
 
 

Согласно член 166-б – Обврски за известување на јавноста, точка (1) алинеа 1 од Законот за 
хартии од вредност ги објавуваме следните податоци: 

 
  Во 000 МКД 

Вкупни приходи  1.286.785 

Добивка од редовно работење пред 
оданочување  

203.194 

Добивка за финансиската година  182.394  

Нето готовински тек  Презентиран во прилог подолу  

 Во апсолутен износ МКД 

Добивка за финансиската година по акција  66 

Дивиденда по акција  - 

 

Во текот на 2018 година Банката доби согласност од Народна банка за именување на Kристијан 

Кистнер за Член на Надзорниот одбор кој стапи на местото на Кристина Рајфшнајдер. Во тек на 

2018 година исто така Народната банка издаде согласност за реизбор на Каспар Бауман како 

независен Член на Надзорниот одбор на ПроКредит Банка АД Скопје. 

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 демеври 2018 

 

 во илјади денари 

  
Tековна година 

2018 
Претходна година 

2017 

Паричен тек од основната дејност     

Добивка пред оданочување 203.194 325.710 

Коригирана за:   

Неконтролирано учество вклучено во билансот на 
успех * - - 

  Амортизација на: - - 

   нематеријални средства 2.212 1.817 

   недвижности и опрема  57.997 61.297 

  Капитална добика од:  - - 

  продажба на нематеријални средства - - 

  продажба на недвижност и опрема (1.613) (5.661) 

  продажба на превземени средства врз основ на    
ненаплатени побарувања (16.296) (5.487) 

  Капитална загуба од:   

продажба на нематеријани  средства - - 

продажба на недвижности и опрема - 507 

продажба на превземени средства врз основ на 
ненаплатени побарувања 4.275 905 

  Приходи од камата (878.023) (949.681) 

  Расходи за камата 265.315 238.193 

  Нето-приходи од тргување - - 

  Исправка на вредноста на финансиските  
средства на нетооснова - - 

   дополнителна исправка на вредноста 823.078 475.738 

   ослободена исправка на вредноста (685.345) (418.699) 

  Загуба поради оштетување на нефинансиските 
средства на нето-основа - - 

   дополнителни загуби поради оштетување 30.647 18.739 
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   ослободени загуби поради оштетување (35.952) (26.965) 

  Посебна резерва   

   дополнителни резервирања 19.628 24.881 

   ослободени резервирања (13.970)                            (28.576) 
  Приходи од дивиденди - - 

  Удел во добивката/(загубата) на придружените 
друштва - - 

Капитална добивка од продажба на АФС - - 

Останати корекции   

Наплатени камати 881.458 964.869 

Платени камати (295.653) (273.913) 

Добивка од дејноста пред промените во 
деловната актива 360.952 403.674 

(Зголемување)/намалување на деловната 
актива: -  

Средства за тргување - - 

Дериватни средства чувани за управување со 
ризик - - 

Кредити на и побарувања од банки (10.510) 15.311 

Кредити на и побарувања од други коминтенти (2.575.013) (1.727.087) 

Заложени средства - - 

Превземени средства по основ на ненаплатени 
побарувања 58.757 (76.377) 

Задолжителна резерва во странска валута (136.557) (19.025) 

Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни 
прописи - - 

Останати побарувања 4.689 30.793 

Одложени даночни средства - - 

Нетековни средства кои се чуваат за продажба и 
група за отуѓување - - 

Зголемување/(намалување) на деловните 
обврски  - - 

Обврски за тргување - - 

Дериватни обврски чувани за управување со 
ризик - - 

Депозити на банки 585.849 134.561 

Депозити на други коминтенти 3.670.283 766.280 

Останати обврски (87.827) 107.326 

Обврски директно поврзани со група на  средства 
за отуѓување - - 

Нето паричен тек од (користен во) основната 
дејност пред оданочувањето 1.870.623 (364.544) 

(Платен)/поврат на данок на добивка (38.567) (2.816) 

Нето паричен тек од основната дејност 1.832.056 (367.360) 

Паричен тек од инвестиционата дејност   

(Вложувања во хартии од вредност) (100.372) - 

Приливи од продажбата на вложувањата во 
хартии од вредност - - 

(Одливи за вложувањата во подружници и 
придружени друштва) - - 

Приливи од продажбата на вложувањата во 
подружници и придружени друштва - - 

(Набавка на нематеријални средства) (2.864) (613) 

Приливи од продажбата на нематеријалните 
средства - - 

(Набавка на недвижности и опрема) (11.486) (1.652) 

Приливи од продажбата на недвижностите и 
опремата 1.613 5.661 

(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за 
продажба) - - 

Приливи од нетековните средства кои се чуваат 
за продажба - - 

(Останати одливи од инвестициската дејност) - - 

Останати приливи од инвестициската дејност - - 

Нето паричен тек од инвестициската дејност (113.109) 3.396 

Паричен тек од финансирањето   

(Отплата на издадените должнички хартии од 
вредност) - - 

Приливи од издадените должнички хартии од 
вредност - - 



 
(Отплата на обврските по кредити) (697.224) (7.979.064) 

Зголемување на обврските по кредити 1.764.881 8.175.825 

(Отплата на издадените субординирани обврски) - - 

Приливи од издадените субординирани обврски - - 

Приливи од издадените акции/сопственички 
инструменти во текот на периодот - - 

(Откуп на сопствени акции) - - 

Продадени сопствени акции - - 

(Платени дивиденди) - - 

(Останати одливи од финансирањето) - - 

Останати приливи од финансирањето - - 

Нето паричен тек од финансирањето 1.067.657 196.761 

Ефект од исправката на вредноста на паричните 
средства и паричните еквиваленти - - 

Ефект од курсните разлики на паричните 
средства и паричните еквиваленти -  

Нето-зголемување/(намалување) на паричните 
средства и паричните еквиваленти 2.786.604 (167.203) 

Парични средства и парични еквиваленти на 1 
јануари 

 
 3.369.633  3.536.836 

Парични средства и парични еквиваленти на 
31 декември 

  
6.156.237  3.369.633 

 

 


