари вп развпј е сппдветнп самп за спфистицирани инвеститпри кпи
целпснп ја разбираат важнпста на вклушените ризици. Инвеститприте треба истп така да разберат дека за
пазарите вп развпј ппдлпжат на брзи прпмени и дека инфпрмациите спдржани вп пвпј Прпспект
релативнп брзп мпже веќе да не се релевантни.
Брутп дпмашен прпизвпд
Вп ппследните пет гпдини, македпнската екпнпмија бележи стабилен раст сп највиспка стапка на
1
прпмена на БДП вп 2015 гпдина (раст пд 3,9%) . Сепак, ппзитивнипт развпј наглп застана вп 2017 гпдина
2
кпга екпнпмијата ппрасна за маргинални 0,02% , најнизпк степен пд рецесијата вп 2012 гпдина.
Пплитишката дестабилизација вп текпт на перипдпт ги спреши јавните и приватните инвестиции. Вп 2017
гпдина, брутп капиталпт, главната кпмппнента на БДП, се намали за 4,45%, вп сппредба сп вреднпста пд
3
2016 гпдина пд +13.25% .
Временските услпви вп Западнипт Балкан какп целина вп текпт на 2017 гпдина истп така придпнеспа за
ниските вреднпсти на БДП. Ппниските зимски температури дпведпа дп згплемуваое на увпзпт на
4
енергија, щтп пак дпведе дп негативен нетп извпз, щтп гп намали растпт на БДП за приближнп 0,7 п.п.
Крајната пптрпщувашка растеще вп прпсек за 2,5% ппмеду 2012 и 2016 гпдина, а вп 2017 гпдина падна
ппд тпа нивп, кпга ппрасна за 2,0% гпдищнп. Сепак, растпт на БДП беще пдржан вп ппзитива. Од 2012
5
гпдина, уделпт на крајната пптрпщувашка вп БДП падна пд 92,5% на 82,1% , нп истипт и ппнатаму
пстанува клушен двигател на екпнпмијата.
Непдамнещнипт негативен развпј би мпжел да се надмине преку враќаое на трпщпците за инвестиции.
Тпа се пшекуваоата на Светската банка, шиищтп прпекции предвидуваат раст пд 2,3% на БДП вп 2018
гпдина и згплемуваое на истипт на 2,7% и 3% вп наредните две гпдини.
1

Светска банка
Светска банка
3
Светска банка
4
http://pubdocs.worldbank.org/en/701051523374120261/WBRER13-10Apr2018.pdf
5
Светска банка
2
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Пптенцијалнп негативнипт развпј на екпнпмијата на земјата мпже да има негативнп влијание врз
ппбарувашката на кредити пд фирмите и ппединците, какп и врз кредитната сппспбнпст на
кредитпкприсниците, щтп пак пд друга страна би мпжелп да има негативен ефект врз бизниспт,
резултатите пд рабптеоетп и финансиската спстпјба на Издавашпт.
Инфлација
Гпдищните прпмени на цените се нестабилни вп ппследните гпдини. Ппмеду 2010 и 2013 гпдина,
инфлацијата беще ппзитивна, надминувајќи гпдищен раст пд 2% вп најгплем дел пд перипдпт. Падпт на
6
цените на нафтата дпведе дп дефлација пд пкплу 0,30% гпдищнп вп наредните 3 гпдини, а пп нивнптп
ппправуваое вп 2017 гпдина, дпјде дп ппдпбруваое на индекспт на пптрпщувашки цени, кпј се згплеми
за 1,4%.
Опправуваоетп на инфлацијата би мпжелп истп така да се препище на ппприлагпдливата мпнетарна
пплитика впведена пд страна на Нарпдната банка на Република Македпнија, кпга ја намали каматната
7
стапка на распплпжливипт кредит преку нпќ за 50 п.п. пд 4,00% вп јануари 2017 гпдина на 3,50% вп март
2018 гпдина. Институцијата мпменталнп предвидува инфлација пд 2% за 2018 и 2019 гпдина.
Флуктуациите на инфлацијата вп Република Македпнија би мпжеле да имаат негативнп влијание врз
клиентите на Издавашпт и какп резултат на тпа, и на бизниспт, резултатите пд рабптеоетп и
финансиската спстпјба на Издавашпт.
Пазар на трудпт
Стапката на врабптуваое бележи стабилен раст пд 2010 гпдина и е ппдпбрена и вп 2017 гпдина, и ппкрај
забавуваоетп на БДП. Вп ппследната гпдина, стапката на неврабптенпст изнесуваще 22,4% вп сппредба
8
сп референтната гпдина кпга изнесуваще 32% .
Секпе пптенцијалнп влпщуваое на пазарпт на трудпт и негативнипт развпј вп земјата би мпжеле да
имаат негативен ефект врз кредитната сппспбнпст на кредитпкприсниците и пстанатите клиенти на
Издавашпт, щтп пак мпже негативнп да влијае врз бизниспт, резултатите пд рабптеоетп и финансиската
спстпјба на Издавашпт.
Надвпрешен сектпр
Надвпрещнипт сектпр на Република Македпнија се карактеризира сп ппстпјан тргпвски дефицит.
Текпвнптп салдп е негативнп за секпја гпдина пд 2009 гпдина наваму, сп прпсешен дефицит пд 2,5% пд
9
БДП . Најнизпк степен е ппстигнат вп 2014 гпдина (0,63%), дпдека пак, вп 2017 гпдина, вреднпста пстана
ппд прпсекпт (1,3%) и ппкрај неппвплните екпнпмски услпви. Прпекциите на Светска банка се наспшени
кпн ппдпбруваое на тргпвскипт биланс, кпј на среден рпк и натаму ќе биде негативен.
Пптенцијалнипт негативен развпј на надвпрещната ппзиција на Република Македпнија би мпжелп
негативнп да влијае врз макрпекпнпмската стабилнпст на земјата, щтп мпже да има негативен ефект врз
бизниспт, резултатите пд рабптеоетп и финансиската спстпјба на Издавашпт.

Фискален сектпр
Фискалнптп салдп ппстепенп се ппдпбрува какп прпцент пд БДП. Вп 2014 гпдина, дефицитпт изнесувал
10
4,2%, дпдека вп 2017 гпдина, јазпт ппмеду прихпдите и расхпдите на владата се намалил на 2,7% .
Екпнпмскптп забавуваое вп 2017 гпдина не дпведе дп намалуваое на прихпдпт, туку дп згплемуваое пд
6,1% гпдищнп, какп резултат на ппвиспката наплата на ДДВ, щтп пак беще резултат на ппвиспката
6

Светска банка
Нарпдна банка на Република Македпнија
8
Светска банка
9
Светска банка
10
Светска банка
7
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пптрпщувашка. Вп медувреме, јавните расхпди се згплемија за 6% ппради тпа щтп владата трпщела
ппвеќе на здравствена защтита, пензии и субвенции, дпдека пак капиталните расхпди биле намалени.
Секпј пптенцијалнп негативен развпј вп рамки на јавните финансии би мпжел негативнп да влијае врз
макрпекпнпмската стабилнпст, щтп пак мпже да има негативен ефект врз клиентите и дејнпста на
Издавашпт, резултатите пд негпвптп рабптеое и финансиската спстпјба.
Кредитни ризици
Кредитнипт ризик на Република Македпнија е ппврзан сп нејзината сппспбнпст за сервисираое на
нејзините пбврски, вклушувајќи и билп кпи дпспеани задплжуваоа. Нејзинипт кредитен рејтинг пд
медунарпднп признаени агенции за кредитен рејтинг претставува ппказател за прпцена на кредитната
сппспбнпст и сплвентнпста на земјата. Ппшнувајќи пд 31 декември 2018 гпдина, Македпнија има
фпрмални дпгпвпрни аранжмани сп „СиП Глпбал“ (S&P Global) и „Фиш“ (Fitch) кпи ќе врщат прпценка на
нејзинипт кредитен рејтинг. Вп 2018 гпдина, дплгпрпшните кредитни рејтинзи на Македпнија вп странска
11
валута се ББ- (СиП) и ББ (Фиш) сп стабилен и ппзитивен изглед .
Пптенцијалнптп намалуваое на кредитнипт рејтинг на Република Македпнија би мпжелп негативнп да
влијае врз нејзината кредитна сппспбнпст и сппспбнпста за привлекуваое на средства пд медунарпдни
пазари на капитал, щтп пак мпже да ја згплеми цената на финансираоетп. Ппкрај тпа, кредитнипт рејтинг
на земјата претставува гпрна граница за кредитните рејтинзи на кредитните институции на земјата.
Сппред тпа, секпја негативна прпмена на кредитнипт рејтинг на Македпнија мпже да има неппвплнп
влијание врз кредитните рејтинзи на банките вп земјата.
Валутен ризик
12

Курспт на македпнскипт денар е врзан сп еврптп . Нарпдната банка на Република Македпнија заппшна
сп врзуваое на девизнипт курс на „Дпјше Банк“ вп 1995 гпдина, а ппдпцна вп 2002 гпдина, „сидрп“ стана
13
заеднишката еврппска валута . На тпј нашин, девизнипт курс на денарпт се утврдува слпбпднп врз пснпва
на ппбарувашката и ппнудата, дпдека пак централната банка има дискреципнп правп да интервенира на
девизнипт пазар вп слушаи каде курспт излегува пд нејзинипт таргет. Какп резултат на тпа, девизнипт
курс ЕУР/МКД на пример, се движи блиску дп 60 сп мали девијации вп минатата деценија.
Таквипт аранжман зависи пд сппспбнпста на централната банка да интервенира на девизнипт пазар вп
мпменти на ппгплем притиспк пд прпдавашите. Вп такви пазарни услпви, пдржуваоетп на даден девизен
курс зависи пд девизните резерви на банката. Пптенцијалната девалвација на денарпт мпже да има
негативнп влијание врз клиентите на Издавашпт, а какп резултат на тпа и врз бизниспт, резултатите пд
рабптеоетп и финансиската спстпјба на Издавашпт.
Данпчна пплитика
Данпшнипт систем вп земјата се регулира и на државнп и на лпкалнп нивп. Главните закпни на Република
Македпнија сп кпи се регулира пданпшуваоетп на прихпдите и дпбивката на правните лица, какп и
прихпдите на физишките лица, вклушувајќи ги и тргпвците-ппединци се Закпнпт за данпк на лишен дпхпд
14
и Закпнпт за данпкпт на дпбивка .
Пптенцијалните некпнзистентни данпшни практики на државнп или лпкалнп нпвп мпже негативнп да
влијаат врз клиентите и дејнпста на Издавашпт, какп и врз резултатите пд негпвптп рабптеое и
финансиската спстпјба. Инвеститприте треба истп така да земат предвид дека вреднпста на Обврзниците
мпже да биде негативнп засегната пд прпмените на данпшната регулатива, вклушителнп и на нејзинптп
тплкуваое и примена.

11

https://www.finance.gov.mk/en/node/4202
https://www.imf.org/en/Publications/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-ExchangeRestrictions/Issues/2017/01/25/Annual-Report-on-Exchange-Arrangements-and-Exchange-Restrictions-201643741
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Ризици ппврзани сп банкарскипт систем
Банкарскипт систем вп Република Македпнија е релативнп стабилен. Мпменталнп се спстпи пд 15 банки,
15
пд кпи 14 се приватни. Трите најгплеми банки, Кпмерцијална банка, Стппанска банка Скппје и НЛБ
16
Банка, распплагаат сп пкплу 60% пд вкупните средства, сп щтп пазарпт е релативнп кпнцентриран .
Издавашпт зависи пд спстпјбата на банкарскипт сектпр вп земјата. Флуктуациите на главните ппказатели
на банкарскипт систем мпже негативнп да влијаат врз стабилнпста на сектпрпт, щтп пак мпже да има
негативнп влијание врз бизниспт, резултатите пд рабптеоетп и финансиската спстпјба на Издавашпт, а сп
тпа и врз сппспбнпста на Издавашпт да ги испплни свпите пбврски кпи прпизлегуваат пд издаваоетп на
Обврзниците.
2.4.

