ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ОД 45. СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Акционер постави прашање до претседателот на Управниот одбор на Банката во однос
на тоа зошто Годишниот извештај за работењето на Банката во 2019 година, кој бил
прифатен од страна на Надзорниот одбор на Банката на 27 февруари 2020 година, не
бил разгледан и објавен на 8 мај 2020 година, кога било одржано претходното Собрание
на акционерите на Банката.
Претседателот на Управниот одбор на Банката одговори дека во согласност со
одредбите од Законот за банките, рокот за усвојување на Годишниот извештај за
работењето на Банката во 2019 година е до 30 јуни 2020 година.
Акционерот реплицира дека иако рокот е до 30 јуни 2020 година, немало забрана за
Банката да го објави порано, бидејќи овој Извештај бил од влијание за правата на
малцинските акционери за одлуките што биле донесени, при што наведе дека за
Банката важат и други закони освен Законот за банките, а особено Законот за трговските
друштва.
Претставник на Банката наведе дека регулатор и орган кој врши контрола на
работењето на Банката е НБ на РСМ и во согласност со одредбите од Законот за
банките, Банката е обврзана во рок од 15 дена од одржувањето на секоја собраниска
седница, записникот од седницата заедно со материјалите и донесените одлуки да ги
достави до НБ на РСМ. Записникот од претходната седница на Собранието на
акционерите на Банката заедно со материјалите и донесените одлуки е доставен до НБ
на РСМ, која немала никакви забелешки во однос на него.
_________________________________________________________________________
Акционер постави прашање во поглед на зголемената ставка на депозити на
мнозинскиот акционер, за тоа колкави се тие депозити, на кој рок и со која каматна
стапка.
Одговор на ова прашање даде г. Мито Ѓорески, директор на секторот Финансии и
контролинг, кој наведе дека овие краткорочни депозити се прават во зависност од
потребите на Банката и дека тие се на краток рок од 30 дена, при што субординираните
кредити од Сосиете Женерал се преземени од Штаермеркише и се во износ од
1.783.082.400,00 денари со состојба на 31 декември 2019 година, а точни податоци за
овие депозити акционерот може да најде на страница 114 од ревизорскиот извештај.
_________________________________________________________________________
Акционер постави прашање до претседателот на Управниот одбор на Банката за тоа
зошто на страница 25 од Извештајот прво е наведено дека нема настани во поглед на
репутацискиот ризик за Банката, а потоа дека голем предизвик во однос на
репутацискиот ризик било преземањето на мнозинскиот пакет од Штаермеркише и ако
е така, зошто се дозволило преземањето.
Г-ѓа Нина Неданоска, претседател на Управниот одбор на Охридска банка АД Скопје,
одговори дека преземањето било предизвик во смисла на тоа дека можело да
предизвика репутациски ризик за Банката, но сепак не дошло до тоа бидејќи преземачот
е реномирана финансиска институција од ЕУ и надлежните институции ја оцениле оваа
одлука како позитивен чин.
_________________________________________________________________________

Акционер постави прашање до претседателот на Управниот одбор на Банката во врска
со тоа дали зголемувањето на капиталот преку приватна понуда го смета за
репутацискиот ризик за Банката.
Г-ѓа Нина Неданоска, претседател на Управниот одбор на Охридска банка АД Скопје,
одговори дека зголемувањето на капиталот по пат на приватна понуда не претставува
репутациски ризик, туку напротив, тоа е оценето како позитивен чин од сите институции
затоа што се работи за странска инвестиција од 10 милиони евра, која се случува во
услови на коронавирус, и затоа што инвеститорот е реномирана финансиска
институција од ЕУ.
_________________________________________________________________________
Акционер постави прашање во врска со тоа на кој начин да се постават прашањата
поврзани со ревизорскиот извештај, со оглед на тоа што на седницата на Собранието
на акционерите не е присутен претставник на ревизорската куќа.
Претставник на Банката ги информира акционерите дека сите прашања за овластениот
ревизор можат да ги упатат до ревизорот преку Банката.
Акционер побара во записникот од седницата на Собранието на акционерите да се
констатира дека акционерите на самата седница биле известени дека поради интерни
правила на ревизорската куќа Ернст и Јанг – овластени ревизори ДОО Скопје за
заштита и спречување на ширењето на коронавирусот, нивниот претставник нема да
биде во можност да присуствува на денешната седница на Собранието на акционерите
на Банката.
_________________________________________________________________________
Aкционер праша за каков вид инвестиции ќе бидат наменети средствата од задржаната
добивка со оглед на тоа што во Одлуката стои само материјални и нематеријални
инвестиции за проширување на дејноста.
Г. Мито Ѓорески, директор на секторот Финансии и контролинг, одговори дека
наведените термини се во согласност со барањата во регулативата од даночен аспект,
во согласност со која со Одлуката само се определува износот што може да се кориси
во наредната година за развојни цели – инвестиции. Во согласност со даночната
регулатива, предвидени се видовите вложувања, односно материјални средства, како
недвижности и опрема, како и нематеријални средства, односно софтвер.
_________________________________________________________________________
Акционер постави прашање во однос на тоа дали Банката нема да им дели дивиденда
на акционерите без да има план за тоа за што ќе ја користи добивката.
Г. Мито Ѓорески одговори дека Банката има детален план за сите инвестиции по износ
и по видови за наредниот период коишто се земени предвид при носењето на оваа
Одлука. Земено е предвид и дека средствата издвоени за оваа намена регулаторно се
вклучуваат во износот на сопствените средства при пресметката на адекватаноста на
капиталот, со што се дава придонес во јакнење на капиталната адекватност на Банката.
_________________________________________________________________________
Акционер постави прашање за тоа дали Банката има план за инвестирање на износот
на добивката.
Г-ѓа Нина Неданоска одговори дека Банката секако има план за инвестирање и дека
конкретните документи ги нема тука, но на барање, ќе му бидат доставени на
акционерот.

Акционер постави прашање во однос на тоа дали целта на предложената Одлука е да
се намали даночната основа, односно Банката да плати помалку данок.
Г. Мито Ѓорески одговори дека не е тоа целта на Одлуката, туку напротив, дека Банката
инвестира во развој, а регулаторот е тој што предвидува даночни олеснувања поради
инвестирање.
Акционер постави прашање во врска со тоа дали целта на оваа Одлука е Банката е да
плаќа помалку данок и да не им дава дивиденда на акционерите.
Г-ѓа Нина Неданоска одговори дека заклучокот дека целта на Одлуката е да се плати
помалку данок е погрешен, а согласно даночна регулатива, одредени инвестиции кои
се во насока на развој на дејноста, се ослободни од данок, а во однос на исплатата на
дивиденда, дека во проспектот за мнозинскиот акционер при преземањето на Банката
било наведено дека нема да се исплаќа дивиденда и таа информација била јавно и
транспарентно објавана.

