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БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

“БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” (БАКР) е 
третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, 
регистрирана съгласно Регламент (EО) № 
1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета. 
Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в 
целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на 
останалите признати от Европейския орган за 
ценни книжа и пазари агенции, без териториални 
или други ограничения.  

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
потвърждава рейтинг на финансова сила на 
„Централна кооперативна банка” АД Скопие – 
дългосрочен: ВВ-, краткосрочен: B,  
„негативна“ перспектива. 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на 
финансова сила на банка (https://www.bcra-
bg.com/files/BFSR_Methodology_2015_bg.pdf ). 

За изработването на доклада и  присъждането на 
рейтинг е използвана информация от оценяваната 
банка, Народна Банка на Република Македония, 
база данни на БАКР, консултанти и други 
източници на публична информация.  

Политическата ситуация в Република Македония 
показва признаци на изход от продължителен 
кризисен период, започнал през 2015г. Новото 
коалиционно правителство се съставя с мандата 
на СДСМ и подкрепата на някои от парламентарно 
представените албански партии. Сред отстъпките, 
които премиерът Зоран Заев прави пред 
етническите албански партии в замяна на тяхната 
подкрепа, е приемането на Закона за употреба на 

езиците1, който да признае албанския език за 
втори официален в страната. Дискусията около 
закона повишава напрежението в обществото, 
като засяга деликатния баланс в 
междуетническите отношения в Македония.  

Новият курс в управлението и усилията на 
правителството, водено от СДСМ във външната 
политика са насочени към започване на 
преговорния процес с Европейския съюз. 
Македония получи статут на кандидат-член за 
присъединяване към ЕС през 2005г., но оттогава 
Гърция блокира започването на преговори. Това в 
голяма степен е резултат от продължаващите 
спорове около официалното име на страната. 
Идентична е съдбата на Македония и в 
преговорите ѝ за членство в НАТО.  

Следователно основните предизвикателства, пред 
които е изправена страната, са утвърждаване на 
демократичните принципи в управлението, както и 
по-нататъшното стабилизиране на отношенията с 
балканските държави. Оценките на Европейските 
институции за действията на македонските власти 
са положителни. Според Европейската комисия 
„Македония постига значителен напредък по 
нейния европейски път и Комисията е готова да 
изготви препоръки за започване на преговори за 
присъединяване“2. 2019-та година беше спомената 
като възможна дата за начало на процеса. 

                                                 
1 Приет на първо четене през м. януари 2018 г. 
2 Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, Strasbourg, 06.02.2018. 

mailto:stamenova@bcra-bg.com
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Напрегнатата политическа обстановка даде 
отражение и върху икономическото развитие на 
страната през последните две години. През 2016г. 
икономическият растеж се забавя до 2.9%, а през 
2017г. БВП бележи нулев ръст. Влошеният 
инвестиционен климат и ограничените капиталови 
разходи на правителството водят до 4.5% спад в 
брутото капиталообразуване през 2017г. 
Икономическата активност в страната се подкрепя 
от потреблението на домакинствата и износа. 
Частното потребление нараства с 2.9% на 
годишна база спрямо 2016г., подкрепено от ръста 
на  доходите. Темпът на нарастване на износа се 
ускорява до 9.2% в реално изражение, докато 
растежът на вноса се забавя значително до 7.3% 
(11.6% през 2016г.).3 

Структурата на македонската икономика остава 
доминирана от услугите (62.5% от БДС), следвани 
от индустрията (19.5% от БДС), селското 
стопанство (10.9% от БДС) и строителството (7.1% 
от БДС). През 2017г. повечето сектори бележат 
спад в БДС. Индустриалният сектор се свива с 
2.5%, а най-засегнат е строителният сектор, който 
бележи реален спад от 13.7%, при 11.9% ръст 
през 2016г. С положителен принос към растежа на 
БДС са селското стопанство, търговията и 
информационният сектор. 

Салдото по текущата сметка на страната се 
подобрява, като дефицитът по текущата сметка 
намалява от 265 млн. евро (2.7% от БВП) през 
2016 г., до 134 млн. евро (1.3% от БВП) към края 
2017г. Подобрението се дължи на по-високия 
излишък по сметката на вторичния доход, 
намаления дефицит по сметката на стоките и 
увеличения излишък по сметката на услугите, 
докато дефицитът по сметката на първичен доход 
се увеличава. 

Към края на септември 2017, брутният външен 
дълг на страната възлиза на 7 710 млн. евро или 
75.5% от БВП, което е увеличение от 6.8 % спрямо 
края на 2016. Делът на държавния външен дълг в 
общия брутен дълг се увеличава с 0.4 п.п., но 
частният външен дълг продължава да 
преобладава с 51.9%. Матуритетната структура 
остава благоприятна, като 72.7% от брутния дълг е 
дългосрочен. 