РИЗИЦИ ППВРЗАНИ СП ИЗДАВАЧПТ

Ризиците вп пднпс на кредитнипт квалитет на кредитпкприсникпт се свпјствени за бизниспт на
Издавачпт
Кредитнипт ризик е ризик пд финансиска загуба на Банката, дпкплку даден клиент или дпгпвпрна страна
на даден финансиски инструмент не ги испплни свпите дпгпвпрни пбврски, а првишнп пптекнува пд
пдпбрени кредити пд страна на Банката на клиенти и други банки, издадените гаранции и акредитиви и
инвестициски хартии пд вреднпст. Ризиците кпи прпизлегуваат пд прпмените на кредитнипт квалитет и
наплатливпста на кредитите и изнпсите кпи се дплжат пд дпгпвпрните страни се вп гплем дел свпјствени
за бизниспт на Издавашпт. Негативните прпмени на кредитнипт квалитет на кредитпкприсниците или пак,
ппщтп влпщуваое на македпнските, еврппските или глпбалните екпнпмски услпви, или пак, прпблемите
кпи настануваат какп резултат на системски ризици на финансиските системи би мпжеле да ја намалат
наплатливпста и вреднпста на средствата на Издавашпт и да налпжат згплемуваое на нивптп на
резервираоа на Издавашпт за нефункципнални кредити.
Издавашпт ризиците ги ублажува преку:
 Нпсеое на кредитни пплитики, ппкриваое на бараоата за кплатерал, кредитна прпценка,
рангираое и известуваое за ризиците, дпкументарни и правни ппстапки и ппстапуваое спгласнп
регулатпрните и закпнските бараоа.
 Ревидираое и прпценка на кредитнипт ризик. Дирекциите за кредитираое врщат анализа
прпценка на целпкупната кредитна излпженпст и Рангираое на кредитнипт ризик на банките сп цел
категпризација на излпженпста спгласнп степенпт на ризик пд финансиска загуба и сп цел фпкусираое на
меначментпт на ризиците. Системпт за категпризација на клиентите се кпристи за утврдуваое каде мпже
да настанат загуби ппради птпис на ппбаруваоата. .
Ликвиднпсен ризик
Ликвиднпснипт ризик е ризикпт сп кпј Банката мпже да се сппши при испплнуваоетп на пбврските
ппврзани сп нејзините финансиски пбврски кпи се исплаќаат преку гптпвина или другп дпбиенп
финансискп средствп. Пристаппт на Банката при управуваоетп сп ликвиднпста има за цел пбезбедуваое,
на дпвплна ликвиднпст, кплку щтп е мпжнп, за испплнуваое на пбврските при нивнптпдпстасуваое, вп
нпрмални и впнредни услпви, без притпа да се претрпат неприфатливи загуби или да се нащтети на
угледпт на Банката. Банката има пристап дп разнпвидна база за финансираое, пднпснп гпрлем брпј на
разшишни инструменти, вклушувајќи и деппзити и акципнерски капитал. На тпј нашин се ппдпбрува
флексибилнпста при финансираое, се пгранишува зависнпста пд кпј билп извпр на средства и ппщтп, се
намалува цената на финансираоетп.
Издавашпт ликвиднпснипт ризик гп ублажува преку:
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Активнп следеое на степенпт на ликвиднпст на финансиските средства и пбврските и деталите
за пстанатите прпектирани паришни текпви кпи прпизлегуваат пд прпектиранипт иден бизнис.
Одржуваое на ппртфплип на краткпрпшни ликвидни средства, кпи вп најгплем дел се спстпјат пд
краткпрпшни ликвидни хартии пд вреднпст, сп цел пдржуваое на дпвплнп нивп на ликвиднпст
на Банката.
Прпценка на ликвидпнпснипт ризик преку идентификуваое и следеое на прпмените вп
финансираоетп, испплнуваоетп на пптребните делпвни цели и целите утврдени спгласнп
целпкупната стратегија на Банката.
Одржуваое на рамнптежа меду кпнтинуитетпт и флексибилнпста на финансираоетп преку
кпристеое на инструменти сп разлишни рпшнпсти.

Неуспещнптп управуваое сп пвие ризици би мпжелп да има негативнп влијание врз угледпт на
Издавашпт, какп и негативнп влијание врз резултатите, финансиската спстпјба и перспективи на
Издавашпт и мпже да влијаат врз негпвата сппспбнпст за испплнуваое на сите или некпи пд негпвите
платежни пбврски спгласнп издадените Хартии пд вреднпст.
Пазарен ризик
Пазарнипт ризик претставува ризик дека прпмените на пазарните цени, какп щтп се каматните стапки,
цената на капиталпт, девизните курсеви и кредитните маржи (кпи не се ппврзани сп прпмените на
кредитната сппспбнпст на дплжникпт/Издавашпт) ќе влијаат врз прихпдите на Банката или вреднпста на
нејзините финансиските инструменти. Операциите на Банката ппдлежат на ризик пд флуктуации на
каматната стапка дп степенпт дп кпј каматпнпсните средства и каматпнпсните пбврски дпспеваат или се
пбнпвуваат вп разлишнп време и вп разлишни изнпси.
Издавашпт применува паметна пплитика на управуваое сп пазарнипт ризик сп цел управуваое и
кпнтрпла на излпженпста на пазарен ризик вп прифатливи рамки, притпа пптимизирајќи гп ппвратпт на
средствата. Активнпстите за управуваое сп каматнипт ризикпт на активата и пасивата се вп кпнтекстпт на
шувствителнпста на Банката на прпмени на каматната стапка. Опщтп, шувствителнпста на Банката на
прпмени вп каматните стапки прпизлегува пд тпа щтп Банката има правп истпвременп да ги менува
каматните стапки на ппгплемипт дел пд каматпнпсните средства и пбврски, шија гплемина не е секпгащ
урамнптежена. Банката е истп така излпжена на валутен ризик преку трансакциите вп странски валути.
Банката ја пдржува нетп излпженпста на прифатливп нивп, преку купуваое или прпдажба на странски
валути пп прпмптен курс вп слушај на краткпрпшна нерамнптежа. Курспт на денарпт е врзан сп еврптп, па
така мпнетарните прпекции предвидуваат стабилнпст на девизнипт курс на денарпт вп пднпс на еврптп.
Неуспещнптп управуваое сп пазарните ризици би мпжелп да има негативнп влијание врз финансиските
резултати, спстпјби и перспективи на Издавашпт и мпже да влијаат врз негпвата сппспбнпст за
испплнуваое на сите или некпи пд негпвите платежни пбврски спгласнп издадените Хартии пд вреднпст.
Издавачпт се сппчува сп некплку видпви ризици кпи би мпжеле да имаат негативнп влијание врз
негп дпкплку негпвите пплитики за управуваое сп ризиците се неуспешни
Какп и секпја друга банка, Издавашпт се сппшува сп некплку разлишни видпви на ризици кпи мпже да
имаат негативнп влијание врз негп. Тука се вклушени кредитни ризици, ризици ппврзани сп каматните
стапки, валутни ризици, какп и ликвидпнпсни, инвестициски и пперативни ризици. Иакп Издавашпт
инвестирал знашителнп време и наппри вп развпј на системи и стратегии за управуваое сп ризиците,
пвие системи и стратегии мпже да бидат неуспещни вп пдредени пкплнпсти, пспбенп дпкплку се рабпти
за ризици кпи Издавашпт не успеал сппдветнп или навременп да ги идентификува. Ппкрај тпа, мпжнп е
Издавашпт да не мпже сппдветнп да ги прпцени ризиците на кпи е излпжен. Мпжнп е метпдите,
мпделите и рејтинзите кпи ги кпристи да не се прецизни. Ппстпи мпжнпст метпдплпгиите и техниките за
управуваое сп ризици да не гп ппкриват целпкупнипт спектар на ризици на кпи мпже да е излпжен
Издавашпт. Дпкплку дпјде дп материјализираое на кпј билп пд пвие ризиците, загубите ппбрзани сп нив
мпже да се ппвиспки пд пна щтп предвидел Издавашпт, щтп пак мпже да има знашајнп негативнп
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влијание врз бизниспт, резултатите пд рабптеоетп и финансиската спстпјба на Издавашпт и сппред тпа, и
врз сппспбнпста на Издавашпт за испплнуваое на негпвите пбврски спгласнп издадените Обврзници.
Ризици ппбрзани сп прпмените на важечкптп закпнпдавствп и вршеое на дејнпст вп виспкп
регулирана средина
Издавашпт е предмет на гплем брпј прпписи шија щтп цел е пдржуваое на безбеднпста и стабилнпста на
банките, преку испплнуваое на екпнпмските и пстанатите пбврски и пгранишуваоа на нивната
излпженпст на ризици. Ваквите прпписи се спдржани вп македпнските закпни и уредби, а пспбенп вп
пние на НБРМ. Прпмените на таквите прпписи мпже да дпведат дп пгранишуваое на активнпстите на
Издавашпт, да ја згплемат цената на врщеоетп банкарски дејнпсти, да налпжат дппплнителни бараоа вп
пднпс на адекватнпста на капиталпт, ликвиднпста, бараоата за минимални резерви итн., щтп мпже да
има негативнп влијание врз дејнпста, резултатите пд рабптеоетп и финансиската спстпјба на Издавашпт.
Ппкрај тпа, неппшитуваоетп на задплжителните упатства мпже да гп излпжат Издавашпт на пптенцијални
пбврски и санкции, вклушувајќи и, вп некпи екстремни слушаи, ппвлекуваое на лиценцата за врщеое
банкарска дејнпст.
Ризици ппврзани сп тргпвски и инвестициски активнпсти, а кпи резултираат пд флуктуациите и
прпменливпста на пазарпт
Какп дел пд негпвата стратегија за управуваое сп ликвидпнпснипт ризик, Издавашпт пдржува ппртфплип
на ликвидни средства, вклушувајќи и хартии пд вреднпст. Кпмерцијалната ппзиција на Издавашпт мпже
да биде ппд негативнп влијание предизвиканп пд степенпт на прпменливпст на финансиските пазари,
какп щтп се каматните стапки и цените на хартиите пд вреднпст кпи мпже да варираат вп рамки на даден
перипд и на даден пазар. Ппкрај тпа, Издавашпт е излпжен на валутен ризик преку негпвите средства и
пбврски кпи се денпминирани вп странски валути, какп и преку негпвите трансакции вп странски валути
кпи имаат дплги ппзиции.
Ризик ппврзан сп пптребата за дппплнителен капитал вп иднина
Гплемината на пптребнипт акципнерски или сппственишкипт капитал на Издавашпт зависи пд гплем брпј
фактпри, вклушувајќи гп и растпт на средствата и прихпдите, регулатпрните бараоа за капиталпт,
кредитнипт рејтинг на Издавашпт и пптенцијалните аквизиции. Меначментпт на Издавашпт не мпже да гп
предвиди тпшнипт тајминг и изнпспт на ваквите бараоа вп пднпс на капиталпт.
Дпкплку Издавашпт птстапува пд негпвипт текпвен бизнис-план, на пример, преку развпј на
дппплнителни прпизвпди, дпдаваое на нпви делпвни сегменти, ппбрз развпј на негпвптп кредитнп
ппртфплип или пак, дпкплку Издавашпт не успее да генерира дпвплнп прпфит сп цел да гп пбезбеди
пптребнипт раст на капиталпт преку задржана дпбивка, мпже да дпјде дп непшекуванп згплемуваое на
бараоата вп пднпс на капиталпт. Настаните кпи се надвпр пд кпнтрплата на Издавашпт мпжат истп така
да влијаат врз дппплнителните бараоа за финансираое, вклушувајќи ги и регулатпрните бараоа за
пптребнипт капитал.
Дпкплку Издавашпт не распплага сп пптребнипт капитал, тпј мпже да стане предмет на ппгплем
регулатпрен надзпр, или дури и предмет на интервенција вп негпвипт бизнис, какп и негативнп влијание
врз резултатите пд рабптеоетп и финансиската спстпјба.
Кпнкуренцијата за искусен кадар вп банкарскипт сектпр е гплема
Издавашпт се натпреварува, пспбенп сп другите банки, а и сп пстанатите рабптпдавци вп Македпнија за
дпбиваое на квалификува, пперативен, финансиски и технишки кадар. Успехпт на Издавашпт делумнп ќе
зависи пд негпвата сппспбнпст за задржуваое и мптивираое на ваквите врабптени. Издавашпт впвел
некплку прпграми за пбука на перспналпт и развпј на меначерски вещтини, нп пптенцијалната
немпжнпст за врабптуваое и задржуваое на дпвплен брпј квалификувани врабптени или шленпви на
ппвиспкипт меначмент би мпжелп да има знашаен негативен ефект врз бизниспт, резултатите пд
рабптеоетп и финансиската спстпјба на Издавашпт, а сппред тпа и врз сппспбнпста на Издавашпт да ги
изврщува свпите пбврски вп пднпс на издадените Обврзници.
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Издавачпт зависи пд слпжените ИТ системи
Издавашпт е зависен пд слпжени инфпрматишки системи и пптенцијален пад, неефикаснпст или прекин
вп рабптеоетп на пвие системи би мпжелп да има знашајнп негативнп влијание врз негпвата рабпта.
ИТ системите ппщтп се ранливи и ппдлпжни на гплем брпј прпблеми, какп щтп се кпмпјутерски вируси,
хакираое, физишкп пщтетуваое на сущтинските инфпрматишки центри и спфтверски или хардверски
дефекти. Грещките, прекините или неппшитуваоетп вп безбеднпста на пвие системи би мпжеле да
дпведат дп прпблеми или прекини на услугите за клиентите, управуваоетп сп ризиците,
сметкпвпдствените системи и системите за сервисираое на деппзити и кредити. Дпкплку
инфпрматишките системи на Издавашпт престанат сп нпрмалнптп функципнираое, дури и за кратпк
временски перипд, мпжнп е Издавашпт да не мпже да ги ппслужи свпите клиенти, щтп пак мпже да
дпведе дп губеое на клиентите. Истп така, временипт прекин на функципнираоетп на инфпрматишките
системи мпже да дпведе дп впнредни трпщпци за враќаое и прпверка на инфпрмациите. Истп така,
немпжнпста на Издавашпт да изврщи ажурираое и развпј на ппстпјните инфпрматишки системи
ппдеднаквп дпбрп какп негпвите кпнкуренти мпже да дпведе дп спздаваое на неппвплна кпнкурентна
пплпжба. Иакп меначментпт на Издавашпт верува дека Издавашпт распплага сп сппдветни безбеднпсни
прпграми и системи за итни слушаи, нема гаранција дека тие ќе бидат дпвплнп ефикасни да спрешат
такви прпблеми и да спрешат знашителен прекин на рабптата на Издавашпт.
Сите гпренаведени, или пак, други прпблеми ппврзани сп инфпрматишките системи на Издавашпт би
мпжеле да имаат знашајнп негативнп влијание врз бизниспт, резултатите пд рабптеоетп и финансиската
спстпјба на Издавашпт и сппред тпа, и врз сппспбнпста на Издавашпт за испплнуваое на негпвите пбврски
спгласнп издадените Обврзници.

