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Во согласност со Одлуката на Советот на Народна банка на Република Македонија за 

објавување податоци и извештаи од страна на Банката („Службен весник на РМ“ бр.134/2007), 
ТТК БАНКА АД Скопје објавува 
 

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ 
со состојба 30.06.2015 
објавено на 30.07.2015 
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1.  Податоци за Банката 
Назив ТТК БАНКА АД Скопје 
Седиште Скопје, ул. „Народен фронт“ бр.19а 
Единствен матичен број 6121110 
Организациска структура Организациска структура на ТТК Банка (прилог) 
Број на вработени на 30.06.2015 274 

Финансиски активности кои 
Банката може да ги врши во 
согласност со дозволата за 
основање и работење издадена 
од гувернерот на НБРМ 

 Прибирање на депозити и други повратни извори на 
средства; 

 Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и 
финансирање на комерцијални трансакции; 

 Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и 
финансирање на комерцијални трансакции; 

 Издавање и администрирање на платежни средства 
(парични картички, чекови, патнички чекови, меници); 

 Финансиски лизинг; 
 Менувачки работи; 
 Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи 

купопродажба на девизи; 
 Брз трансфер на пари; 
 Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на 

обезбедување; 
 Изнајмување сефови, остава и депо; 
 Тргување со инструменти на пазарот на пари; 
 Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување 

со благородни метали; 
 Тргување со хартии од вредност; 
 Купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на 

хартии од вредност; 
 Чување на хартии од вредност за клиенти; 
 Советување на правни лица во врска со структурата на 

капиталот, деловната стратегија или други поврзани 
прашања или давање услуги поврзани со спојување или 
припојување на правни лица; 

 Продажба на полиси за осигурување; 
 Посредување во склучување договори за кредити и заеми; 
 Обработка и анализа на информации за кредитна 

способност на правни лица; 
 Економски-финансиски консалтинг. 

 
*Решение на гувернерот на НБРМ (прилог) 
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Финансиски активности кои во 
моментот ги врши Банката 

 Прибирање депозити и други повратни извори на 
средства; 

 Кредитирање во земјата; 
 Издавање и администрирање на платежни средства 

(парични картички, пензиски чекови); 
 Менувачки работи; 
 Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи 

купопродажба на девизи; 
 Брз трансфер на пари; 
 Издавање платежни гаранции и други форми на 

обезбедување; 
 Изнајмување сефови, остава и депо; 
 Тргување со девизни средства; 
 Тргување со хартии од вредност; 
 Обработка и анализа на информации за кредитна 

способност на правни лица; 
 Тргување со инструменти на пазарот на пари; 
 Посредување во склучување договори за кредити и заеми. 

Финансиски активности за кои, 
од страна на гувернерот на 
НБРМ, е изречена забрана или 
ограничување за нивното 
вршење, односно е повлечена 
согласноста 

Нема. 

 
 

2. Податоци за акционерската структура на Банката 

Назив, седиште, правна форма, 
претежна дејност и процент на 
учество во вкупниот број акции 
и во вкупниот број издадени 
акции со право на глас во 
Банката за акционерите правни 
лица со квалификувано 
учество 

  Тетекс АД Тетово, 
ул. „Браќа Миладиновци“ бр 1, Тетово 
14.13 - Производство на друга горна облека 
Учество во вкупниот број акции од 43,52% 
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 44,80%. 
 
  „Петролгас“ ДОО Тетово 
ул. „Видое Смилевски Бато“ бб,Тетово 
68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот 
или недвижен имот земен под закуп (лизинг) 
Учество во вкупниот број акции од 3,15% 
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 3,24% 
 
 Физички лица поврзани со Тетекс АД Тетово 

Учество во вкупниот број акции од 0,66% 
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 0,67% 
  
 Вкупно групација Тетекс  

Учество во вкупниот број акции од 47,33%
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 48,71% 
 
 ЕБОР (Европска банка за обнова и развој) European 

Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
One Exchange Square EC 2A 2JN 14, London 
Меѓународна финансиска организација 
Финансиско посредување 
Учество во вкупниот број акции од 16,035%  
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 16,51% 

