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БИЗНИС
БИЗНИС

НАЈГОЛЕМ ГОДИШЕН ПОРАСТ НА ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Тутунска банка АД Скопје оствари нето билансна сума од 16.477.921 МКД (267 
мил. ЕУР), што е зголемување за 38 отсто. Со тоа Банката забележа најголем годишен 
пораст на потенцијалот во бан кар скиот сектор во Македонија и ис товремено влезе 

во групата го леми банки согласно 
критериумите на НБРМ. 

Банката ја заврши 2004 година со 
нето добивка од 291.208 МКД (4,7 
мил. ЕУР) и се вбројува во нај про фи-
табилните банки во Репуб лика Ма-
кедонија. Остварен е по врат на ка пи-
талот РОЕ од 12,94 от сто и поврат на 
активата РОА 2,05 отсто. Од добив-
ката, Банката на акционерите ќе им 
по дели диви денда во износ од 335,75 
МКД по акција. Минатата година Бан-
ката оствари голем пораст во сите 
сег менти на работењето, а особено: 
кај депозитите - пораст за 66 про-
центи и кај пласманите - пораст за 27 
проценти. Со тоа пазарното учество 

на Банката во банкарскиот сектор, особено во сегментите коишто се носители на 
приходите се одржува на високо ниво. Истовремено, Банката успешно ги заврши 
новите проекти, кои го дополнија портфолиото на продукти и услуги.

Оваа година Тутунска банка го слави јубилејот - 20 години од основањето. Во го-
дините на активно делување изградија модерна, флексибилна и клиентски ори ен-
тирана Банка, со динамичен пораст (трикратно зголемен потенцијал во по след ните 
4 години) и пазарна експанзија, кои се особено акцелерирани со ск лу чувањето на 
стратешкото партнерство со Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана и ЛХБ Фран к-
фурт. 

"Резултатите кои ги постигнавме во 2004 година, а и во сите изминати 19 години 
станаа и наш знак за распознавање (trade mark), но истовремено и императив дека 
Банката ќе продолжи со својот стабилен и константен подем, применувајќи кон-
зервативен пристап со доследно почитување на основните банкарски принципи на 
ликвидност, сигурност и рентабилност, остварувајќи висок профит за акцио не рите", 
велат од Тутунска банка.

ИК БАНКА - БАНКА НА ГОДИНАТА ВО 2004 ГОДИНА

Стопанската комора на Македонија ја прогласи Извозно-кредитна банка (ИК 
банка) за банка на годината во 2004 година за постигнати особени резултати во 
зголемувањето на произ водството, продуктивноста и економичноста во рабо-
тењето, најмалку пет години 
едноподруго. 

Банката е меѓу водечките 
на пазарот во сегментот ра-
ботење со микро, малите и 
средните претпријатија, ин-
дивидуалните претпри ема-
чи и населението. 

Добивката на ИК банка 
по оданочувањето во изми-
нативе 5 години е зголемена 
за 6 пати, кредитното порт-
фолио е зголемено за 3 па-
ти, бројот на реализирани 
кредити за 10,5 пати, акти-
вата на банката за 1,7 пати, 
капиталот и резервите за 
1,1 пати и заработувачката по акција за 35 пати.

Признанието, како што се наведува во соопштението од ИК банка, претставува 
потврда за успешноста во работењето на Банката и силните заложби на вработените 
за спроведување политика на стабилен и континуиран развој, која значи ос тва ру-
вање на среднорочниот план за развој, годишните финансиски планови и плановите 
за деловни активности.

НАДЕЖНА ИНВЕСТИЦИЈА - 
РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР НА 

КОЖУФ

Во Гевгелија беше презентиран про-
ектот за изградба на спортско-турис-
тички и рекреативен центар на Кожуф 
Планина, вреден 72 милиона евра, што 
треба да биде изграден во наредните 
три години. Како што истакна проект-
менаџерот Ангел Наков, проектот "Ски 
центар Кожуф" ќе го реализира мешо-
вита македонско-грчка компанија, со 80 
отсто влог на македонските и 20 про-
центи на грчките партнери. 

За реализација на проектот веќе се 
обезбедени 18,5 милиони евра. Плани-
раните активности за годинава се во 
вредност од 3,5 милиони евра соп ст-
вени средства на македонскиот и грч-
киот партнер, а заедно со активностите 
во 2006 година вкупно ќе се инвестираат 
32 милиона евра. За поддршка на овие 
активности кои ќе следат идната година, 
Наков информира дека ќе се користат 
фондови кои се на располагање. На пре-
зентацијата присуствуваше и пре ми е рот 
Владо Бучковски.

"Владата ќе даде и конкретен при-
донес за негова реализа ција, со из град-

МАКЕДОНСКИОТ МОБИЛЕН 
ОПЕРАТОР КОСМОФОН 
ОТКУПЕН ОД КОСМОТЕ 

Грчката телекомуникациска компа-
нија ОТЕ ги продаде своите активи во 
секторот на мобилните телекому ни ка-
ции во Македонија и во Бугарија на 
својата единица за мобилни телеко-
муникации Космоте. Вредноста на здел-
ката изнесува 490 милиони евра.

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте нај-
ликвидни котирани компании во пе ри-
одот од 18.4.2005 година до 25. 4. 2005 
го дина беа направени вкупно 267 тран-
сaкции, при што беа истргувани акции 
во вредност од 63.848.137 денари. Ин-
тересни беа акциите на Гранит Скопје со 
реализирани 66 трансакции, при што 
беа истргувани акции во вредност од 
3.158.619 денари. Се тргуваше и со ак-
циите на Алкалоид Скопје, кој имаше 63 
трансакции, при што беа истргувани ак-
ции во вредност од 17.438.910 де на ри. 
Најмалку се тргуваше со акциите на 
Адинг Скопје, вкупно 3 трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 1.901.580 денари.
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ПОШТЕНСКА ВО РАЦЕТЕ НА 
НОВА ЉУБЉАНСКА БАНКА?!