3.

ППИС НА ИЗДАВАЧПТ
3.1.

ИНФПРМАЦИИ ЗА ИЗДАВАЧПТ

Назив

„Универзална Инвестиципна Банка“ АД

Земја на пснпваое

ЕМБС

Република Македпнија
„Максим Гпрки“ бр. 6, 1000 Скппје,
Македпнија
4646088

Телефпнски брпј

+389 2 3111 111

Веб-страница

www.unibank.com.mk

Седищте

„Универзална Инвестиципна Банка“, АД Скппје (ппнатаму вп текстпт „Издавашпт“, „Банката“ или „УНИ
Банка“) е акципнерскп друщтвп пснпванп вп Република Македпнија. Седищтетп на Банката се напда
на:„Максим Гпрки“ бр. 6, 1000 Скппје, Република Македпнија
Банката има дпзвпла за пснпваое и рабптеое за врщеое на сите банкарски активнпсти спгласнп
закпнпт. Главните активнпсти на банката вклушуваат кпмерцијалнп кредитираое, прибираое на
деппзити, платен прпмет вп земјата и странствп, тргуваое сп девизни средства, кредитни активнпсти и
пстанати услуги.
Универзална Инвестиципна Банка е акципнерскп друщтвп, 8-мп најгплемп пп изнпс на актива, сп текпвнп
17
пазарнп ушествп пд 4,05%, сппред ппдатпци дп 30 септември 2018 гпдина . Банката е призната какп една
пд најинпвативните банки вп Македпнија, секпгащ наспшена кпн свпите клиенти.
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Извпр: Нарпдна банка на Република Македпнија
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Сп Банката ракпвпдат трпјца изврщни директпри сп сплиднп искуствп. Нејзинипт флексибилен и
ефикасен тим се спстпи пд 395 врабптени залушнп сп 31.12.2018 гпд., кпи рабптат сппред прпактивна
стратегија кпја е наспшена кпн клиентите.
Банката распплага сп дпвплнп актива и има беспрекпрни резултати и пценки пд сите институции.
Стапката на адекватнпст на капиталпт е на виспкп нивп пд 13,9% сп датум пд 30 септември 2018 гпдина,
иакп се бележи малп намалуваое вп сппредба сп минатата гпдина. Од 2018 гпдина, минимумпт
прппищан пд страна на НБРМ АК на УНИ Банка е 13,50%. Стапката на ликвиднпст е стабилна сп 22,2%.
Банката применува ппвеќе канална стратегија за дистрибуција сп цел ппдпбруваое на прпдажните цели
и се пптпира на гплем брпј алтернативни канали, вклушувајќи ја мрежата на банкпмати кпја се спстпи пд
18
82 единици (пазарнп ушествп пд 7,93% кпн крајпт на септември 2018 гпдина ), 2306 ПОС терминали
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(пазарнп ушествп пд 7,3% ), платфпрма за електрпнскп банкарствп и 24/7 центар за грижа за кприсници.
Врз пснпва на кратката истприја, структурата на кредитираое на Банката заклушнп сп 30.09.2018 гпдина,
се фпкусира на кредитираое на малп, а ппмалку на кпрппративни прпизвпди, пднпснп, 66% наспрпти
34%.
Кредитнптп ппртфплип забележа знашителен раст вп ппследните гпдини сп цел згплемуваое на
пазарнптп ушествп на УНИ Банка пд 3,15% вп 2015 гпдина на 4,78% кпн крајпт на септември 2018 гпдина.
Прпцентпт на нефункципнални кредити се намали на 1,1% на 30 септември 2018 гпдина и се движи дпста
ппд прпсекпт вп сектпрпт. Истпвременп, Банката распплага сп дпвплнп актива и има стапка на
ппкриенпст пд 112%.
Не се вп тек и вп блиска иднина не се пшекува да прпизлезат судски или арбитражни ппстапки, кпи би
мпжеле да имаат знашителнп влијание на финансиската спстпјба на издавашпт.
Дп датум пд 31 декември 2018 гпдина, вп тек се текпвни судски ппстапки прптив кпрппративни и
индивидуални клиенти вп изнпс пд 53 567 513 денари, щтп претставува 0,34% пд вкупнптп кредитнп
ппртфплип за кпрппративни и индивидуални клиенти.
Банката не распплага сп мнпзински удели вп други субјекти и сппред тпа, не изгптвува кпнсплидирани
финансиски извещтаи.
Издавашпт нема нпви важни прпизвпди. Дејнпста на Издавашпт не зависи пд патенти, дпзвпли,
индустриски, кпмерцијални или финансиски дпгпвпри или нпви прпизвпдни прпцеси.
Вп минатите три гпдини, немалп знашајни инвестиции вп материјални средства и влпжуваоа вп хартии
пд вреднпст на други кпмпании.

3.2.

ГЛАВНИ АКТИВНПСТИ

Финансиските активнпсти кпи Банката мпже да ги врщи спгласнп дпзвплата за пснпваое и рабптеое
издадена пд Гувернерпт на Нарпдната банка на Република Македпнија се:
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Прибираое на деппзити и други ппвратни извпри на средства
Кредитираое вп земјата, вклушувајќи и фактпринг и финансираое на кпмерцијални
трансакции
Кредитираое вп странствп, вклушувајќи и фактпринг и финансираое на кпмерцијални
трансакции
Издаваое и администрираое на платежни средства (паришни картишки, шекпви, патнишки
шекпви, меница)
Финансиски лизинг

Извпр: Нарпдна банка на Република Македпнија
Извпр: Нарпдна банка на Република Македпнија
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Менувашки рабпти
Платен прпмет вп земјата и странствп, вклушувајќи купппрпдажба на девизи
Брз трансфер на пари
Издаваое на платежни гаранции, авали и други фпрми на пбезбедуваое
Изнајмуваое сефпви, пстава и депп
Тргуваое сп инструменти на пазарпт на пари (меници, шекпви, сертификати за деппзит)
Тргуваое сп девизни средства, щтп вклушува и тргуваое сп благпрпдни метали
Тргуваое сп хартии пд вреднпст
Ппсредуваое вп прпдажба на пплиси за псигуруваое
Ппсредуваое вп склушуваое на дпгпвпри за кредити и кредити
Обрабптка и анализа на инфпрмации за кредитна сппспбнпст на п р а в н и л и ц а
Екпнпмскп-финансиски кпнсалтинг

Вп мпментпт, банката ги изврщува сите гпренаведени активнпсти, псвен:Финансиски лизинг; тргуваое сп
инструменти на пазарпт на пари (меници, шекпви, сертификати за деппзит); ппсредуваое вп прпдажба
на пплиси за псигуруваое; пбрабптка и анализа на инфпрмации за кредитна сппспбнпст на правни лица;
и екпнпмскп-финансиски кпнсалтинг.
3.3.

КРАТКА ИСТПРИЈА НА БАНКАТА И НАЈНПВИ НАСТАНИ

Банката е пснпвана вп 1993 гпдина вп Скппје ппд иметп „Балканска банка“ АД. Таа беще една пд првите
банки кпја заппшна сп рабпта пп псампстпјуваоетп на Република Македпнија.
Текпвните сппственици ја купија банката вп 2003 гпдина, при щтп дпјде дп менуваое на нејзинптп име
вп „УНИ Банка“.Од тпгащ па наваму, рабптеоетп на Банката е знашителнп ппдпбренп, а брпјпт на
филијали вп мрежата на Банката е згплемен три пати.
Какп пипнер вп инпвации, УНИ Банка беще првата банка вп Македпнија кпја впведе електрпнскп
плаќаое преку интернет, ги издаде Visa и MasterCard картишките и беще првата финансиска институција
кпја впведе шип-технплпгија какп безбеднпсна защтита за кприсниците на картишките.
Вп 2008 гпдина, УНИ Банка ја дпби наградата „Најдпбра мала банка вп Македпнија“ кпја ја дпделува
магазинпт „Фајнанс Централ Јурпп“.
Сппред ппдатпците пд 30 септември 2018 гпдина, Банката има кредитнп ппртфплип пд 14 019 милипни
денари, ппвеќе пд 200.000 клиенти, 31 експпзитури, вклушувајќи 8 вп Скппје и 23 насекаде низ земјата.На
ппшетпкпт на 2018 гпдина, банката влезе вп фаза на експлпзивен раст, згплемувајќи гп пазарнптп ушествп
вп пплетп на кредити и деппзити. Нетп активата дп крајпт на септември 2018 гпдина е згплеменa за
21,5%, нетп кредитите за 27,2%, дпдека деппзитите се згплемиле за 24,2% вп истипт перипд.

3.4.

ГЛАВНИ АКТИВНПСТИ И ППЕРАЦИИ

3.4.1.

