
 

 

ПИСМЕНО МИСЛЕЊЕ ЗА   
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА  

КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ ВО 2016 ГОДИНА 
 

 
 

1. Во текот на 2016 година, КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје ги извршуваше своите 
активности во согласност со законите, Статутот на Банаката и интерните 
прописи.  

 
2. Надзорниот одбор го следеше исполнувањето на поставените цели со 

разгледување на месечни извештаи на Управниот одбор, кои содржеа дел 
посветен на бизнис и ризик податоци.  

  Управниот одбор беше одговорен за организирање и следење на сите  
  активности поврзани со постигнувањето на утврдените цели. 

 
3. Извештајот за работењето на Банката во 2016 година вклучува податоци за 

профилот на Банката, банкарскит систем во РМ, макроекономски показатели, 
цели и задачи на деловната политика за 2016 година, финансиски 
перформанси, работењето на Банката по одделни сегменти.  

 

4. Управувањето со ризици е клучна одговорност на Банката.  
 Управувањето со ризици се извршува на различни нивоа во рамките на 
 Банката.  

Банката постојано ги следи и имплементира новините во законската 
регулатива. 
   

5. Извештајот дава објективна слика за работењето на Банката во 2016 година и 
остварените финансиски резултати, преку податоци за банкарските 
активности, остварувањата во текот на 2016 година, состојбата на 
извештајниот датум, остварените финансиски резултати и пазарното учество 
на Банката.  
 

6. Во делот на општествена одговорност, Капитал Банка АД Скопје во 2016 ги 
поддржа следните проекти: 

 

Јануари - Банката во соработка со веб порталот Екипа.мк овозможи присуство 
на новинарски тим, а со тоа допринесе за тековно известување за 
натпреварите на машката ракометна репрезентација на Република 
Македонија на Европско првенство кое се оддржа во Полска  во јануари 2016 
година.  
  
 
 



 
 
Април -  Банката ја потпомогна реализацијата на детската, интерактивна, 
музичко-драмска претстава, со наслов “Волшебен сон”, која се одржа во 
центарот за култура “Антон Панов” во Струмица.  

 
Јуни - Заедно со децата од Домот за деца без родители „11 октомври“ го 
прославивме завршувањето на учебната 2015/2016 година, со заедничко 
дружење во Старата скопска чаршија. 
 
Јули - Во насока на поддршка на хуманитарни активности започната е 
соработка со Фондацијата Златна рипка, како резултат на што се одобрија 
средства за набавка на техничка роба, за исполнување на желби на деца кои 
боледуваат од тешки болести. 
 
Август - Со цел да се излезе во пресрет на семејствата кои претрпеа големи 
штети како последица на поплавите што го зафатија градот Скопје и околните 
населби, Капитал Банка АД Скопје и вработените донираа вода, обувки и 
ракавици. 
 
Декември - На 06.12.2016 се одржа 3-та Меѓународна изложба Ex Libris Скопје 
2016 година во Музеј на Град Скопје. Проектот е единствен поради своето 
значење, накратко претставува еден вид на лична идентификација  на 
поетот/писателот на една книга. Се работи за графики во мал формат во кој се 
опфатени сите графички техники. Овој тип на изразување во форма на 
самостојно ликовно изразување се преточува од почетокот на 20 век се до 
денес. 
Како единствена изложба во Македонија од овој тип учество земаат над 80 
уметници од 15 земји. 

 
 
7. Во оваа прилика, Надзорниот одбор би сакал да ја искаже својата 

благодарност на сите постоечки и идни клиенти, партнери, акционери, 
вработени и заинтересирани субјекти на Банката, за нивната доверба и 
поддршка во изминатата година.  

                                  

                     

         НАДЗОРЕН  ОДБОР 