                                                 
3 С доклада на БАКР за кредитен рейтинг на Република Македония 

може да се запознаете на: https://www.bcra-
bg.com/files/rating_macedonia_mar_2018_en.pdf 

Брутните резервни активи в края на 2017 г. 
възлизат на 2 336 млн. евро (22.6% от БВП). 
Поддържането на минимална волатилност в 
обменния курс на местната валута спрямо еврото 
подобрява стабилността на икономическото 
състояние на страната, но и налага поддържането 
на високи нива на валутните резерви. Настоящото 
ниво на резервите осигурява повече от 4 месеца 
покритие на вноса, а покритието на 
краткосрочните задължения по външния дълг е 
над 100%-вия праг за адекватност.  

Тригодишният дефлационен период (2014-2016) е 
преодолян през 2017г. и инфлацията, измерена 
чрез ИПЦ, достига средногодишно ниво от 1.4%. 
Темпът на инфлация в средносрочен план ще 
бъде повлиян от динамиката в световните цени на 
основните стоки, ценовото равнище в ЕС и 
отчасти от икономическата активност на 
националната икономика. 

Коефициентът на безработица спада от 23.7% 
през 2016 до 21.9% през четвъртото тримесечие 
на 2017г., но остава обезпокоително висок и много 
над средното ниво в ЕС, което обуславя 
наличието на сериозни структурни проблеми пред 
икономиката. 

Дефицитът по консолидирания държавен бюджет 
през 2017г. се равнява на 2.8% от БВП на 
страната. Ниската икономическа активност през 
изминалата година води до неизпълнение в 
приходната и съответно в разходната част на 
бюджета.  

Заложената дефицитна цел за 2018г. е в размер 
на 296 милиона евро или 2.7% от прогнозния БВП. 
Бюджетът за 2018г. предвижда 5% увеличение на 
заплатите в сферата на здравеопазването и 
образованието и 10%  увеличение на заплатите в 
армията, свързано с хармонизиране със 
стандартите на НАТО. Коментираните от 
правителството промени в подоходния данъчен 
режим и въвеждането на прогресивно данъчно 
облагане не са заложени в текущия бюджет.  

Въпреки постепенното си нарастване от 2009 
година насам, брутният държавен дълг на 
Македония все още е под маастрихтския праг от 
60% от БВП. Брутният държавен дълг възлиза на 3 
958 милиона евро в края на 2017 година или 38.7% 
от БВП. Общият публичен  дълг на страната се 
равнява на 4 787 милиона евро или 46.6% БВП, 
като в него се включва и държавно-гарантираният 
дълг.  
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Банковата система е стабилна и с позитивно 
развитие на показателите за състоянието ѝ през 
годината на преглед. Нарастването на активите се 
запазва, но с намаляващи темпове, обвързано с 
по-ниската икономическа активност в страната. 
Капиталът и резервите на банковата система 
също нарастват, при ускорени спрямо 
предходната година темпове. Запазени са 
тенденциите на нарастване на привлечените 
средства под форма на депозити (без кредитни 
институции), при около 5%-тен тренд. През 2017г. 
брутният размер на кредитите към нефинансовия 
сектор бележи ръст от 5.9% (1.2% за 2016г.), като 
основен е приноса на увеличението в кредитите 
на домакинствата (с 9.7%), подкрепено от 
нарастващите доходи на населението. 
Продължава да спада и размерът на 
необслужваните кредити, достигайки дял от 6.3% 
в портфейла. Провизиите се задържат на 
благоприятни нива, като към края на 2017г. 
осигуряват 110.7% покритие на необслужваните 
кредити. 

През 2017г. увеличението на печалбите в 
банковата система се забавя, като групата на 
малките банки отчита дори негативен резултат. 
Въпреки това, показателите за рентабилност и 
възвръщаемост за системата остават на 
конкурентни нива. Индикаторите за ликвидност 
бележат намаление на годишна база, но се 
запазват на нива осигуряващи стабилност на 
банковата система. Към края на 2017г. ликвидните 
активи представляват 27.1% от всички активи и 
покриват 46.3% от краткосрочните пасиви, като за 
година по-рано коефициентите са били малко по-
високи, съответно 28.9% от активите, покриващи 
50.1% от краткосрочните задължения. 

