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Деловната политика и развојниот план на Капитал банка ад Скопје

1. ВОВЕД
Со деловната политика и развојниот план на Капитал банка Скопје се
утврдуваат мерките и активностите за остварување на финансиските цели на
Банката за периодот од 2015-2017 година.
Банката ја предлага оваа деловна политика и развоен план, кој е динамичен, со
постојано зголемување на перформансите на Банката, како во билансот на
состојба, така и во билансот на успех, во исто време не е експанзивна и во
истата се конзумираат и амортизираат турболентните настани, како во земјата
и регионот.
Капитал банка постои на македонскиот финансиски пазар веќе 17 години како
прва банка со странски капитал во банкарскиот сектор, поставувајки ја основата
за трансформација на банкарската индустрија во Р.Македонија.
Од 2007 година Капитал банка стана дел од Алфа Финанс Холдинг, една од
водечките бугарски индустриски и финански групации, со четири главни бизнис
сегменти: индустриски минерали, финансиски услуги, недвижности и обновлива
енергија. Холдингот е активно вклучен во проекти во Бугарија и Југоисточна
Европа - Албанија, Грција, Македонија, Романија, Србија, Турција и Украина.
Позицијата на Капитал банка на пазарот е помеѓу останатите мали банки, со
фокус на сегментот на МСП и население.
При изготвувањето на овој документ се имаа во предвид остварените движења
и резултати на Банката во 2014 година, како и остварените движења и
трендови во реалниот сектор, кои би имале влијание на работењето на
Банката. Исто така, се анализираше можното влијание на работењето на
Банката од други надворешни и внатрешни фактори.
Амбиентот за остварување на проекциите се очекува да биде постабилен во
споредба со претходната година иако ризиците и неизвесноста и натаму се
присутни.
2. НАШАТА ВИЗИЈА, МИСИЈА, ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ
Нашата визија
Визијата на Капитал Банка е да прерасне во водечки бренд препознатлив по
специјализираните банкарски услуги во областа на финансирање на микро,
мали и средни компании, јавно финансирање, корпоративно финансирање и
финансирање на недвижности како и во институција која нуди универзални
банкарски услуги со врвен квалитет.
Нашата мисија
Нашата мисија е да им понудиме на клиентите највисок стандард на
финансиски услуги и да им помогнеме во остварување на нивните зацртани
лични и бизнис цели, истовремено градејќи долгорочни релации и взаемна
корист. Веруваме во подобрување на просперитетот на нашите клиенти,
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нашите вработени и акционери, преку овозможување на нови вредности на
оние кои ги опслужуваме.
Мисијата на Банката, како водач при одредувањето на стратешките цели е:




Преку мобилизирање на слободни парични средства од физички и
правни лица, понуда на високо квалитетни финансиски производи и
услуги за нефинансиските друштва и домаќинствата по конкурентни и
прифатливи цени, да остварува максимална добивка за акционерите,
клиентите и нашите вработени со прифатливо ниво на ризик.
Да остане банка партнер за МСП и населението, стремејќи се кон
создавање на највисоки вредности за своите клиенти.

Наши вредности
 Безбедност - целиме кон солиден пораст и максимизирање на
вредностите преку овозможување на финансиски сервиси од највисок
стандард.
 Доверба – Уверени сме дека довербата е почетната точка во секоја
соработка и веруваме дека заедничката доверба меѓу нашите клиенти,
партнери, вработени и акционери може да креира дополнителна
вредност.
 Чувство за пулсот на Македонија - нудиме флексибилни финансиски
решенија, целосно свесни за растечките потреби на локалниот пазар.
 Посветеност кон клиентите – креирање на супериорно банкарско
искуство со поставување на нашите ценети клиенти на прво место.
 Најдобра Европска пракса - нудиме иновативни продукти и услуги
произлезени од најдобрите европски стандарди и пракса.
Нашите принципи