Најавите дека Нова Љубљанска банка 
ќе ја купи Поштенска банка, сепак не се 
потврдија бидејќи е можно во игра и 
понатаму да остане холандската ИНГ 
бан ка. Влезот на Словенците во Пош-
тенска премиерот го најави како една 
од повредните словенечки инвестиции, 
која наскоро треба да финишира. По-
следните сигнали алудираат дека фа-
ворит за Поштенска е холандската ИНГ 
банка, но сè уште е неизвесно. Сло ве-
нечкиот директор Јанко Гедрих потсети 
дека преговорите на Нова Љубљанска 
банка за влез во Поштенска се во поод-
мината фаза.

"Нова Љубљанска банка веќе има 
склучено протокол за останатите два ак-
ционера од Поштенска банка, кои имаат 
66 отсто од акциите. Дадено й е писмо 

- На 25.4.2005 година македонскиот 
берзанскиот индекс МБИ изнесуваше 
2.087,70 индексни поени за разлика од 
минатиот понеделник, кога изнесуваше 
2.164,25 индексни поени. 

- Македонската берза на долгорочни 
хартии од вредност АД Скопје во сора-
ботка и со спонзорство на УСАИД Скопје 
- Проект за јакнење на финансискиот 
сектор во Македонија, организираше 
ед нодневен семинар на тема "Котација 
на хартии од вредност". На семинарот 
беа покриени следниве теми: Котација 
на берза, Примена на меѓународните 
сметководствени стандарди, Принципи 
на корпоративно управување. Семи на-
рот беше наменет за котираните акцио-
нерски друштва. Целта на семинарот 
беше преку практични презентации, 
слу  шателите да се запознаат со ис кус-

твата од котација во Република Сло ве-
нија и Република Македонија. 

- Топлификација АД Скопје инфор-
мираше дека на седницата на Годишното 
собрание одржана на 21.4.2005 година е 
донесена Одлука за распоредување на 
нето-добивката по годишната сметка за 
2004 година во износ од денари 
98.069.382,00:

1. 15% за законски резерви денари 
14.710.407,00; 

2. до 5% за менаџерски тим, управен 
одбор и надзорен одбор во вкупен из-
нос до денари 4.903.469,00; 

3. дивиденда на приоритетните ак-
ции на ПИОМ 21.343 акции х 174,3455 
денари = 3.721.057,00 денари;

4. дивиденда на обични акции на 
акционерите 428.657 акции х 174,3455 
денари = 74.734.449,00 денари.

Космоте платил 400 милиони евра за 
сто проценти од бугарскиот мобилен 
оператор Глобул и 90 милиони евра за 
сто проценти од македонскиот опера-
тор Космофон. 

Покрај првичните планови да ги за-
мени активите за акции во Космоте, ОТЕ 
објави дека и двете фирми решиле дека 
финансирањето на зделката со пари е 
подобро од финансиска, даночна и 
регулаторна гледна точка.

ба на дел од ин фраструктурата 
која е нејзина надлежност, 
пред сè, патните правци кои 
го поврзуваат идниот турис-
тички центар со поголемите и 
попатни насе лени и ту рис тич-
ки места. Ова ќе се реализира 
преку проек ти рање и из град-
ба на регио налниот па тен пра-
вец 112 од Гевгелија до Кожуф 
Планина во должина од 30 ки-
лометри и регионалниот патен правец 109 од Демир Капија до центарот во должина 
од 23 километри", изјави премиерот Бучковски.

Според него, со изградбата на овие патни правци ќе се овозможи целосен развој 
на овој проект, но како што рече, ќе значи и развој на целиот регион, со можност за 
отворање на околу 2.000 работни места.

"На овој начин Владата сака да ги охрабри сите потенцијални, домашни и ст ран-
ски бизнисмени да внесуваат во земјата свежи идеи, проекти и инвестиции, со кои 
со заеднички сили и соработка ќе ја подобриме економската состојба во Маке до-
нија", нагласи Бучковски.

На земјиште од 450 хектари е предвидена изградба на 750 куќи со површина од 
80 до 120 метри квадратни, хотели од висока категорија со 700 легла, 4.000 метри 
квадратни угостителски, сервисен и продажен простор, мултимедијален центар со 
површина од 1.200 метри квадратни, систем на жичарници со капацитет од 13.500 
скијачи на час, како и меѓународен хелиодром, објекти за сервисирање на центарот, 
централен паркинг и бензинска пумпа. Се очекува годишно да се остваруваат околу 
600.000 ноќевања. За споредба, центарот во Маврово е изграден на 40, а во Попова 
Шапка на 60 хектари. Изградбата ќе стартува на 15 јуни годинава, а се планира да 
биде завршена за три години, а со комерцијална работа ќе почне во сезоната 2006/
07 година. 

на Владата за да се договори купување 
на останатите 33 отсто и од златната 
акција", изјави Гедрих.

За главен владин фаворит за Пош-
тенска се смета холандската ИНГ банка, 
бидејќи нејзиното влегување ќе обез-
беди поголема конкуренција во бан-
карскиот сектор. Во Поштенска банка 
одбиваат да ја коментираат изјавата на 
премиерот, со која тој ги промовираше 
Словенците за идни газди на Пош-
тенска.