Капиталовата адекватност на банковата система 
демонстрира низходяща тенденция през периода 
2013-2016г. и общото капиталово съотношение 
спада от 16.8% до 15.2% в края на 2016г. През 
2017г. капиталовите съотношения се подобряват 
поради изпреварващия ръст на регулаторния 
капитал (собствен капитал) спрямо нарастването 
на рисково претеглените активи. Към края на 
2017г. общата капиталова адекватност се покачва 
до 15.7%, а адекватността на капитала от първи 
ред достига 14.2% (13.9% през 2016г.). Като цяло, 
индикаторите за капиталовата адекватност на 
банковата система се задържат на благоприятни 
нива, над регулаторно изискуемия минимум от 8%.  

Банковият сектор на Република Македония е 
добре регулиран. Към края на 2017г. се състои от 

15 банки, разпределени в 3 групи според размер 
на активите и се характеризира с висок дял на 
чуждестранния капитал. 

Централна кооперативна банка АД Скопие е 
регистрирана в Република Македония. Банката е 
създадена през 1992г. под името Силекс банка АД. 
През 2001г. към нея е присъединена Земеделска 
банка АД, Скопие. През 2008г. мажоритарният 
пакет от акции е закупен от Централна 
кооперативна банка АД София и банката променя 
името си на Централна кооперативна банка АД 
Скопие. В началото на 2011г. към банката е 
присъединена придобитата година преди това 
Статер банка АД Куманово. 

През 2017г. „Централна Кооперативна Банка“ АД 
Скопие не е извършвала промени в системата на 
управление (двустепенна-Надзорен и Управителен 
съвет) и смени в състава на ръководството си, 
като ясно са дефинирани функции, права и 
отговорности на всички нива – Общо събрание на 
акционерите (ОСА), НС, УС, Служба за вътрешен 
контрол, вътрешни съвети и служби, структури в 
Централата и клоновете. Банката развива 
дейността си в 5 клона и 20 офиса (увеличение с 
един офис в периода на преглед). Пълноправен 
член е на MasterCard Europe, асоцииран член на 
Visa International и агент на международната 
система за бързи преводи Western Union 
International Money Transfer System. 

През 2017г. НБРМ извършва текущ преглед на 
дейността на банката за периода април 2016г. - 
април 2017г., при който е констатирано, че 
дейността в обхванатите от проверката области е 
извършвана в съответствие с регулаторните 
изисквания. 

В периода на преглед на кредитния рейтинг няма 
промени в акционерния капитал - 1 397 967 хил. 
МКД и съществени такива в акционерната 
структура. Банката няма участия в дъщерни 
компании.  

Капиталовата база е стабилна, като бележи спад 
спрямо предходната година – в резултат на 
отчетен негативен финансов резултат по отчети 
приети от НБРМ, довел до размери на 
капиталовата адекватност от 14.65% (и общата, и 
на първичния капитал), по-ниски от нивата за 
сравняваната група банки и общо за банковата 
система, но оставащи значително над нормативно 
минимално изискуемите. 
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В размера на рисково претеглените активи отново 
се наблюдава общ ръст, най-съществен за 
валутен риск, но без съществена промяна в 
структурата им и запазване на най-висок дял на 
тези, за кредитен риск – 77.4% (81.3%). 
Утвърждава се тенденцията, ръстът на повишение 
на рисково претеглените активи да изпреварва 
общия ръст на повишение на активите на банката 
през последните пет години (2013 - 2017г.), което е 
резултат от увеличение на дела на кредитите в 
активите на банката. Така, съотношението между 
рисково претеглени и общо активи, от значително 
по-ниско от средното за банковата система в 
страната ниво, бележи постоянен ръст и след като 
в края на 2015г. вече е много близко до средните 
стойности, то в края на следващите две години - 
2016г. и 2017г., вече го изпреварва, достигайки 
67.6% в края на 2017г., при 59.8% средно за 
банковата система в страната. Некоригираният и 
коригираният нива на ливъридж отчитат 
постепенно повишаване, като първият остава по-
нисък от средното за банковата система ниво в 
края на 2017г., а коригираният за втора поредна 
година е по-висок от средния за системата. 
Възвръщаемостта на собствения капитал е 
отрицателна и не потвърждава положителната 
промяна в показателя постигнатата в предходна 
година.  

Нетният размер на класифицирани експозиции 
спрямо капиталова база на банката остава 
изключително нисък спрямо средния за банковата 
система в страната - под 1% през последните 
четири години, при 34.8% за банковата система в 
края на 2017г. и се дължи на изключително ниския 
размер на класифицирани експозиции. 

