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1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА
Назив

ТТК Банка АД Скопје

Седиште

Народен Фронт 19а, 1000 Скопје, Р. Македонија

Единствен Матичен Број

6121110

Финансиски активности кои
Банката може да ги врши
согласно 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
(меници, чекови, сертификати за депозит);
• 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;
• Посредување во 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.

Финансиски активности кои
Банката ги врши

Финансиски активности за кои
од страна на Гувернерот на
НБРМ е изречена забрана или
ограничување за нивно вршење,
односно е повлечена
согласноста
Број на вработени
Организациона структура

• Прибирање на депозити и други повратни извори на
средства;
• Кредитирање во земјата вклучувајќи и факторинг и
финансирање на комерцијални трансакции
• Издавање и администрирање на платежни средства
(парични картички, чекови, патнички чекови, меници);
• 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
(меници, чекови, сертификати за депозит);
• Тргување со девизни средства што вклучува и
тргување со благородни метали;
• Тргување со хартии од вредност;
• Посредување во склучување на договори за кредити
и заеми;
• Обработка и анализа на информации за кредитна
способност на правни лица.

Нема

254
Организациона структура

2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА
•

Назив, седиште, правна форма,
претежна дејност и процент на
учество во вкупниот број на
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 Миладинови бр. 1, Тетово
Производство на друга горна облека
Учество во вкупниот број на акции од 40,67%
Учество во вкупниот број на акции со право на глас
од 40,67%
• Петролгас ДОО Тетово
Ул. Видое Смилевски Бато бб,Тетово
Продажба на мало на моторни горива
Учество во вкупниот број на акции од 3,15%
Учество во вкупниот број на акции со право на глас
од 3,15%
• Физички лица поврзани со Тетекс АД Тетово
3.633 обични акции (0,40% од вкупните акции)
Вкупно групација Тетекс 44,22%
• European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD)
One Exchange Square EC 2A 2JN 14, London

Меѓународна финансиска организација
Финансиско посредување
Учество во вкупниот број на акции од 25,00%
Учество во вкупниот број на акции со право на глас
од 25,00%
Име и презиме, адреса и
процент на учество во вкупниот
број на акции и во вкупниот број
на 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

Нема

Број на акционери кои немаат квалификувано учество
во Банката: 1877
Процент на учество во вкупниот број акции издадени од
Банката: 30,78%
Процент на учество во вкупниот број акции со право на
глас издадени од Банката: 30,78%

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ
Податоци за почетниот капитал, бројот и номиналниот износ на акциите
Износ на почетен капитал запишан во Централен регистар
Број на акции
Номинален износ на акциите
Извештај за адекватност на капиталот
Вкупен износ на сопствени средства (во 000 МКД)
Капитал за покривање на ризиците (во 000 МКД)
Актива пондерирана според ризиците (во 000 МКД)
Висина на стапката на адекватност на капиталот

907.888.000
907.888
1.000
892.993
428.294
5.353.678
16,68%