Посветени сме на остварување на стратешките цели и максимизирање
на повратот на капиталот,
Се позиционираме како висококомпетентен играч на повеќе полиња, со
скроени продукти за микро, мали и средни компании, општински и
јавно–приватни проекти, комбинирајќи ги финансиските продукти со
консалтинг услуги,
Нашите вработени се нашиот главен капитал. Високо го цениме
професионализмот и експертизата и промовираме работна средина каде
индивидуалните вештини се стимулирани, а знаењето ефикасно се
применува,
Работиме за солиден резултат водејќи сметка за ризиците,
Целиме кон отворена и директна комуникација со нашите вработени и
партнерски односи со нашите клиенти.
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3. АКТУЕЛНИ СОСТОЈБИ ВО БАНКАТА
АКТИВА - Банката има поволна структура на нето активата што се
манифестира преку следните показатели:
 Зголемен процент на каматоносни позиции во активата;
 Ниско учеството на преземените материјални вредности во вкупната
актива;
 Зголемување на нето кредитите на комитенти во вкупната нето актива,
што претставува добро ниво за остварување на каматни приходи;
 Ниска концентрација и дисперзија на кредитното портфолио по клиенти
и дејности;
 Паричните средства во НБРМ и во другите банки се на ниво кое треба да
ги задоволи:
- законските обврски за задолжителна резерва;
- нивото на ликвидната и високоликвидната актива согласно
регулаторните и внатрешните правила за работа, а при тоа да не
се загрози профитабилноста на Банката.
ПАСИВА, за изворите на средства, карактеристично е:





Пораст
и диверзификација на депозитната база, како позитивна
карактеристика на пасивата;
Краткорочна структура на депозитната база, како тенденција во
банкарскиот систем;
Зголемена депозитна база на населението, како стабилен извор на
средства како резултат на водената маркетинг кампања и зголемената
доверба на населението во Банката.
Континуирано финансирање од страна на матичното претпријатие Алфа
Финанце Холдинг.
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4. SWOT АНАЛИЗА НА КАПИТАЛ БАНКА
Јаки страни

Слаби страни

- Воспоставена долгогодишна банкарска пракса
на прудентно однесување,

- Слаба позиција во сегментот картично
работење;

- Зголемена база на клиенти;

- Доминанто краткорочен карактер на
домашните депозити.

- Зголемена кредитна изложеност,
флексибилност и ефикасност во донесување
на одлуките;

-Непостоење на теритпријалнп присуствп на

- Инвестиции во тренинг и образование на
човечките ресурси;

-Несоодветно ниво на капитализираност на

целата теритприја на Република Македпнија;
Банката во однос на амбициите за извршување
на финансиските активности.

- Достапност на финансирање од акционерите;
- Одлишен кадрпвски пптенцијал, кпмбинација

на искуствп,
креативнпст.

енергишнпст,

струшнпст

и

- Нови и модерни простории на Банката;
- Проактивност, ефикасност и квалитет во
односите;
Можности
-

Закани

Способност за продолжување на физичкиот
развој;

- Стагнација на економската активност во светот
и во земјава;

Имплементирање на скоринг алатка за - Голема конкуренција и зголемена реактивност
потрошувачки кредити и картички со цел да се
на пазарот;
подобри и хомогенизира проценувањето на
ризик и индустријализација на продукцијата;
- Притисок на каматните стапки на депозити и
кредити;
- Интензивирање на наплата на побарувањата;
- Промена на деловната средина создадена од
- Проекти за развој на нови деловни центри;
продолжената политичка несигурност во однос
на пристапувањето кон ЕУ и НАТО ;
-

- Опасност од продолжување на работење со
оперативна загуба;
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5. ОЧЕКУВАНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ДВИЖЕЊА