В ресурсната база на ЦКБ АД Скопие за втора 
поредна година продължава да се отчита 
тенденция на нарастване при темп, по-нисък от 
отбелязания общ за банките в страната. За 2017г. 
той е 1.0% (3.9%), при секторни 5.1% (6.0%). 
Общото увеличение продължава да се формира 
по линия на значимо нарастване на привлечените 
средства от физически лица, протичащо при 
намаление на депозитите от предприятията. 
Привлеченият от финансови институции ресурс 
остава с относително малък (и намаляващ дял), а 
съотношението между средства в местна и 
чуждестранна валута е запазено, относително 
непроменено, с лек превес на местната. Най-
големите 15 депозити в банката (без средства на 
мажоритарния собственик) запазват относително 
непроменено ниво (17.2-17.6%), което показва 

сравнително ниска концентрация. Към края на 
2017г. средствата на мажоритарния собственик в 
общата депозитна база отчитат значително 
намаление (от 10.0% на 1.4%).  

В периода на преглед банката е договорила и 
усвоила средства по краткосрочни кредити от 
местни финансови институции в размер на 137 
млн.МКД.  

Общата сума на активите на ЦКБ Скопие АД 
бележи намаляващ ръст от 2.6% (3.4%) в годината 
на преглед (2017г.) и поставя банката в позиция 
под средното ниво на нарастване за банковата 
система от 3.9% и за групата на средните банки от 
2.8%. 

В структурата на активите се утвърждава 
изразената и в предишни периоди тенденция за 
преминаване от определено консервативна 
структура (с преобладаващ дял на инвестициите в 
ниско-рискови активи - вземания от финансови 
институции и държавни ценни книжа) към 
структура с преобладаващ и все по-висок дял на 
кредитите – 68.0% в края на 2017г. (62.2% в края 
на 2016г.). Този дял, вече втора година поред е по-
голям от средния за банковата система в страната 
(59.8% за 2017г. и 58.3% за 2016г.), както и от този, 
на групата на средните банки (58.8% - 2017г. и 
54.6% за 2016г.).  
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Горните графики илюстрират ясно наблюдаваната 
за по-дълъг период на анализ обща тенденция на 
сближаване на тези основни показатели и 
съотношения за оценяваната банка с тези, на 
банковата система.  

В структурата на актива, по-характерното за 
периода на преглед е увеличението на кредитния 
портфейл при намаление на паричните средства и 
вземания от финансови институции и запазени без 
значими изменения инвестиции и дълготрайни и 
други активи. 

 

Ръстът на нетните кредити продължава да забавя 
своя темп – постигнати 12.3%, при 17.3% за 2016г. 
и 21.5% - 2015г., но остава над средните нива на 
нарастване за банковата система – 6.6% (6.1%) и 
за средната група банки – 10.8%. Запазен е 
преобладаващия дял на експозициите на дребно 
(кредити отпуснати на домакинства и граждани) – 
75.6% (73.9%), което в голяма степен е и 
предпоставка за ясно изразен превес на 
дългосрочните кредити в портфейла, като тези над 
пет години увеличават дела си от 38.6% на 40.6%. 

Въпреки ръстът на кредитния портфейл, без 
изменение в последните три години е запазено 
съотношението на обезценките по кредитите 
спрямо размер на брутните кредити (кредитната 
експозиция преди обезценка). От една страна, 
това е положителен знак за общо подобряване на 
качеството на портфейла и е със сериозна 
значимост с оглед формираната му структура, с 

изнесена тежест върху експозициите на дребно и 
физическите лица. От друга страна, постоянното 
повишение в размера на брутния кредитен 
портфейл и сключените нови кредити, предполагат 
възможни изменения в посока повишаване на 
риска и размера на обезценките, спрямо 
изключително ниските им нива постигнати в 
последните години, без това да носи определена 
заплаха за влошаване на общото качеството на 
кредитите. 

Сравнението на стойността на този показател за 
оценяваната банка със средната за банковата 
система е в много голяма степен в полза на ЦКБ 
Скопие АД. 

Съотношение Обезценка / Бруто кредити 

 

През 2017г. намаляват силно сумите на 
класифицираните през годината като 
необслужваеми кредити и отписаните кредити. 

Към края на 2017г. 15-те най-големи кредитни 
експозиции към нефинансови предприятия 
намаляват своя дял спрямо общо кредитния 
портфейл до 13.5% (15.5% в края на предходната 
година). 

През 2017г. Банката реализира нетна загуба в 
размер на 5 100 хил.МКД, по приети от НБРМ 
годишни отчети, повлияла отрицателно върху част 
от показателите за качество на доходите ѝ.  

