Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување на извештаи и податоци од
страна на банките (Сл. Весник на РМ бр. 134/2007), Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје објавува:
ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ
со состојба 31.12.2007 година
објавени 15.05.2008 година
СОДРЖИНА
1. Податоци за Банката
2. Податоци за акционерската структура на Банката - акционери со квалификувано учество
3, Податоци за сопствени средства и за адекватност на капиталот на Банката.
1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА
Назив
Седиште
Единствен матичен број
Организациона структура
Број на вработени

Преглед на финансиски
активности кои може и ги врши,
согласно со дозволата за
основање и работење издадена
од гувернерот на Народна банка
на Република Македонија

Македонска банка за поддршка на развојот АД
Скопје, ул. Вељко Влаховиќ бр. 26
5240425
прилог на крајот од извештајот
31
1. кредитирање на отпочнување со работа и развој на мали и средни
претпријатија во Република Македонија со среднорочни и долгорочни
кредити;
2. кредитирање (финансирање) на инвестициони работи во странство, извоз и
подготовка за извоз на трговски друштва од Република Македонија;
3. рефинансирање до 50% од среднорочни и долгорочни кредити за извоз и за
инвестициони работи во странство, одобрени од домашни банки и други
финансиски институци, претходно осигурани во Банката од некомерцијален
ризик
4. издавање инструменти за обезбедување на плаќања (гаранции, авали,
договорен залог и други форми на обезбедување) по кредити одобрени од
банки и други финансиски институции за проекти од точките 1 и 2 на овој став;
5. привремено здружување со други банки за давање на гаранции за
инвестициони работи на трговски друштва во Република Македонија во
странство во вредност од над 1.000.000 ЕВРА (банкарски конзорциум)
6. осигурување и реосигурување на побарувања врз основа на извршен извоз од
комерцијални и некомерцијални ризици;

7.

осигурување и пасивно реосигурување на странски инвестиции во Р.
Македонија и на инвестиции на домашни трговски друштва во странство од
некомерцијални ризици;
8. откуп, продажба и наплата на побарувања;
9. факторинг и форфетинг за сметка на коминтенти;
10.
економско-финансиски консалтинг и
11.
прибирање, обработка и објавување на податоци за составување
(утврдување) на кредитен рејтинг на правни лица и нивна продажба.
Преглед
на
финансиски
активности за кои од страна на
Народна банка на Република
македонија е изречена забрана НЕМА
или ограничување за нивно
вршење, односно е повлечена
согласноста
2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА - АКЦИОНЕРИ СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО
Влада на Република Македонија
Назив на акционерот и седиште
бул. Илинден бб.
Процент на учество во вкупниот
100%
број акции
Процент
во
вкупниот
број
издадени акции со право на глас 100%
во банката
3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТ Н АКАПИТАЛОТ НА БАНКАТА
Износ на почетниот капитал кој е
запишан
во
Централниот 932.400.000,00 МКД
регистар
Бројот на акциите од секој род и
обични акции 300.000
класа, како и номиналниот износ
Номинална вредност на една акција 3.108 МКД
на акциите
Вкупниот износ на сопствени
средства
и
висината
на Сопствени средства 1.072.381 илјади МКД
адекватноста на капиталот со Адекватност на капиталот 49,31
состојба 31.12.2007 година

МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД Скопје

Собрание на акционери
Управен одбор
Rabotovoden organ

Служба за информатичка
технологија
Помошник директор

Сектор за
кредитирање и
гаранции
Одделение за
кредитирање
Одделение за
гаранции
Одделенеи за
администрирање

Сектор за кредитно
осигурување

Служба за внатрешна
ревизија

Кабинет на работоводниот орган

Советник

Сектор за управување
со средства и
ликвидност
Одделение за
средтсва и
ликвидност

Служба за правни
и општи работи