БАНКАРСКИ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕ

Банкарските услуги за население на УНИ Банка претставуваат ппвеќе пд пплпвина пд вкупната активнпст
на Банката. Ппради кредитната криза, вп ппследните некплку гпдини пплитиката на Банката ппвеќе се
фпкусираще на услугите на население каде се смета дека кредитнипт ризик е ппнизпк.
Банкарскп рабптеое сп население, МКД'000

2015

Нетп прихпд пд камати, вклушувајќи
% од вкупно
Дпбивка пред пданпшуваое
% од вкупно
Актива
% од вкупно
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2016

2017

Сеп. 18

257 878

305 639

396 794

378 678

51%

54%

60%

68%

72 808

94 910

158 592

135 022

84%

50%

60%

68%

5 286 844

6 078 567

7 025 800

9 242 650

41%

43%

43%

47%

Обврски

7 884 694

8 711 419

9 096 922

10 148 975

69%

68%

63%

57%

% од вкупно
Извор: УНИ Банка

Клушни прпизвпди за население се:кредити, деппзити, текпвни сметки, дебитни и кредитни картишки,
какп и услуги на пренпс на пари. Останатите услуги мпменталнп се спстпјат пд менувашкп рабптеое,
изнајмуваое на сефпви и е-банкарствп.
Вкупните текпвни сметки се најпппуларнипт прпизвпд сп 270 илјади сметки. Тпа се дплжи на успещните
маркетинщки наппри на Банката, щтп гп ппттикна згплемуваоетп на пвие прпизвпди вп минатите
гпдини. Пазарнптп ушествп на текпвните сметки расте и дпстигнува 6,86%, сп спстпјба на крајпт пд
септември 2018 гпдина.
Деппзитите на население какп прпизвпд истп така успещнп е развиен пд страна на Банката. Какп банка
сп средна гплемина вп еден дпста кпнкурентен пазар каде трите најгплеми банки држат најгплем дел пд
пазарпт, Банката не е вп ппзиција да привлеше знашителен пбем на релативнп евтини деппзити. Сппред
тпа, Банката заппшна сп кпристеое на свпетп знаеое и искуствп вп банкарските услуги на население сп
цел прпфилираое какп средна банка наспшена кпн клиентите. УНИ Банка ппстпјанп впведува нпви
прпизвпди за да пстане вп тек сп трендпвите и да дпбие знашителен дел пд пптенцијалпт за раст на
пазарпт.
Деппзитната база пд население ппрасна за 29% вп вреднпст вп перипдпт 2015 – септември 2018 гпдина и
изнесуваще вкупнп 9 999 милипни денари. На крајпт пд септември 2018 гпдина, пазарнптп ушествп вп
сегментпт деппзити на население дпстигна 4,1%.
Деппзити на население, МКД'000

2015

2016

2017

Сеп. 18

Текпвни сметки

1 555 649

1 733 396

2 076 506

2 309 261

35

98 271

413 207

527 628

5 884 580

6 470 983

6 103 826

6 868 252

290 451

272 359

285 575

276 857

17 793

24 614

19 255

17 379

7 748 508

8 599 623

8 898 369

9 999 377

Деппзити пп видуваое
Орпшени деппзити
Огранишени деппзити
Останати деппзити
Вкупнп деппзити пд население
Извор: УНИ Банка

Текпвната кредитна стратегија на Банката е да се фпкусира на пппрпфитабилни прпизвпди, какп щтп се
пптрпщувашки кредити. Мпменталнп, 59% пд нејзинптп кредитнп ппртфплип на население се спстпи пд
пптрпщувашки кредити, дпдека пак, 19% се спстпи пд хипптекарни кредити и 22% пд пстанати кредитни
прпизвпди на население.
Банката е дпбрп ппзиципнирана вп делпт пптрпщувашки кредити, каде наплатата е пд сущтинска
важнпст. Банката има традиципналнп силна пплпжба вп пвие прпизвпди, сп пазарнп ушествп пд 4-6%
(мпменталнп 6,73%) и вкупната излпженпст расте.
Банката свпетп ппртфплип на кредитни картишки гп пдржува на пкплу 6% пд вкупнптп ппртфплип на
кредитираое на малп, ппради регулатпрнптп пгранишуваое на затезни камати, ппради щтп пак делпт на
кредитни картишки е непрпфитабилен. Сепак, картишките се најлеснипт прпизвпд за вкрстена прпдажба,
па сппред тпа, се дел пд маркетинг-стратегијата на Банката.
Сп датум пд 30 септември 2018 гпдина, брутп кредитнптп ппртфплип на население изнесуваще 9 370
милипни денари (7 110 милипни денари;2016: 6 172 милипни денари; 2015:5 442 милипни денари) или
66% пд вкупнптп кредитнп ппртфплип на Издавашпт (2017: 64%;2016: 63%; 2015: 61%).
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Приказпт на кредитнптп ппртфплип на население вклушува:
Брутп кредити и аванси на население, МКД'000

2015

2016

2017

Сеп. 18

Хипптекарни кредити

1 052 097

1 089 253

1 199 171

1 796 642

Пптрпщувашки кредити

2 445 306

3 065 314

4 038 010

5 506 156

Автпмпбилски кредити

7 526

13 467

8 021

11 302

349 087

358 591

432 652

518 607

Останатп

1 588 091

1 645 759

1 432 250

1 536 812

Брутп кредити на население

5 442 107

6 172 384

7 110 104

9 369 519

Кредитни картишки

Извор: УНИ Банка

3.4.2.

БАНКАРСКИ УСЛУГИ НА ПРАВНИ ЛИЦА

Кпрппративнптп рабптеое на УНИ Банка претставува знашителен дел пд нејзината вкупна кредитна
излпженпст и на крајпт на септември 2018 гпдина изнесуваще 34%. Најгплемите клиенти се
кпрппративни клиенти, некпи државни кпмпании и нерезиденти.
Типишнипт целен клиент на Банката е малп или среднп претпријатие сп прихпди меду 1 и 10 милипни
евра и излпженпст на Банката дп 1 милипн евра. Примарнп, тпкму задпвплствптп на ппстпјните клиенти
на Банката ппмага вп придпбиваоетп на нпви клиенти пд страна на експпзитурите на Банката.
Излпженпста на гплеми кпрппративни клиенти е пгранишена, ппради ппниската цена на кредитираое
кпја ја нудат трите гплеми банки, какп и нивната ппгплема финансиска мпќ.
Ппртфплиптп пд прпизвпди кпи им се нудат на правни лица се спстпи пд:кредитни картишки, кредити сп
дпзвплени прешекпруваоа, ревплвинг-кредити, акредитиви, гаранции, акредитиви, кредити сп планпви
за птплата, дплгпрпшни инвестициски кредити итн.
Деппзитите на правни лица се згплемени за 120% вп сппредба сп 2015 гпдина и на крајпт пд септември
2018 гпдина изнесуваат вкупнп 5 636 милипни денари, дпдека пазарнптп ушествп на сегментпт на
деппзити пд правни лица дпстигна 3,12%.
Деппзити на правни лица, МКД'000

2015

2016

2017

Нефинансиски институции, вклушувајќи

1 898 133

2 014 772

2 362 022

3 032 852

1 279 066

1 441 065

1 344 659

1 566 654

Орпшени деппзити

493 719

451 408

910 255

1 316 715

Огранишени деппзити

108 128

109 671

97 496

109 155

Останати деппзити

17 220

12 628

9 612

40 328

Државни претпријатија

1 392

3 856

2 865

12 781

Текпвни сметки

993

3 457

2 864

2 759

Деппзити пп видуваое

399

399

1

0

0

0

0

10 022

62 930

81 589

109 364

89 610

Текпвни сметки

Орпшени деппзити
Непрпфитни институции
Текпвни сметки

Сеп. 18

56 664

73 776

95 365

74 414

Орпшени деппзити

4 293

5 323

11 621

13 241

Огранишени деппзити

1 491

1 421

1 571

1 300

482

1 069

807

257 106

479 309

607 795

2 030 974

32 191

63 418

33 938

55 987

207 656

404 079

560 897

1 962 099

Останати деппзити
Небанкарски финансиски институции
Текпвни сметки
Орпшени деппзити

22

655

Огранишени деппзити

17 232

11 777

12 926

12 856

27

35

34

32

Останати деппзити
Нерезиденти
Вкупнп деппзити на правни лица

344 034

375 091

605 864

469 896

2 563 595

2 955 427

3 687 910

5 636 113

Извор: УНИ Банка

Деппзитните прпизвпди кпи им се нудат на правни лица зависат пд рпшнпста и ппндерпт на ризишнпст на
секпј пд прпизвпдите.
Кпрппративнптп кредитираое се згплемилп за 38% вп перипдпт декември 2015 - крај на септември 2018,
дпдека пазарнптп ушествп дпстигна 2,8%.
Брутп кредити и аванси на правни лица, МКД'000

2015

2016

2017

Правни лица

2 838 870

3 208 347

3 676 837

4 374 314

Јавен сектпр

59

43

57

57

Небанкарски финансиски институции

205 132

195 646

168 110

188 249

Нерезиденти

434 855

227 015

176 487

246 376

Останатп
Брутп кредити на правни лица

Сеп. 18

1 283

908

3 087

586

3 480 199

3 631 959

4 024 578

4 809 582

Извор: УНИ Банка

Сегментпт на мали и средни претпријатија е еден пд најважните за Банката и тпкму затпа, Банката
ппсветува ппсебнп внимание на нудеоетп на специфишни прпизвпди пп мерка на клиенти и на
ппддрщка на кредитираоетп пд тпј кпрппративен сегмент. Нема пгранишуваоа вп пднпс на ппсегпт на
клиенти, затпа щтп секпе правнп лице кпе е регистриранп спгласнп Закпнпт за тргпвски друщтва сп
перспективен развпј и дпбра пазарна ппзиција мпже да дпбие кредит.
Следните кпмпании имаат бенефиции при ппднесуваоетп на бараое за кредит:
 Деппнентите на Банката
 Клиенти на Банката кпи нивните денарски и девизни плаќаоа ги врщат преку платфпрмата на
Банката.
УНИ Банка има щирпк ппсег на кредитни прпизвпди кпи редпвнп се менуваат сп цел испплнуваое на
пптребите на правните лица. Мпменталнп, Банката ги нуди следните кредитни прпизвпди:
 Рамкпвни кредити (стенд-бај пгранишуваое)
 Кредит за пбртни средства (кредитна линија за пбртни средства)
 Инвестициски кредити (кредитна линија сп пгранишуваое за инвестиции)
 Кредити сп кещ ппкритие
 Кредити за здравствени прганизации
 Кредити за стпматплпщки прдинации
 Кредити за енергетска ефикаснпст
3.5.

АКЦИПНЕРСКА СТРУКТУРА

На 30 септември 2018 гпдина, акципнерскипт капитал на Банката се спстпи пд 545.987 пбишни акции сп
нпминална вреднпст пд 1.000 денари пп една акција и истипт нема прпмена дп денпт на изгптвуваое на
прпспектпт. Сите претхпднп издадени припритетни акции се кпнвертирани вп пбишни акции, при щтп
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ппследната кпнверзија на 15.542 припритетни акции е направена сп Одлука брпј 02/65/3 пд 28.11.2013
гпдина. Банката нема дплжнишки кпнвертибилни хартии пд вреднпст.
Вп ппследните три гпдини нема прпмени на структурата на капиталпт на Издавашпт, вп пднпс на изнпспт
на емитиранипт капитал и брпјпт и рпдпвите на акции кпи гп спшинуваат нпминалнипт капитал.
Двајцата најгплеми сппственици на Банката се Цекп Минев и Ивајлп Мутафшиев, кпи распплагаат сп пп
36,45% пд акципнерскипт капитал. Вкупнипт брпј на акципнери кпи распплагаат сп пбишни акции е 451
спгласнп ппдатпците пд 31.12.2018 пд Централнипт Деппзитар за хартии пд вреднпст.
Останатите акции се кпнцентрирани вп мал брпј акципнери, кпи распплагаат сп 27,11% пд акциите кпи се
вп слпбпдна прпдажба (free float). Најгплемите 30 акципнери, исклушувајќи ги двајцата мнпзински
акципнери, распплагаат пд 19% пд капиталпт.
Имателите на пбишни акции имаат правп на распределба на дивиденда и имаат правп на еден глас на
акципнерскптп спбрание на Банката, пднпснп, пп еден глас пп акција.

Пдредби пд Статутпт кпи ги регулираат прпмените вп капиталпт на издавашпт
Вп шлен 10 пд Статутпт на Банката е предвиденп дека “Ппшетнипт капитал и сите натампщни
згплемуваоа на ппшетнипт капитал не мпже да се намалуваат преку враќаое на уплатените влпгпви на
акципнерите. Банката мпже да издава пбишни и припритетни акции. Една акција има правп на еден глас
вп Спбраниетп на Банката.” Вп шлен 11 е истакнатп дека “Спбраниетп на Банката мпже да ја денпминира
нпминалната вреднпст на акциите преку намалуваое или згплемуваое на таа вреднпст или да ја изрази
нпминалната вреднпст на акциите вп странска валута, ппд услпв изнпспт на пснпвната главнина да не се
прпмени. Одлуката пд став 1 на пвпј шлен ја дпнесува Спбраниетп на Банката.” А вп шлен 12 е наведенп
дека “Ппшетнипт капитал на Банката мпже да се згплеми сп: издаваое на нпви акции; задржуваое на
дел пд дпбивката” .
Издавашпт не е вп тек на издаваое на акции заради сппјуваоа, ппделби или ппнуди за преземаоа други
друщтва.
3.6.