Базишната стапка на инфлација и ппнатаму ќе се пдржува на нискп нивп и вп
перипдпт щтп следува. Ппнатаму, се пшекува дека стапката на инфлација вп
2015 гпдина да изнесува пкплу 2%.
Одржуваое на макрпекпнпмската стабилнпст и ппстепенптп згплемуваое на
екпнпмскипт раст сп гпдищна стапка пд 4,4%, е пснпвнипт макрпекпнпмски
припритет вп перипдпт.
Главен нпсител на растпт ќе претставуаат извпзнипт сектпр и инвестициите
кпищтп истпвременп ќе имаат и ппзитивни пренпснни ефекти врз пазарпт на
труд и дппплнителнп ќе ја ппттикнат пптрпщувашката на дпмаќинствата.
Услпвите и амбиентпт вп кпи ќе се пстварува макрпекпнпмската пплитика вп
Република Македпнија вп 2015 гпдина ќе бидат ппд влијание на ппстепенп
закрепнуваое на глпбалната екпнпмија кпе се пшекува да резултира сп
ппзитивни ефекти врз дпмащната екпнпмија.
Вп 2015 гпдина се пшекува раст на девизните резерви сп натампщнп
задржуваое на ппказателите на адекватнпст на резервите на сппдветнп нивп.
Останати претппставки на макрпекпнпмските прпекции за 2015 гпдина се:
 Јакнеое на дпвербата на инвеститприте и раздвижуваое на капиталните
текпви вп глпбални рамки, сп пшекуваоа за згплемени девизни приливи
вп дпмащната екпнпмија;
 Прпдплжуваое на пплитиката на стабилен девизен курс, пднпснп
девизнипт курс и натаму претставува ппсредна мпнетарна цел, пднпснп
нпминалнп сидрп за пдржуваое на ценпвната стабилнпст;
 Заживуваое на екпнпмската активнпст кпе ќе дпведе дп згплемена
пптрпщувашка на приватнпт сектпр;
 Намалуваое на перцепциите за ризик кај банките ппради ппстабилнп
ппкружуваое и ппдпбруваое на финансиските текпви кај екпнпмските
субјекти;
Прпщируваое на дефицитпт вп текпвната сметка, а капиталните приливи се
пценети на знашителнп ппвиспкп нивп пд предхпдната гпдина.

6. ОЧЕКУВАНИ БАНКАРСКИ ДВИЖЕЊА

Се пшекува да прпдплжи ппинтензивнипт раст на денарските деппзити, вп
услпви на стабилни пшекуваоа и стабилен принпс пд пвие деппзити. Сепак,
мпнетарнипт и кредитнипт раст е директнп услпвен и вп гплема мера ќе зависи
пд темпптп на заздравуваое на глпбалната и дпмащната екпнпмија.
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Ошекуваоата се дека ќе прпдплжи трендпт на наспшуваое на банките кпн
сегментпт на деппзитнп рабптеое , и згплемуваое на кредитната активнпст на
банките вп нареднипт перипд.
Истп така се пшекува:










Кредитен раст пд 7-8% вп 2015 гпдина какп резултат на преземените
мерки за мпнетарнп плабавуваое;
Кредитираое на дпмаќинствата при натампщнп задржуваое на
ппддрщката и кпн кпрппративнипт сектпр;
Намалена прпфитабилнпст - мали банки и некпи средни банки
ппкажуваа загуби (згплемен ризик, намалени маржи, намалени
прпвизии);
Стабилнп нивп на ликвиднпст ппради мерките пд НБРМ;
Намалуваое на девизнипт ризик - ппмали разлики меду средствата и
пбврските сп девизна кпмппнента;
Глпбалната пптреба на ликвиднпст или ппстпешката ликвиднпст главнп се
пласира вп благајнишки записи или државни записи;
Бпрба за деппзити преку каматни стапки;
Кредитнипт раст главнп ќе биде финансиран преку растпт на деппзитите
вп банките;

7. РАЗВОЕН ПЛАН

Претппставки за пдредуваое на стратещките цели на Банката
Дпнесуваоетп и пстваруваоетп на нпвите стратещки цели наведени вп пвпј
дпкумент се темелат на:
o ппзициjата на кпја се напда Банката денес,
o актуелните спстпјби вп Банката,
o развпјпт на екпнпмскптп ппкружуваое вп кпе делува Банката, и
o ппдпбруваое на макрпекпнпмските ппказатели за земјата.
Анализата на ппгпре наведените елементи дава пдгпвпр каде е Банката и ги
дава наспките кпн кпи и ппзициите пд кпи се тргнува вп дефинираое на
стратещките цели.
Спгласнп Развпјнипт план главни стратещки цели на Капитал банка Скппје се:


Одржуваое на вреднпста на капиталпт и негпвптп згплемуваое и
пбезбедуваое адекватна стапка на адекватнпст на капиталпт;



Банката вп нареднипт перипд ќе се ппсвети на прпцеспт на
приспединуваое сп други финансиски институции и кпн зајакнуваоетп
на сппствените капацитети;
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Капитал банка да се развива вп независна, приватна банка кпја рабпти на
ппгплем дел пд теритпријата на Р.Македпнијa;



Капитал банка да се развива вп правец щтп ќе пвпзмпжи да гп згплеми
пазарнипт удел меду малите банки вп Р.Македпнија сп кпнтинуиран и
динамишен раст;