В периода на преглед на кредитния рейтинг ЦКБ 
АД Скопие запазва тенденцията от предходна 
година към стабилизиране на показателя 
Възвръщаемост на лихвоносните активи и 
аналогично на групата на средните банки, отчита 
увеличение в стойността на показателя Цена на 
лихвени пасиви. В резултат на тези изменения е 
отчетено леко намаление на показателите Брутен 
лихвен спред и Нетен лихвен марж, поставяйки 
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банката в позиция под средните нива за банковия 
сектор и средните по размер банки4.  

 

 

Периода на преглед се характеризира с 
продължаващо увеличение на нетния лихвен 
доход, не особено значимо намаление в 
нелихвения доход (след значим ръст в предходна 
година, постигнат по линия на нараснал нетен 
доход от такси и комисионни) и продължаващо 
свиване на оперативните разходи (с изключение 
на перо разходи за персонал). Оперативният 
резултат от дейността се запазва положителен, а 
върху крайния отрицателен, най-високо влияние 
оказват отчетените загуби от преоценки на 
финансови средства. 

Към края на 2017г. показателят Текущи активи5 / 
(Общо пасиви - Собствен капитал), като един от 
най-важните показатели за оценка ликвидността 
на банките, отчита намаление от 6.2 п.п. до ниво 
16.2% (при отчетен ръст от 4.4 п.п. в предходната 
година), формирано основно в резултат 
понижената стойност на текущите активи с 25.5% 
(след 29.3% ръст за 2016г.), протичаща на фон на 
увеличение на пасивите с 2.6% (3.4%). Отчетените 
общо за банковата система стойности показват 
стабилност през изследваните години, на нива 

                                                 
4 При разглеждане на динамиката на показателите за групата на 

средните по размер банки, следва да се има предвид, че влияние 
върху по сериозните девиации за 2016г. оказва прехвърлянето на 
Халк Банка АД от тази група, в групата на големите банки. 
5 Парични средства и парични салда при централни банки + 
вземания от финансови институции. 

около 25-27% (а дори над 30% в групата на 
средните банки), което може да се счита за една 
добра референтна стойност, към която трябва да 
се стреми и оценяваната банка.  

Като положителна за рейтинга на ЦКБ АД Скопие е 
приета оценката на възможността за подкрепа на 
банката от страна на мажоритарния ѝ собственик 
(дял малко под 92%) - финансова институция - 
ЦКБ АД София. 

ЦКБ АД Скопие е една от 15-те банки опериращи 
на банковия пазар в Република Македония и е 
част от 2-ра група (на средните банки) според 
класификацията на Централната банка.  

Към края на 2017г. тя запазва без изменение 
позициите си от предходните две години по: 
размер на активите - 12-то място; по брутна 
стойност на кредитите - 11-то място и по стойност 
на привлечени депозити (без кредитни институции) 
– 11-то място. 

В периода на преглед не са извършвани промени в 
ползваните от Банката софтуер и операционни 
системи, клиентски приложения и централна 
банкова система.  
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Основни показатели 2017 2016 2015 2014 2013 

Балансово число  (хил. MKД)  8 635 864 8 414 112 8 136 562 8 422 639 8 207 976 

Брутни кредити  (хил. MKД)  5 873 214 5 231 974 4 465 238 3 677 786 2 455 860 

Собствен капитал  (хил. MKД)  1 201 076 1 206 176 1 204 915 1 253 605 1 304 835 

Общ лихвен доход  (хил. MKД)  352 728 331 841 329 470 337 610 285 642 

Нетен финансов резултат  (хил. MKД)  -5 100 1 261 -48 305 -48 974 -49 417 

Обща капиталова адекватност 14.65% 16.18% 19.88% 25.98% 33.60% 

Нетен лихвен марж 3.15% 3.20% 2.83% 3.03% 2.39% 

Възвръщаемост на активите -0.06% 0.02% -0.56% -0.60% -0.66% 

Текущи активи / (Общо Пасиви – Собствен капитал) 16.2% 22.4% 18.0% 19.6% 17.4% 

 

*Рейтингова история: 

Рейтингите в таблицата са присъдени по предходната Методология за присъждане на кредитен рейтинг 
на финансова сила на банка и не са директно сравними с рейтингите, присъдени след влизането в сила на 
актуалната методология от септември 2015г. 

 

РЕЙТИНГ НА 
ФИНАНСОВА 

СИЛА 

Първоначален 
рейтинг 

Мониторинг 

17.03.2015 08.09.2015 

Дългосрочен 
рейтинг : 

ВВ ВВ 

Перспектива : стабилна под наблюдение 

Краткосрочен 
рейтинг : 

В 
В (под 

наблюдение) 

 