ПРГАНИ НА БАНКАТА И ПРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

УНИ Банка има двпстепен систем на управуваое кпј се спстпи пд Надзпрен пдбпр и Управен пдбпр.
Надзпрнипт пдбпр се спстпи пд 6 шлена, пд кпи двајца се независни, шија улпга е врщеое надзпр над
управуваоетп сп кпмпанијата.
Управнипт пдбпр вп мпментпт се спстпи пд трпјца искусни изврщни директпри кпи имаат директна
пдгпвпрнпст за управуваое на кпмпанијата и нејзинптп секпјдневнп редпвнп рабптеое.
При изгптвуваоетп на пвпј Прпспект, лицетп Милка Димитрпва Тпдпрпва е разрещена пд ппзицијата –
шлен на Надзпрен пдбпр и именувана за нпв шлен на Управнипт пбпр на Банката. Вп тек е ппстапката за
дпбиваое на спгласнпст пред НБРМ.
Истпвременп, за нпв шлен на Надзпрнипт пдбпр на Банката е именуванп лицетп Кпнстантин Илијшпв
Арнаудпв. Вп тек е ппстапката на ппдгптпвка на дпкументацијата за дпбиваое на спгласнпст пред НБРМ.
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Извор:УНИ Банка

3.7.
ППДАТПЦИ ЗА ЧЛЕНПВИТЕ НА УПРАВНИПТ И НАДЗПРНИПТ ПДБПР
НА БАНКАТА
Издавашпт е банка спдвпстепен систем на управуваое, кпј вклушува Управен пдбпр и Надзпрен пдбпр.
Членпви на Управнипт пдбпр се:




Кпста Митрпвски – Претседател на Управнипт пдбпр;
Делшп Крстев – Член на Управен пдбпр;
Владислав Хачидинев – Член на Управен пдбпр.

Делпвната адреса на сите шленпви на Управнипт пдбпр е Максим Гпрки 6, 1000 Скппје, Македпнија.
Сп Одлука на Надзпрнипт пдбпр на Банката НО.бр.0203/5-5/8 пд 26.11.2018 гпдина именуван е нпв шлен
на Управнипт пдбпр на Банката – Милка Димитрпва Тпдпрпва. Вп мпментпв теше ппстапка за дпбиваое
на спгласнпст пред НБРМ.
Членпви на Надзпрнипт пдбпр се:
 Светпзар Александрпв Ппппв – Претседател на Надзпрен пдбпр;
 Ралица Иванпва Бпгпева – Заменик Претседател - Член на Надзпрен пдбпр.
 Јанкп Ангелпв Каракплев – Член на Надзпрен пдбпр;
 Пеце Неданпвски – Независен шлен на Надзпрен пдбпр;
 Никплај Сергеевиш Драгпмирецки – Независен шлен на Надзпрен пдбпр;
Делпвната адреса на сите шленпви на Надзпрнипт пдбпр е Максим Гпрки 6, 1000 Скппје, Македпнија.
Не ппстпи ппврзанпст меду шленпвите на Управнипт пдбпр и Надзпрнипт пдбпр.
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Нема судир на интереси на шленпвите на Управнипт или Надзпрнипт пдбпр:





Нема пптенцијален судир на интереси меду пдгпвпрнпстите на пвие лица кај издавашпт и
нивните приватни интереси или други пдгпвпрнпсти.
Нема ппстпешки дпгпвпр или спрабптка меду пвие лица и гплемите акципнери, клиенти,
дпбавуваши или други лица врз пснпва на кпи дел пд пвие лица биле избрани какп шленпви на
управнипт или на надзпрнипт пдбпр.
Нема пгранишуваое на правата щтп прпизлегуваат пд Обврзниците кпи ги издава издавашпт за
шленпвите на управнипт или надзпрнипт пдбпр, вп ппределен временски перипд, за кпј лицата
се дпгпвприле.

Членпвите на Управнипт или на Надзпрнипт пдбпр не биле шленпви на пдбпр на директпри или шленпви
на управен или надзпрен пдбпр на кпмпании, кпи биле предмет на стешај и ликвидација вп ппследните 5
гпдини.
Членпвите на управнипт или надзпрнипт пдбпр не биле предмет на безбеднпсна мерка сп кпја се
забранува изврщуваое, активнпст или дплжнпст вп рамките на ппфатпт на делпвните активнпсти на
издавашпт вп ппследните 5 гпдини (вклушителнп сп датумпт кпга мерката стапува вп сила и датумпт на
истекуваое на истата).
Брпј на пбишни акции кпи се вп сппственпст на секпј шлен пд управнипт пдбпр или надзпрнипт пдбпр на
Издавашпт вп Банката–Светпзар Александрпв Ппппв, шлен на надзпрнипт пдбпр, има пбишни акции вп
УНИ Банка –0,46% пд капиталпт и Делшп Крстев, шлен на управнипт пдбпр, има пбишни акции вп УНИ
Банка – 0,04% пд капиталпт.
Кпста Митрпвски, Претседател на управнипт пдбпр, имал 2.584 пбишни акции вп УНИ Банка кпи
претставувале 0,47% пд капиталпт вп перипд пд ппследните 5 гпдини, нп истите веќе не ги ппседува.

ИНФПРМАЦИИ ЗА ЧЛЕНПВИТЕ НА УПРАВНИПТ ПДБПР
Кпста Митрпвски,Главен изврщен директпр (CEO) и Претседател на Управнипт пдбпр на УНИ Банка
Мандат:30.12.2015 -30.12.2020
Прпфесипналнп искуствп – 36 гпдини
Г-дин Кпста Митрпвски заппшнува сп рабпта вп "Универзална Инвестиципна Банка" АД Скппје – УНИ
Банка вп 2003 гпдина какп Директпр на мрежа на експпзитури. Вп перипдпт пд 2004-2008 гпдина ја
изврщува дплжнпста Генерален директпр на УНИ Банка, а вп перипдпт пд 2008 гпдина дп 2016 гпдина е
именуван за Изврщен директпр и Претседател на Управен пдбпр на УНИБанка.
Сп нпвата Организаципна структура вп мај 2016 гпдина, г-дин Кпста Митрпвски е избран и именуван
за Главен изврщен директпр (CEO) и претседател на Управнипт пдбпр на УНИ Банка.
Одгпвпрнпста вп Банката на г-дин Кпста Митрпвски е за рабптеоетп на – Дирекцијата Правни рабпти,
Служба за кпнтрпла на успгласенпст сп прпписи, спрешуваое на переое пари и финансираое на
терпризам, Дирекција Чпвешки ресурси, Дирекција Мрежа на Експпзитури, Дирекција Маркетинг и
реклама и Дирекција Небанкарски дејнпсти.
Г-дин Кпста Митрпвски диплпмираще на Универзитетпт вп Скппје.
Пред да се приклуши на "Универзална Инвестиципна Банка" АД, г-дин Митрпвски беще дел пд
Трансппртщпед Скппје изврщувајќи ја функцијата на Генерален и финансиски директпр, а истата
функција вп перипдпт пд 1996 -1999 ја изврщуваще и вп Kine Nagel-Скппје, Ферщпед Скппје Ракпвпдител на пдделение за камипнски и ферибрпдски трансппрт, Македпнија Инвест-Либија каде ја
изврщуваще функцијата Директпр на кпмерцијални и царински рабпти, дпдека првптп искуствп гп има
вп ”Бетпн”- Скппје какп Шеф на сектпрпт за изведуваое градежни рабпти вп странствп.
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Ппкрај свпјата ппзиција вп Банката, г-дин Митрпвски вп март 2016 гпд е избран за нпв претседател на
Банкарската аспцијација при Стппанската кпмпра на Македпнија.
Вп 2013 гпдина, г-дин Митрпвски е награден сп престижната награда пд Оксфпрд, Англија, за меначер на
гпдината, а впеднп Еврппската бизнис аспцијација(European Business Assembly) на церемпнијата кпја щтп
се пдржа на 19-ти декември вп пбласта за финансиски услуги и гп дпдели признаниетп на УНИ Банка за
најдпбра Банка на гпдината. Ова престижнп признание се дпделува на пснпва на следниве критериуми:
стабилна ппзиција на пазарпт, виспки квалификации на врабптените, бизнис репутација, ппзитивен имич
вп регипнпт, атрактивнпст на инвестиции и кпнкурентнпст.
Г-дин Кпста Митрпвски е Претседател на Надзпрнипт пдбпр на Касис АД, Скппје.
Делшп Крстев – Главен директпр за кредитираое, Член на Управнипт пдбпр и Изврщен директпр
Мандат: 30.12.2015 -30.12.2020
Прпфесипналнп искуствп – 17 гпдини
Г-дин Делшп Крстев заппшнува сп рабпта вп "Универзална Инвестиципна Банка" АД Скппје –УНИ Банка вп
2003 гпдина какп Директпр на Дирекција за кпрппративнп кредитираое. Вп 2008 гпдина, г-дин Крстев е
именуван за Изврщен директпр и Член на Управнипт пдбпр на УНИ Банка АД Скппје и пваа функција ја
изврщува сè дп 2016 гпдина.
Сп нпвата прганизациска структура вп мај 2016 гпдина, г-дин Крстев е избран и именуван за Главен
директпр за кредитираое, Член на Управнипт пдбпр и Изврщен директпр.
Одгпвпрнпста вп Банката на г-дин Делшп Крстев е за рабптеоетп на – Дирекција Кпрппративнп
кредитираое (правни лица), Дирекција Кредитираое на малп (население), Дирекција Картишнп
рабптеое, Дирекција за пднпси сп стратещки клиенти и прпдажба, какп и Дирекција Платен прпмет.
Г-дин Делшп Крстев диплпмираще на Универзитетпт за наципнална и светска екпнпмија, Спфија.
Пред да се приклуши на Банката, г-дин Делшп Крстев рабпти какп Кредитен инспектпр вп Прва
Инвестиципна Банка АД Спфија.
Г-дин Крстев нема други ппзиции псвен ппзициите вп Банката.
Владислав Хачидинев – Главен директпр за финансии, Член на управнипт пдбпр и Изврщен директпр
Мандат:09.01.2017 - 09.01.2022
Прпфесипналнп искуствп – 9 гпдини
Г-дин Владислав Хачидинев се приклушува на Банката вп 2015 гпдина какп Изврщен директпр и Член на
Управнипт пдбпр на УНИ Банка АД Скппје, а сп нпвата Организаципна структура вп мај 2016 гпдина,
Хачидинев е избран и именуван за Главен директпр за финансии, Член на Управнипт пдбпр и Изврщен
директпр.
Г-дин Владислав Хачидинев диплпмирал на Универзитетпт Јпн Кабпт (Ion Cabot), Рим, Италија, и
Универзитетпт за бизнис, Миланп.
Пред тпа, г-дин Хачидинев беще дел пд Прва Инвестиципна Банка АД Спфија, Бугарска Нарпдна Банка и
Адви Кпрп. вп Лпндпн. Вп негпвата кариера има рабптнп искуствп вп приватнптп банкарствп,
управуваое сп инвестицискп ппртфплип и тргпвија сп хартии пд вреднпст.
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Одгпвпрнпста вп Банката на г-дин Владислав Хачидинев е за рабптеоетп на:Дирекција Управуваое сп
ризик, Дирекција Управуваое сп прпблематишни пласмани, Служба за рекламации, Дирекција Финансии
и сметкпвпдствп, Дирекција Инфпрматишки технплпгии, Дирекција Кредитна администрација, Дирекција
Трежри, дилинг и хартии пд вреднпст и Дирекција Кредитен центар.
Г-дин Хачидинев немаа други ппзиции псвен ппзициите вп Банката.
ИНФПРМАЦИИ ЗА ЧЛЕНПВИТЕ НА НАДЗПРНИПТ ПДБПР
Светпзар Александрпв Ппппв – Претседател на Надзпрнипт пдбпр
Мандат: 22.11.2018-16.08.2021
Прпфесипналнп искуствп – 18 гпдини
Г-дин Светпзар Ппппв заппшна да рабпти вп „Универзална Инвестиципна Банка“ АД Скппје – УНИ Банка
вп 2008 гпдина какп Член на Управнипт пдбпр и Изврщен директпр и ппзицијата ја изврщуваще дп 2015
гпдина.
Вп 2018 гпдина, г-дин Светпзар Ппппв беще избран и назнашен за Член на Надзпрнипт пдбпр и
Претседател на Надзпрнипт пдбпр.
Г-дин Светпзар Ппппв диплпмирал на Универзитетпт за наципнална и светска екпнпмија, Спфија.
Г-дин Ппппв е Член на Управнипт пдбпр и Изврщен директпр на Прва Инвестиципна Банка АД, Спфија. Гдин Ппппв претхпднп рабптел какп Директпр за успгласенпст сп регулативите вп Прва Инвестиципна
Банка АД, Спфија.
Г-дин Светпзар Ппппв нема други ппзиции.

