Биланс на успех
за периодот од 01.01.2014 дo 30.09.2014
во илјади денари
Белешка
Приходи од камата
Расходи за камата
Нето-приходи/(расходи) од камата

6

Приходи од провизии и надомести
Расходи за провизии и надомести

тековна година 2014

претходна година 2013

1,112,351
(466,902)
645,450

1,074,186
(463,860)
610,326

245,377
(86,336)

223,208
(62,313)

Нето-приходи/(расходи) од провизии и
надомести

7

159,041

160,895

Нето-приходи од тргување

8

0

0

Нето-приходи од други финансиски
инструменти евидентирани по објективна
вредност
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики
Останати приходи од дејноста
Удел во добивката на придружените друштва

9
10
11
24

0
58,379
14,794
0

0
55,530
7,249
0

Исправка на вредноста на финансиските
средства, на нето-основа

12

(143,470)

(197,082)

Загуба поради оштетување на нефинансиските
средства, на нето-основа
Трошоци за вработените
Амортизација
Останати расходи од дејноста
Удел во загубата на придружените друштва
Добивка/(загуба) пред оданочување

13
14
15
16
24

(5,314)
(216,670)
(53,524)
(273,926)
0
184,759

0
(205,770)
(43,596)
(268,634)
0
118,918

Данок од добивка

17

0

0

Добивка/(загуба) за финансиската година од
непрекинато работење

184,759

118,918

Добивка/(загуба) од група на средства и
обврски кои се чуваат за продажба*
Добивка/(загуба) за финансиската година

0
184,759

0
118,918

0
0

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа
на*:
акционерите на банката
малцинското учество
Заработка по акција
основна заработка по акција (во денари)
разводнета заработка по акција (во денари)

* само за консолидираните финансиски извештаи

41

Kоментар
За остварените финансиски резултати на Охридска Банка АД Скопје во периодот
јануари – септември 2014 година
Кумулативниот реализиран финансиски резултат за периодот од 01.01-30.09 2014
год. изнесува 184.8 милиони денари наспроти 118.9 милиони денари за истиот
период претходната година односно бележи зголемување од 65.8 милиони денари
односно 55,4% што е резултат на зголемени приходи од редовно работење,
контролирано ниво на трошоци и намалени резервации за кредитен ризик.
Остварените нето приходите од камати на крајот од третиот квартал од 2014 год.
изнесуваат 645.4 милиони денари и бележат пораст за 35.1 милион денари односно
5,8% споредено со нето приходи од камати во периодот јануари-септември 2013 год.
Приходите од камати се зголемени за 3,55% во најголем дел поради зголемените
приходи по камати како резултат на порастот на кредитите од 10,4% споредено со
крајот на минатата година. Зголемувањето на расходите од камати од 0,7% се должи
на зголемените извори во функција на поддршка и профитабилно финансирање на
банкарските активности.
Нето приходите од провизии и надомести во анализираниот период изнесуваат 159
милиони денари и бележат намалување за 1.8 милиони денари споредено со истиот
период предходната година како резултат на вклучени провизии поврзани со отплата
на кредитна линија. Додека пак во делот на приходите од провизии забeлежан е
пораст од за 22.2 милиони денари и тоа кај сите сектори, при што провизиите од
правни лица се повисоки за 14.2 милиони денари, приходите од провизии од физички
лица и самостојни вршители на дејност се повисоки за 6.3 милиони денари и од
финансиски институции за 1.8 милиони денари.
Нето приходите од курсни разлики на крајот од третиот квартал од 2014 год.
изнесуваат 58.4 милиони денари и се зголемени за 2.9 милиони денари или 5,1% во
споредба со истиот период минатата година.
Другите приходи се зголемени за 7.5 милиони денари во кои е вклучена
реализираната капитална добивка од продадени основни средства, продадени
преземени средства за наплата на побарувања и приходи по дивиденда од
капитални вложувања.
Вкупните оперативни трошоци во периодот јануари-септември споредено со истиот
период претходната година се повисоки за 5,0% кој пораст е забележан во делот на
трошоци за вработени, амортизација, маркетинг, транспорт на пари со истовремено
реализирани заштеди во делот на останатите видови трошоци.
Во 2014 година алоцирани се 5.3 милиони денари за исправка на вредноста на
нефинансиските средства и 17.1 милиони денари резервации за оперативен ризик.
Исправката на вредност на финансиските средства на нето основа на крајот од
третиот квартал од 2014 год. изнесува 143.5 милиони денари споредено со 197.1
милиони денари во периодот јануари-септември 2013 год. и бележи намалување за
27,2% .