Име и презиме, адреса и 
процент на учество во вкупниот 

Нема 
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број акции и во вкупниот број 
издадени акции со право на 
глас во Банката за акционерите 
физички лица со 
квалификувано учество 

Вкупен број и вкупно учество 
во вкупниот број акции и во 
вкупниот број издадени акции 
со право на глас во Банката за 
акционери кои немаат 
квалификувано учество во 
Банката 

Број на акционери кои немаат квалификувано учество во 
Банката: 1843 
 
Процент на учество во вкупниот број акции издадени од 
Банката: 36,635% 
 
Процент на учество во вкупниот број акции со право на глас 
издадени од Банката: 34,78% 

 
 

3. Податоци за сопствените средства и адекватност на капиталот на Банката 

Износ на почетен капитал 
запишан во Централен регистар 

907.888.000 ден. 

Број на акции од секој род и 
класа 

907.888 обични акции 

Номинален износ на акциите 1.000 ден. 

Опис на карактеристиките на 
основните компоненти на 
сопствените средства 

Сопствените средства претставуваат збир на основниот 
капитал и дополнителниот капитал намалени за одбитните 
ставки, утврдени во согласност со Одлуката за 
Методологиjата за утврдување на адекватноста на 
капиталот имајќи ги предвид ограничувања дефинирани во 
Одлуката. Пред сè, ова се однесува на одредбата дека 
дополнителниот  капитал  не  смее  да  биде  поголем  од 
износот на основниот капитал. 
 
Дополнително, позициите кои се дел од основниот капитал 
ги исполнуваат следните услови во согласност со точка 11, 
став 2 од Одлуката: 
 да се безусловно неповратни, немаат рок на 

достасување и не содржат клаузули или друг вид 
одредби коишто даваат можност за откупување, 
повлекување или исплата; 

 исплатата на дивиденда се врши само по исплата на 
сите правни и договорни обврски на Банката и 
позициите не се оптоварени со задолжителна обврска 
за Банката за редовна исплата на дивиденда; 

 да се во целост и веднаш на располагање за покривање 
на ризиците и загубите за време на работењето на 
Банката; 

 да се во целост и неограничено расположливи за 
покривање на обврските на Банката кон нејзините 
доверители во случај на стечај, односно  ликвидација на 
Банката. 

 
Компоненти на основниот капитал на Банката се 
номиналната вредност на запишаните и уплатени обични 
акции, премијата од овие акции, резервите и задржаната 
нераспоредена добивка која не е оптоварена со идни 
обврски. Основниот капитал е намален за износот на 
откупените сопствени акции и за износот на нематеријалните 
средства. 
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Дополнителниот капитал се состои од ревалоризациските 
резерви на Банката. 
 
Одбитните ставки од основниот и дополнителниот капитал 
се однесуваат на вложување во капиталот на финансиската 
институција. 

Износ и компоненти на 
основниот капитал, утврден во 
согласност со Одлуката за 
Методологијата за утврдување 
на адекватноста на капиталот 

Основниот капитал на Банката изнесува 981.104 илјади 
денари и се состои од: 
 Номинална вредност на обични акции: 907.888 илјади 

денари; 
 Премија од овие акции: 75 илјади денари; 
 Резервен фонд: 76.933 илјади денари; 
 Нераспределена добивка: 14.123 илјади денари; 
 Одбитни ставки: 17.915 илјади денари. 

Износ и компоненти на 
дополнителниот капитал, како 
и нивниот износ, кој во 
согласност со Методологијата 
за утврдување на адекватноста 
на капиталот може да биде дел 
од сопствените срадства на 
Банката 

Дополнителниот капитал се состои од:
Ревалоризациски резерви во износ од 37.499 илјади денари. 

Вид на одбитни ставки од 
основниот капитал и 
дополнителниот капитал и 
нивниот износ 

Вложувања во капиталот на други банки или финансиски 
институции коишто изнесуваат над 10% од капиталот на тие 
институции во износ од 38.990 илјади денари 

Вкупен износ на сопствени 
средства и висина на 
адекватност на капиталот со 
состојба 30.06.2015 

Вкупен износ на сопствени средства 979.613 илјади МКД 
Адекватност на капиталот 19,99%. 