Јанкп Ангелпв Каракплев – Член на Надзпрен пдбпр
Мандат: 15.08.2017 -16.08.2021
Прпфесипналнп искуствп – 20 гпдини
Г-дин Јанкп Каракплев диплпмирал на Универзитетпт за наципнална и светска екпнпмија, Спфија.
Г-дин Јанкп Каракплев е Главен финанспв директпр на Прва Инвестиципна Банка АД, Спфија. Претхпднп,
г-дин Јанкп Каракплев рабптел какп Директпр за финансии, Заменик директпр за сметкпвпдствп и
Ракпвпдител на Оддел за финансискп известуваое и анализи вп Прва Инвестиципна Банка АД, Спфија.
Г-дин Јанкп Каракплев нема други ппзиции.
Пеце Неданпвски – Независен шлен на Надзпрнипт пдбпр
Мандат: 15.08.2017 - 24.12.2019
Прпфесипналнп искуствп - 29 гпдини
Г-дин Пеце Неданпвски диплпмирал на Универзитетпт „Св. Кирил и Метпдиј“ вп Скппје, Дпктпр пп
екпнпмија.
Тпј е прпфеспр на Екпнпмскипт факултет при Универзитет „Св. Кирил и Метпдиј вп Скппје.
Г-дин Пеце Неданпвски нема други ппзиции.
Никплај Сергеевиш Драгпмирецки – Независен шлен на Надзпрен пдбпр
Мандат: 01.12.2017 -01.12.2021
Прпфесипналнп искуствп - 24 гпдини
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Г-дин Никплај Драгпмирецки диплпмирал на Универзитетпт за наципнална и светска екпнпмија, Спфија.
Никплај Драгпмирецки рабптел какп брпкер за хартии пд вреднпст вп Прва финансиска брпкерска куќа,
Спфија, и какп дилер вп Прва Инвестиципна Банка, Спфија.
Тпј е шлен на Одбпрпт на директпри вп Екпбултекс АД, Спфија и независен шлен на Надзпрнипт пдбпр на
Прва Инвестиципна Банка, Албанија.
Има сппственпст на 10% пд капиталпт вп Екпбултекс АД, Спфија, и 2% пд капиталпт вп Екпбулбатери АД,
Спфија.
Ралица Иванпва Бпгпева – Член на Надзпрен пдбпр
Мандат: 22.11.2018 -16.08.2021
Прпфесипналнп искуствп - 20 гпдини
Ралица Бпгпева диплпмираще на Универзитетпт за наципнална и светска екпнпмија, Спфија.
Ралица Бпгпева е Главен директпр за ИТ пперации вп Прва Инвестиципна Банка АД, Спфија.
Нејзинптп претхпднп искуствп вклушува Директпр за внатрещна ревизија и Заменик директпр за
Дирекција Банкарствп на малп вп Прва Инвестиципна Банка АД, Спфија.
Таа е Генерален директпр на РАЈА ХОМЕС ООД (RAYA HOMES OOD), Спфија и шлен на Одбпрпт на
директпри на ФиХелт АД, Плпвдив(FiHealth AD).
Ралица Бпгпева има сппственпст на 25% пд капиталпт на РАЈА ХОМС ООД, Спфија.
3.8.
БРПЈ НА ВРАБПТЕНИ И КВАЛИФИКАЦИСКА СТРУКТУРА ЗА
ППСЛЕДНИТЕ ТРИ ГПДИНИ
Врабптени пп квалификациска структура

31 дек. 16

Виспкп пбразпвание

31 дек. 18

347

341

341

5

4

5

5

46

35

48

48

1

1

1

1

397

387

395

395

Другп
Вкупнп врабптени

30 сеп. 18

345

Вищп пбразпвание
Среднп пбразпвание

31 дек. 17

Извор: УНИ Банка

3.9.

КЛУЧНИ ФИНАНСИСКИ ИНФПРМАЦИИ

Извещтај за сеппфатна дпбивка, МКД'000

2015

2016

2017

Сеп. 18

Прихпди пд камата

682 578

750 855

812 207

698 571

Расхпди за камата

(176 222)

(188 752)

(155 874)

(144 419)

Нетп прихпди пд камата

506 356

562 103

656 333

554 153

Прихпди пд надпместпци и прпвизии

265 476

266 071

283 450

227 887

Расхпди пд надпместпци и прпвизии

(132 389)

(148 729)

(158 424)

(122 009)

133 087

117 342

125 026

105 878

Нетп дпбивка пд девизнп рабптеое

22 497

21 380

24 831

16 904

Друг пперативен прихпд

19 510

23 506

29 426

20 382

Вкупнп пперативен прихпд

681 450

724 331

835 616

697 316

Исправка на вреднпста на финансиските средства на нетп
пснпва

(48 186)

13 637

16 558

(60 737)

(221 976)

(246 307)

(263 043)

(214 603)

(59 336)

(59 920)

(63 197)

(41 504)

(261 741)

(272 706)

(259 774)

(182 251)

Нетп прихпди пд надпместпци и прпвизии

Трпщпци за перспнал
Ампртизација
Други пперативни расхпди

29

Вкупнп пперативни расхпди

(591 239)

(565 296)

(569 456)

(499 095)

Дпбивка пред пданпшуваое

90 211

159 035

266 160

198 222

Данпк на дпхпд (расхпд)

(8 481)

(16 105)

(23 996)

-

Нетп дпбивка за гпдината

81 730

142 930

242 164

198 222

-

-

-

-

81 730

142 930

242 164

198 222

150

262

444

484

Друга сеппфатна дпбивка
Вкупнп сеппфатна дпбивка
Пснпвна и развпднета зарабптка пп акција (вп Денари)
Извор: УНИ Банка
Извещтај за финансиска спстпјба, МКД'000

2015

2016

2017

Сеп. 18

3 417 931

3 805 290

4 091 323

4 943 537

-

80 010

295 045

-

Средства
Паришни средства и паришни еквиваленти
Кредити и аванси на банки
Кредити и аванси на кпмитенти

8 556 585

9 607 991

11 023 297

14 018 990

Влпжуваоа вп хартии пд вреднпст

14 331

14 331

13 106

13 106

Преземени средства врз пснпва на ненаплатени ппбаруваоа

79 538

147 312

111 620

22 806

Влпжуваоа вп ппдружници

87 645

-

-

-

Нематеријални средства

102 060

98 526

84 722

82 776

Импт и ппрема

477 838

461 068

474 204

455 573

55 648

56 544

62 360

102 015

12 791 576

14 271 072

16 155 677

19 638 803

Други ппбаруваоа
Вкупнп средства
Пбврски
Обврски кпн банки

425 986

341 239

785 687

907 480

10 312 103

11 555 050

12 586 279

15 635 490

658 701

796 528

920 361

1 083 624

2 957

3 560

1 882

3 863

Текпвни данпшни пбврски

5

7 410

10 944

-

Одлпжени данпшни пбврски

-

-

-

-

85 678

95 016

137 005

100 317

11 485 430

12 798 803

14 442 158

17 730 774

Оснпвен капитал

545 987

545 987

545 987

545 987

Премии пд акции

510 387

510 387

510 387

510 387

Резерви

131 487

226 410

361 041

589 493

Задржана дпбивка

118 285

189 485

296 104

262 162

1 306 146

1 472 269

1 713 519

1 908 029

12 791 576

14 271 072

16 155 677

19 638 803

Обврски кпн кпмитенти
Задплжуваоа
Ппсебна резерва и резервираоа

Други пбврски
Вкупнп пбврски
Капитал и резерви

Вкупнп капитал и резерви
Вкупнп пбврски, капитал и резерви
Извор: УНИ Банка
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Клушни сппднпси

2015

2016

2017

Сеп. 18

Зарабптка пп акција

150

261.78

443.53

363.05

Дивидендна пп акција

0.00

0.00

0.00

0.00

Кпефициент цена/зарабптка

4.15

3.46

4.28

5.74

P/Bсппднпс (пазарна и книгпвпдствена вреднпст)
Принпс пд дивиденда

0.25

0.34

0.61

0.60

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Извор: УНИ Банка; пресметки на FFBH

Стапка на адекватнпст на капиталпт

2015

2016

2017

Сеп-18

Стапка на АК

14.31%

13.90%

13.38%

13.88%

Оснпвен капитал - нивп 1

14.16%

13.52%

13.38%

13.88%

редпвен пснпвен капитал пд нивп 1

14.16%

13.52%

13.38%

13.88%

Извор: УНИ Банка
20

21

22

Ревидираните финансиски извещтаи за 2015 , 2016 , 2017 гпдина, какп и неревидиранипт
23
кварталнипт финансиски извещтај сп спстпјби на 30.09.2018 гпдина се пбјавени преку Системпт за
електрпнскп известуваое пд кптирани акципнерски друщтва СЕИ НЕТ.
Ревидираните финансиски извещтаи не спдржат пдбиваое на даваое мислеое, негативнп мислеое или
какви билп други квалификации.
3.10

ПЕРСПЕКТИВИ НА КПМПАНИЈАТА

Нетп прихпдите пд издадените Обврзници ќе пбезбедат ппддрщка на растпт на кредитираоетп. Банката
планира да гп зајакне фпкуспт на МСП и бизниспт на малп и да гп прпщири ппртфплиптп за
кредитираое, какп и да преземе шекпри да гп намали ризикпт. Ошекуваните резултати вклушуваат
прпщируваое на пазарнптп ушествп, згплемуваое на нетп прпфитпт за ппвеќе пд 3м Евра вп перипдпт
2019-2023 сп прпсешна нетп каматна маржа пд 4%, сп пдржуваое на вкупната адекватнпст на капиталпт
вп ппсегпт пд 14%-17.5% и градеое на дппплнителна вреднпст за акципнерите ппради зајакнатипт
кредибилитет и стабилнпст. Оснпвните претппставки и прпценки вп пднпс на трендпт на прпфитпт вп
следните три гпдини се дадени вп табелата ппдплу:
ЕУР'000

2018

2019п

2020п

2021п

Прпмена
2021/2018

Нетп кредитнп ппртфплип

227 029

272 277

313 609

358 045

57.7%

Деппзити

236 331

271 521

315 917

365 064

54.5%

Актива

340 584

386 059

442 090

503 683

47.9%

3 471

4 464

5 924

6 798

95.9%

Нетп дпбивка
Извор: УНИ Банка

20

https://www.seinet.com.mk/Default.aspx?docID=39081
https://www.seinet.com.mk/Default.aspx?docID=40927
22
https://www.seinet.com.mk/Default.aspx?docID=43415
23
https://www.seinet.com.mk/Default.aspx?docID=44478
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4. ППИС НА ПБВРЗНИЦИТЕ КПИ СЕ ПРЕДМЕТ НА КПТАЦИЈА
4.1.

ДЕФИНИЦИИ

ACT/ACT (ICMA) знаши реалнипт брпј на денпви вп перипдпт ппделенп сп реалнипт брпј на денпви вп
гпдината.
Пснпвен капитал пд нивп I гп има знашеоетп даденп на пвпј термин вп македпнската закпнска
регулатива, пднпснп вп “Одлука за изменуваое и дппплнуваое на Одлуката за метпдплпгијата за
24
утврдуваое на адекватнпста на капиталпт” (Службен весник на Република Македпнијабр. 2018/16) .
Дпдатен пснпвен капитал гп има знашеоетп даденп на пвпј термин вп македпнските прпписи, пднпснп
вп “Одлука за изменуваое и дппплнуваое на Одлуката за метпдплпгијата за утврдуваое на
адекватнпста на капиталпт” (Службен весник на Република Македпнија бр. 2018/16).
Дппплнителен капитал гп има знашеоетп даденп на пвпј термин вп македпнската закпнска регулатива,
пднпснп вп “Одлука за изменуваое и дппплнуваое на Одлуката за метпдплпгијата за утврдуваое на
адекватнпста на капиталпт” (Службен весник на Република Македпнијабр. 2018/16).
Настан на дисквалификација на капиталпт е настануваое на какви билп прпмени вп важешкптп
банкарскп закпнпдавствп кпи не се пшекувани на датумпт на издаваое и кпи ќе или кпи мпже да
резултираат вп дисквалификација на Обврзниците кпи се вклушени какп дел пд Дпдатнипт пснпвен
капитал пд нивп 1.
Данпшен настан знаши каква билп прпмена вп важешката закпнска регулатива за данпци, кпја не е земена
вп предвид на датумпт на издаваое и кпја мпже да спздаде пбврска за Издавашпт да плати
дппплнителни изнпси какп резултат пд таквите прпмени, и/или таквите прпмени резултираат вп
непшекуванп згплемуваое на трпщпкпт за дплгпт и сите такви дппплнителни пбврски кпи Издавашпт не
мпже да ги избегне.
Текпвен изнпс на главница знаши изнпспт на главницата пресметан врз пснпва на првишнипт изнпс на
главницата (нпминалната вреднпст на Обврзниците), кпј изнпс мпже да се намали вп еден или ппвеќе
наврати вп спгласнпст сп примената на механизмпт за апспрпција на загуби и/или да се ревалпризира вп
еден или ппвеќе наврати пп изврщен птпис, зависнп пд слушајпт.
Изнпс на камата е изнпспт на каматата щтп се плаќа на секпја Обврзница за кпј билп Каматен перипд.
Каматна стапка е 9% на гпдищнп нивп щтп се плаќа за Обврзниците за првите 5 гпдини и 11% на
гпдищнп нивп щтп се плаќа за Обврзниците за следнипт перипд.
Каматен перипд знаши перипдпт пд Датумпт на издаваое дп првипт Датум за плаќаое на каматата и
секпј ппследпвателен перипд пд Датумпт за плаќаое на каматата дп следнипт Датум за плаќаое на
каматата.
Датум на издаваое е 22.01.2019 гпдина.
Сппствени средства гп има знашеоетп даденп на пвпј термин вп македпнската закпнска регулатива,
пднпснп вп “Одлука за изменуваое и дппплнуваое на Одлуката за метпдплпгијата за утврдуваое на
адекватнпста на капиталпт” (Службен весник на Република Македпнијабр. 2018/16)
Критишен настан претставува намалуваое на стапката на редпвен пснпвен капитал на Банката ппд
5,125%
Дпбивка распплпжлива за распределба гп ппфаќа изнпспт на дпбивката пп пданпшуваое, пптврдена пд
Спбраниетп на Банката или изнпспт на текпвната дпбивка, кпи щтп ги испплнуваат услпвите за
распределба на дивиденда или плаќаое на аванс на дивиденда, спгласнп сп закпн.
Птпис или намалуваое на вреднпста гп има знашеоетп даденп на пвпј термин вп дел 4.10.1.
24

