Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за
објавување извештаи и податоци од страна на банки и штедилници (Службен
весник на РМ, бр.134/2007) и Политиката за обелоденување извештаи и
податоци на штедилница „Можности“, штедилницата „Можности“ ДОО Скопје
објавува:
ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ
на ден 30.06.2015 година
СОРДЖИНА:
1. Податоци за штедилницата „Можности“ ДОО
2. Податоци за акционерската структура на штедилницата „Можности“
ДОО
3. Податоци за сопствените средства и за адекватноста на капиталот на
штедилницата „Можности“ ДОО

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1. ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ
Назив
Штедилница „Можности“ ДОО, Скопје
Седиште
Бул. “Јане Сандански” бр.111,
Општина Аеродром, Скопје
Матичен број
5430500
Организациска структура
Vo prilog organizaciona struktura
Број на вработени на 30.06.2015 г.
124
Преглед на финансиски
-Прибира денарски штедни влогови
активности кои може да ги
на физички лица, најмногу до износ кој е
врши согласно со дозволата
2 пати поголем од нејзиниот основачки
за основање и работење
капитал;
издадена од гувернерот
-Одобрува кредити на физички лица
на НБРМ
и на поединци кои вршат самостојна
дејност без својство на правно лице;
-Зема кредити од банки и
штедилници;
-Економско-финансиски консалтинг;
-Пласира средства кај правни лица, без
посредство на банка, најмногу во висина
1

1.7.

Преглед на
финансиски активности што
ги врши
во моментот

1.8.

Преглед на
финансиски активности
за кои е изречена
забрана или ограничување за
нивно вршење од страна
на гувернерот
на НБРМ, односно
повлечена е согласноста
Член на банкарска група

на 1,5 пати од износот на гарантниот
капитал и неограничено државни хартии
од вредност, на пазар на пари и
краткорочни хартии од вредност и кај
правни
лица
преку
банка
со
обезбедување на банкарска гаранција;
-Купува и продава краткорочни
хартии од вредност и
-Други работи утврдени со закон.
- Прибира денарски штедни
влогови на физички лица;
- Одобрува кредити на физички лица
и на поединци кои вршат
самостојна дејност без својство на
правно лице;
-Пласира средства кај правни лица
без посредство на банка;
- Зема кредити од домашни банки;
- Неограничено пласира
средства во
државни хартии од вредност;
- Менувачки работи.
Нема

Штедилница „Можности“ не е член на
банкарска група.
2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА НА ШТЕДИЛНИЦА
МОЖНОСТИ
2.1.
Основач на
Основач на штедилницата е
штедилница
Здружение Центар за едукација и
„Можности“
претприемништво „Можности“ Скопје,
со седиште на бул. „Јане Сандански“
бр.111, 1000 Скопје
кој е единствен содружник во
штедилницата со 100% удел.
Претежна дејност:
64.99-Други финансиско-услужни
дејности, освен осигурување и пензиски
фондови, неспомнати на друго место
3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА
КАПИТАЛОТ НА ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ
3.1. Износ на почетен капитал кој е запишан во 300.152.306,00 МКД=
Централен регистар
од кои:
1.9.

3.2.
3.3.

Број на акции од секој род и класа,
како и номиналниот износ на акциите
Опис на карактеристиките на
основните компоненти на сопствени
средства:
Сопствените средства на
штедилницата претставуваат збир
на основниот капитал и дополнителниот
капитал, намалени за
износот на одбитните ставки.
При утврдувањето на износот на
сопствените средства, штедилницата
ги почитува следните ограничувања:
-дополнителниот капитал не смее да
биде поголем од износот на основниот
капитал на штедилницата;
-збирот на износот на кумулативните
приоритетни акции и на
субординираните инструменти коишто се
дел од дополнителниот капитал не
смее да надмине 50% од износот на
основниот капитал.
1. Основен капитал
Позициите кои се дел од основниот
капитал, ги исполнуваат следните услови:
- безусловно се неповратни;
-исплатата на дивиденда се врши само по
исплатата на сите правни и договорни
обврски;
- во целост и веднаш се на
располагање за покривање на
ризиците и загубите за време на
работењето на штедилницата;
- во целост и неограничено се
расположливи за покривање на
обврските на штедилницата кон
нејзините доверители во случај на стечај,
односно ликвидација на штедилницата.