Висина на капиталот потребен 
за покривање на кредитниот 
ризик, утврден во согласност 
со Методологијата за 
утврдување на адекватноста на 
капиталот, прикажан одделно 
за билансните и вонбилансните 
ставки 

Капиталот потребен за покривање кредитен ризик изнесува: 
327.352 илјади денари. 
 
Капитал потребен за покривање кредитен ризик од билансни 
ставки:  302.690 илјади денари. 
 
Капитал потребен за покривање кредитен ризик од 
вонбилансни ставки:  24.662 илјади денари. 

Висина на капиталот потребен 
за покривање на валутниот 
ризик, утврден во согласност 
со Методологијата за 
утврдување на адекватноста на 
капиталот 

Капиталот потребен за покривање на валутниот ризик 
изнесува 3.212 илјади денари. 

Висина на капиталот потребен 
за покривање на пазарниот 
ризик, утврден во согласност 
со Методологијата за 
утврдување на адекватноста на 
капиталот, при што одделно се 
прикажува износот на 
капиталот потребен за 
покривање на генералниот и 
специфичниот ризик од 
вложувања во сопственички 
хартии од вредност и 
вложувања во должнички 
инструменти од портфолиото 

Нема. 
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за тргување и износот на 
капиталот потребен за 
покривање на ризикот од 
порамнување/испорака и 
ризикот од другата договорна 
страна 

Висина на капиталот потребен 
за покривање на ризикот од 
промена на цената на стоките 

Нема. 

Висина на капиталот потребен 
за покривање на надминување 
на лимитите на изложеност 

Нема. 

Висина на капиталот потребен 
за покривање на оперативниот 
ризик 

Капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик 
изнесува 61.421 илјади денари. 

Висина на капиталот потребен 
за покривање други ризици, 
доколку Банката по сопствена 
оцена утврдила дополнителен 
износ на капитал потребен за 
покривање на тие ризици или 
доколку Народната банка 
утврдила дополнителен износ 
на потребен капитал, заради 
природата, видот и обемот на 
активностите коишто ги 
извршува Банката и ризиците 
на кои е изложена како 
резултат на тие активности 

Нема. 
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CKonje, 30 -M2PlAJl 2013 rOA~Ha 

8p3 OCHClBa Ha 4neH S2 OA 3aKOHOT 3a ~3MeHYBat-be ~ AononHYBat-be Ha 
3aKoHoT 3a 6aHK~Te ("CnY>K6eH BeCH~K Ha Peny6n~Ka MaKeAoH~ja" 6p. 26/13), 
ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6n~Ka MaKeAoH~ja AOHece 

PEWEHVlE 

1. T04Kalia 6 OA PeweH~eTO Ha ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha 
Peny6n~Ka MaK€!AOH~ja co Koe e ~3AaAeHa A03Bona 3a CTaTYCHa ~3MeHa -
cnojYBat-be Ha "TeTeKc - KpeA~THa 6aHKa" A/J. CKonje ~ "TeToBcKa 6aHKa" A/J. TeTOBO 
BO "TTK 6aHKa" AfJ.. CKonje, 6p. 02-14/81-2006 OA S jYH~ 2006 roA~Ha, ce MeHYBa ~ 
rnac~: 

,,6aHKaTa t-l0>Ke Aa r~ BPW~ cneAH~Be aKT~BHOCT~: 
- np~6~pa~be Ha Aen03~T~ ~ APyr~ nOBpaTH~ ~3BOp~ Ha cpeACTBa; 
- KpeA~T~pat-be BO 3eMjaTa, BKnY4YBajK~ ~ cpaKTOp~Hr ~ cp~HaHC~pat-be Ha 

KOMepL\~janH~ TpaHCaKL\~~; 
- KpeAIi1Tli1pat-be BO CTpaHCTBO, BKnY4YBajKIi1 Ii1 cpaKTOpli1Hr Ii1 cpli1HaHCli1pat-be Ha 

KOMepL\li1janHIi1 TpaHCaKL\Ii1Ii1; 
- 1i13AaBat-b€~ Ii1 aAMIi1HI4G:r:pli1paj.,l",@--,'-1 a-RJlaTe):<HI4-GpeACTBa- (napv14HIi1 KapTIi14KIi1, -