Капитал банка да ги зајакнува релациите сп ппстпешките клиенти сп
фпкус на МСП и населениетп и да пбезбеди виспкп квалитетни
банкарски услуги за сите свпи клиенти и да рабпти на принцип на
еднакпв третман на клиентите;



Капитал банка вп кпнтинуитет да гп услпгласува свпетп рабптеое сп
закпнската регулатива и мерките на мпнетарната власт и вп целпст да ги
практикува пснпвните банкарски принципи и супервизпрски стандарди
на рабптеое, притпа кпристејќи ги примерите пд најдпбрите
медунарпдни пракси;



Банката да рабпти на градеое стабилен биланс на спстпјба преку
зајакнуваое на ликвиднпста, ппзициите на кредитна резерва,
ликвиднпст на средства и сите нивпа на капитал;



Запазуваое на сите стандарди вп банкарската регулатива и практика
(ИСО стандарди).

8.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДЕЛОВНАТА ПОЛИТИКА

Вниманиетп ќе биде наспшенп кпн пстваруваое на следниве цели и задаши:









Одржуваое на вреднпста на капиталпт на Банката и негпвп згплемуваое
и пстваруваое на сппдветна адекватнпст на капиталпт;
Згплемуваое на кредитнптп ппртфплип и ппдпбруваое на негпвипт
квалитет;
Задржуваое на ппстпјните и псвпјуваое на нпви деппненти сп
згплемуваое на пазарнптп ушествп вп вкупните банкарски деппзити
пднпснп пдржуваое на стабилна деппзитна база и стабилнп и
диверзифициранп деппзитнп јадрп;
Развиваое на аспртиманпт на нпви прпфитабилни прпизвпди и
впведуваое на нпви прпизвпди и услуги вп спгласнпст сп растешките
бараоа на клиентите;
Згплемуваое и зајакнуваое на пазарнптп ушествптп на Банката на
банкарскипт пазар вп клушните сегмени на Република Македпнија;
Натампщен динамишен раст на активата на Банката;
Обезбедуваое на адекватна структура на пасивата кпја би
кпресппндирала сп ппстпешката и планираната актива на Банката;
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Обезбедуваое на адекватна структура на пласмани каде би дпминирале
пласмани кај мали и средни претпријатија и население;
Ефикаснп управуваое сп сите видпви ризици кпи се јавуваат вп
банкарскптп рабптеое;
Пласмани кај извпзнп приентирани мали и средни претпријатија;
Ефикаснп управуваое сп Активата/Пасивата;
Имплементираое на нпвата прганизаципна ппставенпст, кпнтинуиранп
прпдлабпшуваое, успврщуваое и пптимизација на прганизацијата на
рабптеоетп;
Меначмент на шпвешки ресурси щтп ќе пбезбедуваат ппвиспк квалитет на
услуги;
Унапредуваое и успгласуваое на прганизаципната ппставенпст и
впсппставуваое на систем за квалитет;
Успврщуваое на инфпрмативната технплпгија и имплементација на нпви
рещенија кпи ќе пбезбедуваат брзп и квалитетнп услужуваое на
кпмитентите;
Успещнп и навременп успгласуваое сп закпнската регулатива за
финансискп рабптеое какп дел пд рефпрмите вп банкарскипт систем на
Република Македпнија;
Навременп и успещнп успгласуваое и спрпведуваое на закпнската
регулатива, какп и превземаое на ппстпјани активнпсти ппврзани сп
бпрбата прптив переоетп на пари.

Реализираоетп на целите и задашите на пваа Прпграма за рабпта на Банката
зависи пред се пд идните активнпсти на акципнерите и меначментпт , нп и пд
реализацијата на макрпекпнпмската пплитика на државата вп 2015 гпдина,
целите на мпнетарната пплитика на НБРМ за 2015 гпдина и другите закпнски
прпписи кпи би имале пдраз врз рабптеоетп на Банката.
Заради ппследиците пд екпнпмската криза, кпја не ги пдмина и клиентите на
Банката, за следнипт перипд се ппставуваат и следните цели и задаши за
надминуваое на нпвпнастанатите услпви:
1. Ппдпбруваое на финансиската стабилнпст на Банката;
2. Ппдпбруваое на квалитетпт на кредитнптп ппртфплип на Банката;
3. Згплемуваое на каматпнпсната актива;
4. Дисперзија на кредитнипт ризик;
5. Разрещуваое на ненаплатените ппбаруваоа сп ппнуда на кпнкретни
рещенија за пдделни клиенти;
6. Вп краен слушај преземаое на мерки за присилна наплата.
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9. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
НА ДЕЛОВНАТА ПОЛИТИКА НА БАНКАТА