http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-odluka_adiekvatnost_na_kapitalot_nova.nspx
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Изнпс за птпис гп има знашеоетп даденп на пвпј термин вп дел 4.10.1.
Датум на ефективнпст на птпис гп има знашеоетп даденп на пвпј термин вп дел 4.10.1.
Згплемуваое на вреднпста гп има знашеоетп даденп на пвпј термин вп дел 4.11.
Изнпс на згплемуваое на вреднпста гп има знашеоетп даденп на пвпј термин вп дел 4.11.
4.2.
ИСИН

ППИС НА ВИДПТ И КЛАСАТА НА ПБВРЗНИЦИТЕ, ВКЛУЧИТЕЛНП СП

Прпспектпт е наменет за кптација на перпетуалните пбврзници издадени пд Уни Банка АД, Скппје.
Вкупната нпминална вреднпст на Обврзниците е 5.000.000 евра ппделенп на 5.000 Обврзници, секпја сп
нпминална вреднпст пд 1.000 евра (вп денарска прптиввренпст спгласнп среднипт курс на Нарпдна
банка на Република Македпнија на 10.01.2019 – еден ден пред дпнесуваоетп на пдлуката).
Обврзниците се евидентирани вп македпнскипт регистар на нематеријализирани хартии пд вреднпст сп
ИСИН: MKBLBA200011 кпј се впди вп Централнипт деппзитар на хартии пд вреднпст АД, шии детали се
дадени ппдплу.
Адреса: „Кузман Јпсифпвски Питу“ 1, 1000 Скппје, Македпнија
Телефпнски брпеви: +389 2 32 99 800 и +389 2 32 99 809
Факс: +389 2 32 27 760 и+389 2 32 27 781
E-ппщта: cdhv@cdhv.org.mk
Веб-страница: http://www.cdhv.mk/Default.aspx?lng=1
Централнипт деппзитар на хартии пд вреднпст АД впди и регистар на Иматели на пбврзници.
Дпделенипт медунарпден идентификациски брпј за хартии пд вреднпст за Обврзниците е ИСИН
MKBLBA200011, вп спгласнпст сп пптврдата за регистрираое издадена пд страна на Централнипт
деппзитар на хартии пд вреднпст АД Скппје.
Обврзниците се издадени вп една серија пп пат на приватна ппнуда на 20 (дваесет) ппзнати купуваши.
Обврзниците се издададени врз пснпва на Одлука бр. 0201/6-2 пд 11.01.2019 гпдина за издаваое на
капитален инструмент пп пат на приватна ппнуда (Прва емисија на Перпетуални пбврзници) дпнесена пд
Спбраниетп на акципнери на Банката и Рещение УП 1 10-1 пд 18.01.2019 гпдина за издаваое на
дплгпрпшни хартии пд вреднпст пп пат на приватна ппнуда – прва емисија на перпетуални пбврзници
дпнесенп пд Кпмисијата за хартии пд вреднпст на РМ.
Сите Обврзници се пд една класа и даваат еднакви права на свпите сппственици.
Нема пгранишуваоа вп пднпс на Обврзниците, т.е. истите мпже слпбпднп да се тргуваат на секундарен
пазар на Македпнската Берза.
Обврзниците се издадени сп цел да бидат вклушени вп сппствените средства на Издавашпт какп Дпдатен
пснпвен капитал и ќе се кпристат за ппщти кпрппративни цели т.е. за ппддрщка на растпт на
кредитираоетп.
4.3.

ВИД НА ПБВРЗНИЦИТЕ

Обврзниците се некумулативни, некпнвертибилни, пренпсливи, субпрдинирани, непбезбедени,
перпетуални, сп фиксна каматна стапка.
Обврзниците не се гарантирани, т.е. не се ппкриени сп друг вид на хартии пд вреднпст пд страна на
банката или пд лице ппврзанп сп банката.
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Обврзниците ќе кптираат на Официјалнипт пазар на Македпнската берза АД Скппје, на ппдсегментпт
„Берзанска кптација„ (кптирани)
4.4.

ППДАТПЦИ ЗА КПТАЦИЈАТА

Обврзниците ќе бидат кптирани на Македпнската берза АД Скппје и при тргуваоетп ќе бидат изразени
какп прпцент пд нпминалната вреднпст, без акумулирана камата (шиста цена).
Издавашпт има склушенп дпгпвпр сп Централнипт деппзитар за хартии пд вреднпст АД Скппје кпј ќе впди
регистар на Иматели на пбврзници и ќе врщи ппрамнуваое на склушените трансакции сп пбврзниците.
При ппрамнуваоетп, купувашпт на пбврзниците е дплжен на прпдавашпт на пбврзниците да му ја плати
акумулираната, нп сеущте ненаплатена камата. ЦДХВ врщи пресметка на акумулираната камата, притпа
вклушувајќи гп и датумпт на тргуваое, а ја исплаќа вп денари пресметанп пп среден курс на НБРМ на
денпт на пресметката.
4.5.
ВИСИНА НА ПСНПВНАТА ГЛАВНИНА НА ИЗДАВАЧПТ И ПРПЦЕНТ НА
УЧЕСТВП НА ИЗДАДЕНИТЕ ПБВРЗНИЦИ ВП ПСНПВНАТА ГЛАВНИНА И ВП
ГЛАВНИНАТА
Оснпвната главнина на банката сп спстпјба на 31.12.2017 изнесува 545.987.000,00 денари, а пбврзниците
претставуваат 56,32% пд пснпвнипт капитал.
Главнината на банката сп спстпјба на 31.12.2017 изнесува 1.713.030,00 денари, а пбврзниците
претставуваат 17,95% пд капиталпт пред изврщуваоетп на трансакцијата.
4.6.

ДПСТАСУВАОЕ

Обврзниците се перпетуални, без рпк на дпстасуваое.
4.7.

ПЛАЌАОЕ НА КАМАТА

Обврзниците нпсат камата пп каматна стапка пд 9% гпдищнп за првите пет гпдини пд датумпт на
издаваое, вклушителнп и датумпт на издаваое и 11% ппсле тпј перипд. Изнпспт на камата кпја се плаќа
се пресметува врз пснпва на кпнвенцијата ACT/ACT (ICMA) (реален брпј на денпви вп перипдпт ппделен
сп реалнипт брпј на денпви вп гпдината).
Каматата се плаќа на пплугпдищна пснпва, а датумите за плаќаоетп на каматата падаат на 22 јануари и
на 22 јули секпја гпдина, ппшнувајќи пд 22 јули 2019 гпдина. Акп на 22 јануари или на 22 јули вп
релевантната гпдина е нерабптен ден, каматата ќе се плати на првипт рабптен ден пп 22 јануари или 22
јули.
Одлуката за исплата на камата ја нпси Спбраниетп на акципнери на Издавашпт или пд негп пвластен
прган.
Каматата се плаќа пд дпбивката кпја е распплпжлива за распределба, при щтп плаќаоетп мпже да се
изврщи и акп дпбивката не е ревидирана пд пвластен ревизпр.
Каматата се пресметува вп евра, а се плаќа вп МКД пп среднипт курс на Нарпдната банка на Република
Македпнија на денпт за плаќаое на каматата.
Каматната стапка нема да се менува врз пснпва на кредитнипт рејтинг на Издавашпт.
4.8.

УКИНУВАОЕ НА КАМАТА

4.8.1.

Дискреципнп укинуваое

Издавашпт мпже, пп сппственп видуваое, вп кпе билп време, да пдлуши да ги укине сите плаќаоа на
камати за неппределен временски перипд на некумулативна пснпва. Одлуката за укинуваое на
плаќаоата на камати ја нпси Спбраниетп на акципнери на Издавашпт или пд негп пвластен прган.
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4.8.2.

Задплжителнп укинуваое

Издавашпт ги пткажува плаќаоата на каматите акп Издавашпт сп тпа ги прекрщува капиталните бараоа
вп спгласнпст сп важешката закпнска регулатива.
Откажуваоетп пд плаќаое на каматите нема да се смета за дпцнеое или неиспплнуваое на пбврските
или друга ппвреда на пбврските на Издавашпт.
Акп Издавашпт пдлуши да ги укине плаќаоата на камати или му е забранетп да плаќа камата вп пднпс на
Обврзниците, таквите каматни изнпси нема да се акумулираат или сппјат и сите права и ппбаруваоа вп
пднпс на тие изнпси ќе бидат целпснп и нептппвикливп укинати и пткажани.
Акп Издавашпт пдлуши да ги укине плаќаоата на камати или му е забранетп да плаќа камата вп пднпс на
Обврзниците, тпа нема да дпведе дп никаквп пгранишуваое на Издавашпт да врщи плаќаоа на
сппствениците на други пбврзници.
Вп слушај на намалуваое на вреднпста, секпја пресметана и неплатена камата ќе биде укината дп
датумпт на стапуваое на сила на намалуваоетп на вреднпста.
4.9.

ПРАВНА ППЛПЖБА Т.Е. СУБПРДИНИРАНПСТ НА ПБВРЗНИЦИТЕ

Обврзниците ќе претставуваат непбезбедени и субпрдинирани пбврски за сите задплжуваоа на
Издавашпт, какп на пример: ппбаруваоата на щтедашите, главните дпверители, субпрдиниран дплг,
инструментите издадени какп Капитал пд нивп 2 или гаранција вп пднпс на таквите инструменти.
Обврзниците ќе бидат pari passu ппмеду себе и сп другите инструменти на дпдатен пснпвен капитал пд
нивп 1 на Издавашпт.
Обврзниците ќе имаат припритет вп пднпс на акципнерскипт капитал на Издавашпт, вклушувајќи ги и
припритетните акции.
4.10.

АПСПРПЦИЈА НА ЗАГУБИ

Намалуваоетп на стапката на редпвен пснпвен капитал на Издавашпт дп 5,125% ќе се ппкрива пд други
извпри на Банката и нема да падне на тпвар на имателите на Обврзниците, се дп настануваое на
критишнипт настан. Акп, вп кпе билп време, стапката на редпвнипт пснпвен капитал на Издавашпт падне
ппд 5.125% (Критишен настан), Издавашпт:





Веднащ ќе ја инфпрмира Нарпдната банка;
Ќе ги извести сппствениците на Обврзниците;
Ќе гп намали изнпспт на нпминалната вреднпст на Обврзниците, вп рпк пд 30 дена пд датумпт
на кпј настапил Критишкипт настан; и
Ќе ја пткаже кпја билп акумулирана и неплатена камата дп датумпт на стапуваое на сила на
птписпт.

Изнпспт на намалуваое на вреднпста не мпже да биде ппмал пд ппнискипт изнпс меду:



Изнпспт щтп е пптребен за ппстигнуваое на сппднпс на пснпвната главнина и капиталпт пд нивп
1 пд 5,125%; и
Вкупнипт нпминален изнпс на Обврзниците.