4eKOB~, naTH~qK~ 4eKOBVl, MeH~L\Vl); 
- cp~HaHCIi1CK~ nIi13~Hr; 

- MeHYBa4KI1 pa6OT~; 
- nnaTeH npoMeT BO 3eMjaTa ~ CTpaHCTBo, BKnY4YBajKIi1 KynOnpOAa>K6a Ha 

AeBVl3Vl; 
- 6P3 TpaHccpep Ha napVl; 
- 1i13AaBat-be Ha nnaTe>KHVl rapaHL\Vl~, aBanli1 Ii1 APyrVl CPOPMIi1 Ha 

06e36eAYBat-be; 
- Vl3HajMYBa~be cecpoBli1, OCTaBa Vl Aeno; 
- TpryBat-be co ~HCTpYMeHTIi1 Ha na3apoT Ha nap~; 
- TpryBat-be co AeBVl3HIi1 cpeACTBa, WTO BKny4yBa ~ TpryBat-be co 6naropoAHIi1 

MeTanli1; 
- TpryBat-be co xapT~Vl OA BpeAHoCT; 
- KynonpOAa>K6a, rapaHTli1pat-be Ii1nli1 nnaCMaH Ha eMli1cli1ja Ha XapTVlIi1 OA 

BpeAHoCT; 
- 4YBat-be Ha xapTVlVl OA BpeAHoCT 3a Knli1eHT~; 
- cOBeTYBat-be Ha npaBHIi1 nli1L\a BO BpcKa co CTpYKTYpaTa Ha Kanli1TanOT, 

AenOBHaTa cTparerli1ja Ii1m1 APyr~ nOBp3aH~ npawat-ba Ii1nli1 AaBat-be ycnyrli1 
nOBp3aHIi1 co cnojiYBat-be ~nVl npli1nojYBat-be Ha npaBHIi1 nli1L\a; 

- npOAa>K6a Ha nonli1CVl 3a oc~rypYBat-be; 
- nocpeAYBal-be BO CKnY4YBat-be AoroBopli1 3a KpeAIi1T~ Ii1 3aeMIi1; 
- 06pa60TKa \II aHanli13a Ha Ii1HcpopMaL\1i11i1 3a KpeAIi1THa cnoc06HoCT Ha npaBHIi1 

n~L\a Vl 
- eKoHoMcKo-qoli1HaHcli1cKIi1 KOHCanTIi1Hr". 

2. Co AOHeCYBat-beTO Ha OBa peWeHli1e, CTaBOT 2 OA T04KaTa 2 OA PeweHVleTO 
Ha ryBepHepOT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nli1Ka MaKeAoHli1ja 6p. 7915 OA 9 



AeKeMBplil 2008 roAIilHa III T04KIIlTe 3 III 4 OA PeweHlIleTo Ha ryBepHepoT 6p. 5042 OA 
27 jynlll 2010 roAIilHa npeCTaHYBaaT Aa Ba)f{aT. 

06pa3nO)f{eHlIle 

Co 4neH 5 OA 3aKoHoT 3a 1Il3MeHYBal-be III AononHYBaH)e Ha 3aKoHoT 3a 
6aHKIIlTe ("Cn~6eH BeCHIilK Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja" 6p. 26/13) ce 1Il3BpwIIlja 
1Il3MeHIIl BO 4neH 7 CTaB 1 OA 3aKoHoT 3a 6aHKIIlTe ("CnY)f{6eH BeCHIilK Ha Peny6nlllKa 
MaKeAoHlIlja" 6p. 67/07, 90/09 III 67/10), OAHOCHO BO AenOT Ha aKTIIlBHOCTIilTe 
KOIllWTO MO)f{e Aa rill BPWIIl 6aHKa. Co 1Il3MeHIIlTe ce MeHYBaaT Ha31r1BIIlTe Ha HeKOIil OA 
AoceraWHIIlTe cPlIlHaHclIlcKIil aKTIIlBHOCTIil III ce ,QO,QaBaaT HOBIil aKTIIlEiHOCTIil . 