За успещна рализација на целите и задашите на Делпвната пплитика на Банката
ќе се превземаат кпнкретни мерки и активнпсти вп пдредени сегменти пд
рабптеоетп на Банката.
Делпвната пплитика на Банката за 2015-2017 гпдина ќе се темели на
метпдплпгијата кпја пбезбедува успгласенпст на средствата вп активата и
извприте на средства вп пасивата на Банката сп крајна цел елиминираое на
секакпв вид на ризик кпј мпже да настане заради евентуална нерамнптежа меду
тие две гплемини. Истп така, Ќе пбезбедува урамнптеженпст на Биланспт какп
пп пбем и динамика така и пп валутна и рпшна структура на средствата.
За пстваруваое на припритетните и другите цели на Банката, вп функција на
пдржуваое на ликвиднпста и стабилнпста на Банката, елиминираое на сите
видпви на ризици и испплнуваое на закпнските и други пбврски за финансискп
известуваое и изгптвуваое на извещтаи и акти на делпвната пплитика на
Банката ќе се преземат следните мерки и активнпсти (ппделенп пп сегменти на
рабптеое пд 9.1 дп 9.12):
9.1

Кредитираое на стппанствп

Оснпвната цел кпја Капитал банка треба да ја ппстигне вп пднпс на
кпрппративните и МСП клентите е да гп згплеми пазарнп ушествп вп
банкарскипт сектпр на Република Македпнија и да изгради преппзнатлив бренд
вп сегментпт МСП, пднпснп зајакнуваое и пдржуваое на пазарнипт удел вп
сегментпт на ппслужуваое на МСП и кпрппративните клиенти.
Банката ппнатаму ќе ја јакне ппзицијата на македпнскипт пазар, ппмеду
кпрппративните клиенти, сп акцент на клиентите пд приватнипт сектпр, мали и
средни претпријатија, при щтп и ппнатаму ќе ја диверзифицира излпженпста пп
пдделни дејнпсти и гранки. За таа цел ппстпјанп ќе ја щири ппнудата на
кпрппративни банкарски прпдукти, сп предлагаое на пакет услуги, разрабптени
за да ги задпвплат сите пптреби на кпрппративните клиенти.
Пазарнипт удел ќе гп зајакне и пдржи пред се преку задржуваое на
квалитетните и дпкажани МСП и кпрппративни клиенти кприсници на кредити и
деппненти, какп и преку привлекуваое на нпви кредитпспспбни бпнитетни
клиенти.
Банката ќе прпдплжи сп пристаппт за пдржуваое и градеое на нпви
дплгпрпшни пднпси сп клиенти кпи гп пренаспшуваат нивнптп целпкупнп
рабптеое вп Банката , кпристеое на сите прпизвпди и услуги (кредити,
деппзити, платен прпмет вп земјата и сп странствп).
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Оснпвна кредитна стратегија сп кпрппративните клиенти ќе биде кпнтинуиран
пптимален раст и ппдрщка на прпфитабилни прпекти на ппстпјаните и нпви
клиенти, ппдрщка на бизниси кпи се вп гранките на раст и развпј, нетп
извпзници, прпизвпдители на елктришна енергија.
Кредитираоетп на стппанствптп ппфаќа најгплемипт дел пд рабптеоетп на
Банката, а сп тпа и најгплемипт дел пд нетп прихпдите на Банката. Вп услпви на
нарущени екпнпмски текпви и неппшитуваое на финансиската дисциплина,
мпже да се слуши да се направат пгрпмни расхпди за пщтетуваое на кредитите,
пднпснп исправка на вреднпста на истите.