4.10.1.
пснпва)

Птпис (намалуваое на вреднпста на главницата на времена

Вп слушај на настануваое на критишен настан, намалуваое на стапката на редпвен пснпвен капитал
ппд 5,125%, се птпищува, пднпснп се намалува вреднпста на главницата на пбврзниците на времена
пснпва.
Отписпт на инструментпт се изврщува на времена пснпва самп дпкплку се испплнети следниве
услпви:
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Изнпспт на каматата щтп се исплаќа пп спрпведенипт птпис се пресметува на намаленипт изнпс
на главницата на инструментпт;
 Мпже да се изврщи згплемуваое на главницата на инструментпт самп пд дпбивката пп
пданпшуваое, пптврдена пд спбраниетп на банката;
 Банката има целпсна дискреција при пдлушуваоетп за згплемуваое на главницата на
инструментпт или за исплата на надпместпк на намаленипт изнпс на главница;
 Згплемуваоетп на главницата на инструментпт се врщи прпппрципналнп на сите инструментпт
кпищтп биле предмет на птпис на времена пснпва;
 Максималнипт изнпс на згплемуваое на главницата на инструментпт заеднп сп изнпспт на
надпместпкпт кпјщтп се плаќа на намаленипт изнпс на главница се утврдува на датумпт на
згплемуваоетп на главницата на пвпј инструментпт и е еднакпв на прпизвпдпт пд дпбивката пп
пданпшуваое и ушествптп на нпминалнипт изнпс (пред да се изврщи птписпт) на инструментпт
кпи щтп биле предмет на птпис на времена пснпва и вкупнипт изнпс на пснпвнипт капитал на
банката;
 Згплеменипт изнпс на главницата на инструментпт и изнпспт на надпместпкпт кпјщтп се плаќа на
намаленипт изнпс на главница гп намалуваат изнпспт на редпвнипт пснпвен капитал и гп
намалуваат максималнипт изнпс за распределба на резултатпт пд рабптеоетп на банките
Намалуваоетп на вреднпста на инструментпт се пднесува на:
 Ппбаруваоата кпищтп би ги имал имателпт на инструментпт вп слушај на стешај или ликвидација
на банката
 Изнпспт кпјщтп треба да се плати вп слушај на активираое на ппцијата за птппвикуваое или
исплата на инструментпт и
 Каматата за инструментпт.
4.11.

МЕХАНИЗМИ ЗА ЗГПЛЕМУВАОЕ НА ВРЕДНПСТА

Издавашпт има дискреципнп правп да ја згплеми нпминалната вреднпст на пбврзниците кпи биле
предмет на птпис пп испплнуваое на следните услпви:
 Згплемуваоетп на вреднпста се заснпва на дпбивката пп пданпшуваое, пптврдена пд
Спбраниетп на акципнери;
 Изнпспт на згплемуваоетп ќе биде прпппрципнален на сите дппплнителни инструменти пд нивп
1, кпи биле предмет на намалуваое на вреднпста;
 Максималнипт изнпс щтп се припищува на згплемуваоетп на вреднпста на пбврзниците заеднп
сп каматата на намаленипт изнпс на нпминалната вреднпст ќе биде еднакпв на дпбивката пп
пданпшуваое на Издавашпт ппмнпжена сп уделпт на нпминалнипт изнпс на пбврзниците (пред
намалуваоетп на вреднпста) вп вкупнипт Капитал пд нивп 1 на Издавашпт;
Изнпспт на згплемуваоетп и каматата щтп се пресметува на намаленипт изнпс на главницата гп
намалуваат изнпспт на пснпвнипт капитал I и максималнипт изнпс на средствата за распределба на
Издавашпт.
4.12.

БАРАОЕ ЗА ПТПЛАТА

Имателите на пбврзници не мпже да бараат птплата на главницата на пбврзниците, псвен вп слушај на
стешај или ликвидација.
4.13.

КУППВНА ППЦИЈА

Издавашпт мпже, пп сппственп видуваое, да ги купи Обврзниците пп нивнипт нпминален изнпс.
Куппвната ппција мпже да се искпристи самп сп пдпбрение на НБРМ.
Издавашпт мпже да гп искпристи тпа правп пп истекпт на 5 гпдини пд датумпт на регистрираое на
пбврзниците вп ЦДХВ или на кпј билп датум пптпа.
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Обврзниците мпже да се пткупат пп избпр на Издавашпт целпснп, нп не делумнп, щтп ппдлежи на
претхпднп пдпбрение пд НБРМ и акп таквипт пткуп нема каквп билп знашајнп влијание врз финансиската
спстпјба или стапката на адекватнпст на капиталпт на Издавашпт. Издавашпт нема да дпзвпли или да
креира какви билп пшекуваоа дека таквптп пдпбрение за пткуп на Обврзниците ќе биде пдпбренп пд
НБРМ. Обврзниците мпже да се пткупат пп нивната нпминална вреднпст.
Издавашпт мпже да гп искпристи свпетп правп на пткуп на пбврзниците пп петтата гпдищнина пд датумпт
на издаваое.
4.14. ПТКУП
4.14.1.
Пткуп или птплата на Пбврзници вп слушај на прпмени вп
данпшнптп или банкарскптп закпнпдавствп
Издавашпт мпже, сп претхпдна писмена спгласнпст дадена пд НБРМ и пред истек на пет гпдини пд
датумпт на издаваое, да ги пткупи или птплати Обврзниците пп тпгащнипт текпвен изнпс на главницата,
вп слушај на какви билп прпмени вп важешката данпшна закпнска регулатива кпи не биле пшекувани на
датумпт на издаваое и щтп мпже да спздадат пбврска на Издавашпт да плати дппплнителни изнпси какп
резултат на таквите прпмени, и/или таквите прпмени резултираат вп непшекуванп згплемуваое на
трпщпкпт за дплгпт и билп какви дппплнителни пбврски кпи не мпде да се избегнат пд страна на
Издавашпт. Прпмената вп данпшнптп закпнпдавствп вклушува прпмена вп пдредбите пд данпшнптп
закпнпдавствп и прпмена вп пфицијалнптп тплкуваое и спрпведуваое на таквите пдредби пд страна на
данпшните пргани (“Данпшен настан”).
Издавашпт мпже, сп претхпдна писмена спгласнпст дадена пд НБРМ и пред истек на пет гпдини пд
датумпт на издаваое, да ги пткупи или птплати Обврзниците пп тпгащнипт текпвен изнпс на главницата,
вп слушај на какви билп прпмени вп важешката банкарска закпнска регулатива кпи не биле пшекувани на
релевантнипт Датум на издаваое и кпи ќе или кпи мпже да резултираат вп дисквалификација на
Обврзниците кпи се вклушени какп дел пд Дпдатнипт пснпвен капитал пд нивп 1 (какп щтп е дефиниранп
вп “Одлука за изменуваое и дппплнуваое на Одлуката за метпдплпгијата за утврдуваое на
адекватнпста на капиталпт” - Службен весник на Република Македпнија бр. 2018/16).
4.15.

МЕРПДАВНП ПРАВП

Валиднпста, структурата и испплнуваоетп на пбврските ппврзани сп Обврзниците за капитал се уредени
сп закпните на Република Македпнија, а вп слушај на какви билп сппрпви, Оснпвнипт суд Скппје 2 е
надлежен за нивнп разрещуваое.
4.16.

ДРУГИ ПРАШАОА

Обврзниците не се третираат какп деппзит (защтеда) и не се псигурени пд страна на Фпндпт за
псигуруваое деппзити.
Обврзниците не се земаат предвид при утврдуваое дали се испплнети услпвите за заппшнуваое на
стешајна ппстапка вп спгласнпст сп закпнпт.
Издавашпт мпже ппвременп, без спгласнпст пд Имателите на пбврзници, да креира и издаде
дппплнителни Обврзници сп исти рпкпви и услпви какп Обврзниците пд сите аспекти.

5.

ПДАНПЧУВАОЕ

Иматели на пбврзници–физишки лица резиденти
Прихпдпт на имателите на пбврзници, кпи се физишки лица – резиденти, се пданпшува вп спгласнпст сп
Закпнпт за данпкпт на лишен дпхпд („ЗДЛД“) и вклушува прихпд пд камата. Брутп изнпспт пд каматата
щтп се дпбива пд Обврзниците ќе ппдлежи на финален данпк пп задрщка вп изнпс пд 15% за месешнипт
прихпд.
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Спгласнп препдните и заврщни пдредби пд закпнпт за данпк на лишен дпхпд, Имателите на Обврзниците
се пслпбпдени пд плаќаое на данпк на капитална дпбивка пстварена какп резултат на тргуваоетп сп
истите, заклушнп сп 31.12.2019 гпдина.
Иматели на пбврзници–правни лица резиденти
Спгласнп македпнската закпнска регулатива, прихпдпт на имателите на пбврзници кпи се лпкални
правни лица се пданпшува вп спгласнпст сп Закпнпт за данпк на дпбивка („ЗДД“). Дпбиенипт прихпд, щтп
претставува брутп изнпс пд каматата дпбиена сппред Обврзниците, и прихпдпт пд прпдажбата или
размената на Обврзниците, се вклушува вп пданпшивипт прихпд врз пснпва на щтп се фпрмира данпшната
пснпва за утврдуваое данпк на дпбивка.
Утврдуваоетп на пданпшива дпбивка врз пснпва на сметкпвпдственипт финансиски резултат,
утврдуваоетп, пријавуваоетп и плаќаоетп на данпкпт пд страна на лпкалните правни лица е уреденп сп
ЗДД.
Иматели на пбврзници– странски физишки лица (нерезиденти)
Оданпшуваоетп на дпхпдпт на странските физишки лица пд камата на пбврзници е уреденп сп Закпнпт за
данпкпт на лишен дпхпд („ЗДЛД“).
Каматата и пдбитпците пд македпнските кпрппративни пбврзници, акумулирани/платени вп кприст на
странски физишки лица ппдлежат на финален данпк пп задрщка. Брутп изнпспт на каматата дпбиена пд
Обврзниците ппдлежи на финален данпк пп задрщка вп изнпс пд 15%, псвен акп не се применува
Дпгпвпр за избегнуваое на двпјнп пданпшуваое („ДИДД“), сп щтп се пбезбедува ппниска данпшна
стапка, дпкплку примателпт на дпхпдпт има дпставенп бараое за негпвп спрпведуваое, а македпнските
данпшни пргани ја пдпбриле негпвата примена за тпј дпхпд.
Сппред ЗДЛД, данпкпт пп задрщка на датумпт на пвпј Прпспект изнесува 15%. Овпј дпкумент спдржи
инфпрмации за мпжнпста за избегнуваое двпјнп пданпшуваое преку примена на ДИДД. Овие
инфпрмации не се исцрпни и не гп исклушуваат ппстпеоетп на други средства за данпшнп намалуваое
или целпснп данпшнп пслпбпдуваое, на пример, преку медунарпден акт или ппинаку.
Дпкплку не ппстпи Билатерален дпгпвпр за избегнуваое на двпјнп пданпшуваое, склушен ппмеду земјата
на имателпт на пбврзниците и Република Македпнија, данпкпт на лишен дпхпд се пресметува пп
важешката данпшна стапка вп Република Македпнија.
Иматели на пбврзници– странски правни лица (нерезиденти)
Каматата и пдбитпците пд македпнските кпрппративни пбврзници, акумулирани/платени вп кприст на
странски правни лица ппдлежат на финален данпк пп задрщка. Брутп изнпспт на каматата дпбиена пд
Обврзниците ппдлежи на финален данпк пп задрщка вп изнпс пд 10%, псвен акп не се применува
Дпгпвпр за избегнуваое на двпјнп пданпшуваое („ДИДД“), сп щтп се пбезбедува ппниска данпшна
стапка, дпкплку примателпт на дпхпдпт има дпставенп бараое за негпвп спрпведуваое, а македпнските
данпшни пргани ја пдпбриле негпвата примена за тпј дпхпд.
Сппред ЗДД, данпкпт пп задрщка на датумпт на пвпј Прпспект изнесува 10%. Овпј дпкумент спдржи
инфпрмации за мпжнпста за избегнуваое двпјнп пданпшуваое преку примена на ДИДД. Овие
инфпрмации не се исцрпни и не гп исклушуваат ппстпеоетп на други средства за данпшнп намалуваое
или целпснп данпшнп пслпбпдуваое, на пример, преку медунарпден акт или ппинаку.
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