CornaCHO co 4neH 52 OA 3aKoHoT 3a 1Il3MeHYBal-be III AononHYBal-be Ha 
3aKoHoT 3a 6aHKIIlTe, HapoAHaTa 6aHKa no cnY)f{6eHa AOn)f{HOCT,. 6e3 nOAHecYBal-be 
6apal-be OA 6aHKIIlTe, Ke rill ycornaclil A03BonlilTe 3a OCHOSalt,e III pa60Tel-be Ha 
6aHKIIlTe BO AenOT WTO ce oAHecysa Ha cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCfIi1, so POK OA weCT 
MeceWIil OA AeHOT Ha BneryBal-beTO BO clilna Ha OBOj 3aKOH. 

Bo T04Ka 6 OA PeweHlIleTo co Koe e 1Il3AaAeHa A03Bona 3C1 CTaTYcHa 1Il3MeHa -
cnojYBal-be Ha "TeTeKc - KpeAIilTHa 6aHKa" A/J. CKonje III "TeToBcKa 6aHKa" A/J. TeTOso 
BO fInK 6aHKa" A/J. CKonje, 6p. 02-14/81-2006 OA 5 jYHIIl 2006 roAIIlHa, ce HaBeAeHIIl 
cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCTIil KOIllWTO MO)f{e Aa rill SpWIIl 6aHKaTa. Bo 2007 rOAIIlHa, co 
PeweHlIleTO Ha ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja 6p. 
4/4944 OA 9 aBryCT 2007 rOAIilHa Ha 6aHKaTa ~ e 1Il3AaAeHa cornaCHOCT Aa SpWIIl 
ycnyrlll 6p3 TpaHccPep Ha naplil. Co PeweHlIleTo Ha rysepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa 
Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja 6p. 7915 OA 9 AeKeMBplil 2008 rOAIilHa e 1Il3MeHeTa 
T04KaTa 6 OA PeweHlIleTO co Koe e 1Il3AaAeHa A03S0na 3a CTaTYcHa 1Il3MeHa -
cnojysal-be Ha "TeTeKc - KpeAIilTHa 6aHKa" A/J. CKonje III "TeTOBo:a 6aHKa" A/J. TeTOBO 
BO "TTK 6aHKa" A/J. CKonje, O,QHOCHO HanpaseHo e ycornacYBaH:>e Ha cplr1HaHCIr1CKIr1Te 
aKTIIlBHOCTIr1 KOIr1WTO MO)f(e Aa rlr1 BPWIr1 6aHKaTa cornaCHO co 3aKoHoT 3a 6aHKIr1Te. 
1J,0nonHIIlTenHo, co PeWeHlr1eTO Ha rysepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nlr1Ka 
MaKeAoHlIlja 6p. 5042 OA 27 jynlll 2010 roAIIlHa, so cplr1HaHCIIlCKIr1Te aKTIIlSHOCTIr1 
KOIr1WTO MO)f{e Aa rlr1 SpWIr1 6aHKaTa e AOAaAeHa Ir1 aKTIIlSHOCTa "KYnOnpOAa)f{6a, 
rapaHTlilpal-be III nnaCMaH Ha eMlr1clr1ja Ha XapT1r111l OA speAHocT" . 

It1MajKIIl ro npeABIilA HaseAeHoTo, KaKO III HajHoslilTe 3aKOHCKlil 1Il3MeHIIl so 
AenOT Ha cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCTIil III 06spcKaTa 3a ycornacysal-be Ha A03S0nlr1Te 
3a OCHOSal-be III pa60Tel-be Ha 6aHKIIlTe BO AenOT Ha cPlr1HaHCIIlCKIilTe aKTIIlSHOCTlIl, ce 
oAny411l KaKO so AIIlCn0311lTIr1S0T Ha osa peWeHlr1e. 

nPABHA nOYKA: 
He3aAOBonHaTa CTpaHa MO)f{e Aa nOAHece 
TY)f(6a AO YnpaSHIilOT CYA, so POK OA 30 AeHa 
OA AeHOT Ha nplileMOT Ha osa peWeHlr1e. 