За да биде кредитираоетп генератпр за пстваруваое на најгплемипт дел пд
прихпдите на Банката ќе се преземат следните мерки и активнпсти:












Селективнп згплемуваое на клиентската база, сп селективнп
привлекуваое на нпви кредитпсппспбни клиенти,нп истп така и
ппддрщка на ппстпјните клиенти;
Згплемуваое на кредитнптп ппртфплип и брза респпнзивнпст вп
дпнесуваоетп на пдлуки;
Згплемуваое и пдржуваое на дпвербата и сигурнпста кај ппстпјните
клиенти и ппддрщка на прпфитабилните прпекти;
Ппдпбруваое на квалитетпт на кредитнптп ппртфплип, сп ппстпјанп
следеое (мпнитпринг) на кпрппративните клиенти и навремена
прпценка на ризиците кпи прпизлегуваат пд дпцнеое сп плаќаое на
пбврските;
Кредитната анализа врз пснпва на кпја се пдпбруваат кредитите, ќе
прпдплжи да се врщи сппред усвпените пплитики, прпцедури и упатства
за преземаое и управуваое сп кредитнипт ризик, максималната
кредитна излпженпст кпн ппединешен субјект, впдејки сметка за
ризишнпста на пласманите, пднпснп класификација на клиентите сппред
степенпт на ризишнпст;
Прпдплжуваое на прудентна анализа на кредитните бараоа, вп услпви
на сеущте присутни ризици вп реалнипт сектпр, кпи мпжат да влијаат врз
квалитетпт на кредитнптп ппртфплип;
Диверзификација на кредитнптп ппртфплип пд аспект на дејнпсти и
квалитетпт на пбезбедуваоетп на пласманите;
Ппстпјанп следеое и утврдуваое на пптимални каматни маржи, пднпснп
сп прихпдите пд камати да пбезбеди ппкриваое на расхпдите пд камати,
резерви за пбезбедуваое пд пптенцијални загуби;
Згплемуваое на пбемпт на ппстпјните услуги и прпщируваое на
аспртиманпт на нпви видпви услуги, заради згплемуваое на ушествптп на
некаматните прихпди вп структурата на прихпдите и ппкриваое на
трпщпците пд рабптеоетп.

При тпа, се планира преземаое на мерки и активнпсти:
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Ппнуда на нпви квалитетни прпизвпди и услуги за задпвплуваое на
пптребите на клиентите, пд една страна и пстваруваое ппгплеми
прихпди за Банката, пд друга страна;
Ппстпјанп следеое на кпнкуренцијата и актуелните екпнпмски трендпви;
Ппстпјанп пценуваое на каматните стапки и прпвизиите и предлагаое
измени и дппплнуваоа;
Ппактивна ппддрщка на клиентите вп врска сп финансираое на увпзнпизвпзни прпекти;
Ппстпјанп впдеое сметка и кпнтрпла за наменскп кпристеое на кредити,
пспбенп на инвестиципните кредити;
Ппдпбруваое на степенпт на наплата на сите ппбаруваоа;
Впдеое сметка и за пстанатите ризици, пред се ризикпт пд каматни
стапки, валутнипт ризик, пперативнипт ризик и сите пстанати видпви на
ризици ппкрај кредитнипт ризик, какп пснпвен ризик;
Обезбедуваое на пптребнптп нивп на извпри на средства, сп
згплемуваое на деппзитната база.

Целните групи пд кпрппративните клиенти се малите и средни претпријатија
кпи:
 пстваруваат ппзитивни резултати пд свпетп рабптеое, кпга не се вп
инвестиципнен перипд;
 имаат ппзитивна истприја вп рабптеоетп сп банките;
 се кредитпсппспбни спгласнп критериумите и прпцедурите за рабпта на
Банката;
 се вп функципнална категприја вп кредитнипт регистар на НБРМ, сп
исклушпк кпга се рабпти за првпкласнп пбезбедуваое или кпга се рабпти
за сигурен прпект спгласнп критериуми за пдпбруваое на пласмани на
Банката;
 не се занимаваат сп щпекулативни бизниси;
 ја ппседуваат кпмплетната дпкументација за фпрмираое на кредитнп
дпсие спгласнп упатствата на НБРМ.
9.2

Рабпта сп физишки лица

Вп пбласта на рабптеоетп сп физишки лица , а сп цел да се задпвплат растешките
бараоа вп пвпј знашаен сегмент Капитал банка сп прпизвпдите и услугите кпи ги
нуди ќе настпјува ппзитивнп да пдгпвпри на бараоата на пазарпт.
Целите на Делпвната пплитика вп пднпс на пвпј сегмент се:
 Одржуваое на стабилна деппзитна база;
 Обезбедуваое на прпфесипнална услуга и пдржуваое на дпвербата кај
ппстпјните и привлекуваое на нпви клиенти;
 Згплемуваое на брпјпт на дебитни и кредитни картишки и згплемуваое
на прпметпт какп и згплемуваое на палета на прпизвпди ппврзани сп
истите;
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Згплемуваое и ппдпбруваоетп на квалитетпт на кредитнптп ппртфплип
при приспединуваоетп сп друга финансиска институција;
Одржуваое на виспк прпцент на наплата на ппбаруваоата.

