
 

 

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

 
  Во 000 МКД 

Вкупни приходи  1.516.253 

Добивка од редовно работење пред 
оданочување  

108.168 

Добивка за финансиската година  96.539 

Нето готовински тек  Презентиран во прилог подолу  

 Во илјади МКД 

Добивка за финансиската година по акција  33 

Дивиденда по акција  - 

 

Во текот на 2021 година Банката доби согласност од Народна банка за реизбор на Стевче 

Кузмановски како Член на Управниот одбор на ПроКредит Банка АД Скопје, Јованка Јолеска 

Поповска отстапи од функцијата член на Управниот одбор на ПроКредит Банка АД Скопје.  

Исто така во 2021 година Банката доби согласност за именување на Јованка Јолеска Поповска 

како Член на Надзорниот одбор на ПроКредит Банка АД Скопје и согласност за избор на Дрис 

Нор како Член на Надзорниот одбор на ПроКредит Банка АД Скопје.  

ПроКредит Банка АД Скопје во 2021 година доби согласност од Народната банка на Р. Северна 

Македонија за измените на статутот на ПКБ предвидени со Одлука за изменување на статутот 

на банката бр.03-2628/2  донесена од Собранието на акционери на Банката на 22.06.2021 

година. 

Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 

 

 

Белешка 

во илјади денари 

  
Tековна година  

2021 
Претходна година 

2020 

Паричен тек од основната дејност       
Добивка пред оданочување  108.168 228.139 
Коригирана за:     
Неконтролирано учество вклучено во билансот на успех *   - - 
  Амортизација на:   - - 
   нематеријални средства   1.366 2.174 
   недвижности и опрема    44.515 46.552 
  Капитална добика од:    - - 
    продажба на нематеријални средства   - - 
    продажба на недвижност и опрема   (1.968) (3.159) 
    продажба на превземени средства врз основ на    

ненаплатени побарувања 
  

(7.325) (12.811) 
  Капитална загуба од:     
    продажба на нематеријани  средства   - - 
    продажба на недвижности и опрема   - - 
    продажба на превземени средства врз основ на 

ненаплатени побарувања 
  

1.148 8.997 
  Приходи од камата   (970.946) (922.103) 
  Расходи за камата   333.611 333.055 
  Нето-приходи од тргување   - - 
  Исправка на вредноста на финансиските  средства на нето 
основа 

  
- - 

   дополнителна исправка на вредноста   409.232 369.109 
   ослободена исправка на вредноста   (179.264) (179.495) 
  Загуба поради оштетување на нефинансиските средства на 

нето-основа 
  

- - 
   дополнителни загуби поради оштетување   15.336 3.445 
   ослободени загуби поради оштетување   (9.289) (63.021) 
  Посебна резерва     
   дополнителни резервирања   15.373 15.565 
   ослободени резервирања   (14.927) (8.950) 
  Приходи од дивиденди   - - 
  Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва   - - 
Останати корекции   2.849 (5.168) 
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Наплатени камати   974.166 935.010 
Платени камати   (324.640) (331.420) 

Добивка од дејноста пред промените во деловната 
актива 

 
397.405 415.919 

(Зголемување)/намалување на деловната актива:     

Средства за тргување 
  

- - 
Дериватни средства чувани за управување со ризик   - - 
Кредити на и побарувања од банки   (25.123) 3.167 
Кредити на и побарувања од други коминтенти   (2.408.671) (3.065.196) 
Заложени средства   - - 
Превземени средства по основ на ненаплатени побарувања   (18.296) 23.376 
Задолжителна резерва во странска валута   (177.249) (105.873) 
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи   - - 
Останати побарувања   21.483 (19.335) 
Одложени даночни средства   (289) - 
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   536.126 316.896 
Депозити на други коминтенти   2.144.211 3.653.370 
Останати обврски  (70.283) 31.141 
Обврски директно поврзани со група на  средства за 
отуѓување 

  
- - 

Нето паричен тек од основната дејност пред 
оданочувањето 

  
1.909 837.546 

(Платен)/поврат на данок на добивка   (23.768) (15.655) 

Нето паричен тек од основната дејност   (21.859) 821.891 

Паричен тек од инвестиционата дејност    
(Вложувања во хартии од вредност)   (735.461) (431.795) 

Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од 
вредност 

  
360.860 489.280 

(Одливи за вложувањата во подружници и придружени 
друштва) 

  
- - 

Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и 
придружени друштва 

  
- - 

(Набавка на нематеријални средства)   (1.314) (730) 
Приливи од продажбата на нематеријалните средства     

(Набавка на недвижности и опрема)   (10.745) (19.814) 
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата   8.473 3.610 

(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   (378.187) 40.551 

Паричен тек од финансирањето     

(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)   - - 
Приливи од издадените должнички хартии од вредност   - - 
(Отплата на обврските по кредити)   (2.509.579) (1.090.382) 
Зголемување на обврските по кредити   3.654.376 1.525.345 

(Отплата на издадените субординирани обврски)     
Приливи од издадените субординирани обврски   277.321 403.094 

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   1.422.118 838.057 

Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и 
паричните еквиваленти 

  
55 (14) 

Ефект од курсните разлики на паричните средства и 
паричните еквиваленти 

  
- - 

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

  
1.419.532 2.116.404 

Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари   7.271.399 5.154.995 

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 18 8.690.931 7.271.399 

 