264.423.358,00 МКД=
(во паричен облик) и
35.728.948,00 МКД=
(во непаричен облик).
Нема
Vo prilog izve{taj
za Sopstvenite
sredstva na
[tedilnica “Mo`nosti”

Во основниот капитал на
штедилницата се вклучени:
-Номиналната вредност на
запишаните и уплатените обични и
некумулативни приоритетни акции,
премијата од продажбата на овие акции,
како и непосредно уплатените средства;
-Резервите се издвоени од оданочената
добивка и служат за покривање на
загубите што произлегуваат од
ризиците со кои се соочува
штедилницата во своето работење;
-Задржаната добивка не е оптоварена со
какви било идни обврски и е
искажана во билансот на состојбата;
-Така утврдениот основен капитал е
намален за износот на
одбитните ставки од позициите:
-загуба на крајот на годината или
тековна загуба и
-нематеријални средства.
2. Дополнителен капитал
Штедилница „Можности“ нема
дополнителен капитал.
3. Одбитни ставки
Штедилница „Можности“ нема одбитни
ставки од
основниот капитал и
дополнителниот капитал.
3.4.

Износ и компоненти на основниот
капитал, утврден согласно со Одлуката
за методологија за утврдување на
адекватноста на капиталот

Основниот капитал
на штедилница
„Можности“ изнесува
408 101 илјади МКД и се
состои од:
1. Уплатени и
запишани обични
и некумулативни
приоритетни акции и
премија од продажба на
овие акции

пр од продажба на овие а од
300 152 илјади МКД;
2. Резерви и задржана
добивка или загуба во
износ од 108 259 илјади
МКД;
3. Одбитни ставки во
износ од 310 илјади
МКД.

3.5.

Износот и компонентите на
дополнителниот капитал
утврден согласно со Одлуката
за методологија за утврдување на
адекватноста на капиталот

Штедилница „Можности“
нема дополнителен капитал.

3.6.

Видот на одбитните ставки од
основниот капитал и дополнителниот
капитал и нивниот износ

Штедилница „Можности“
нема одбитни ставки од
основниот капитал и
дополнителниот капитал.

3.7.

Капитал потребен за
покривање на кредитниот ризик, утврден Vo prilog izve{taj
согласно методологијата за утврдување на za stapkata na
адекватноста на капиталот
adekvatnost na
kapitalot na
[tedilnica “Mo`nosti”

- Капиталот
потребен за покривање
на кредитниот ризик
изнесува 117 348 илјади МКД

3.8.

Капитал потребен за
покривање на оперативниот ризик,
со примена на пристапот на
базичен индикатор, утврден
согласно методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот

Vo prilog izve{taj
za stapkata na
adekvatnost na
kapitalot na
[tedilnica “Mo`nosti”
- Капитал

потребен за покривање
на оперативниот ризик со
примена на
пристапот на базичен
индикатор
изнесува 22 356
илјади МКД.
Капитал потребен за
покривање на валутниот ризик утврден
согласно методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот
3.10. Капитал потребен за
покривање на ризикот од промена на
цените на стоките утврден
согласно методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот
3.11 Капитал потребен за
покривање на
пазарните ризици утврден
согласно методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот
3.12 Вкупен износ на сопствени средства со
408 101 илјади МКД
состојба 30.06.2015 г.
3.13 Капитал потребен за покривање на
139 704 илјади МКД
ризиците
3.14 Висина на адекватност на капиталот со
23,37%
состојба 30.06.2015 г.
3.9.