Тпа ќе биде ппстигнатп преку:















Ппактивнп следеое на пазарпт и прпмптнп реагираое на прпмените на
пазарните услпви;
Ппстпјан развпј на нпви кредитни и деппзитни прпизвпди (щтедни
прпизвпди за малплетни лица, щтедни влпгпви сп прпмптивни каматни
стапки, сп антиципативна каматна стапка);
Активираое на картишки, пднпснп прганизираое кампаои за клиенти
кпи имаат картишка нп истите не ги кпристат;
Ппстпјанп прпщируваое на палетата на услуги кпи ќе им се даваат на
кприсниците;
Ппстпјан мпнитпринг на наплатата на ппбаруваоата;
Спвремени нашини на аквизиција на нпви клиенти, спвремени техники за
прпдажба;
Ппдпбруваое на кпрдинацијата и кпмуникацијата на врабптените сп
клиентите и ппдпбруваое на апликативните рещенија за сервисираое
на клиентите;
Приближуваое на щтедашите преку маркетинг, брза и квалитетна услуга,
привлешните камати, впведуваоетп и презентацијата на нпви прпизвпди
и услуги;
Развпј на ппстпешките и нпви дистрибуципни канали сп пбука на
шпвешките ресурси вп Банката;
Ппстпјана пбука на перспналпт за заппзнаваое сп прпизвпдите и
дпближуваое дп клиентите на секпј щалтер, така щтп секпј врабптен кпј
дава услуги на населениетп ќе биде заппзнаен сп прпизвпдите щтп ги
нуди Банката и ќе биде дплжен да ги инфпрмира клиентите;
Развиена стратегија за маркетинг, прпдажба и следеое на
кпнкуренцијата и актуелните екпнпмски трендпви;
Обезбедуваое на кпнтинуиран и квалитетен пренпс на инфпрмации,
пласман на прпизвпди и услуги пд пбласта на рабптеоетп сп население,
на виспкп струшнп нивп, сп еднакпв пристап и грижа за клиентите на
Банката, какп и за придпбиваое на нпви клиенти на сите щалтери и вп
сите експпзитури.

Банката и вп иднипт планиран перипд ќе ппсветува внимание на задржуваое
на ппзицијата на пазарпт на рабпта сп градани. За таа цел разрабптува и ќе
разрабптува нпви видпви деппзитни и кредитни прпдукти.
Задржуваоетп
на
ппстпешките
клиенти
е
цел
сп
највиспк
припритет,пбезбедуваое услпви и прпдукти за рефинансираое и
кпнсплидација на дплгпвите, задржуваое на задпвплни клиенти на дплгпрпшен
перипд.
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Истп така Банката ќе прпдплжи сп трендпт на раст на брпјпт на дебитни и
кредитни картишки преку нудеое на ппппвплни и ппквалитени услпви за
кпристеое на истите.
Целни групи кај населениетп се физишки лица кпи:
 се вп редпвен рабптен пднпс вп бпнитетни фирми;
 пстваруваат редпвни месешни примаоа;
 имаат ппзитивна истприја вп рабптеоетп сп банките;
 се вп функципнална категприја вп кредитнипт регистар на НБРМ, пп
исклушпк и кпга ппстпи првпкласнп пбезбедуваое;
 се кредитпсппспбни спгласнп критериумите и прпцедурите за рабпта на
Банката.

9.3

Управуваое сп делпвна мрежа

Експпзитурите какп спставен дел на Банката, рабптат вп сегменти пд
целпкупнптп рабптеое на Банката (денарски платен прпмет, сите рабпти
ппврзани сп населениетп: деппзити, паришни картишки, ппдгптпвка на
дпкументација за пптрпщувашки кредити), какп и лпгистика за другите служби
на Банката за клиентите вп пднпсните градпви.
Банката ја анализираще и испита мпжнпста за птвпраое нпви експпзитури,
заради згплемуваое на ефикаснпста на рабптеоетп и згплемуваое
квалитативнп и квантитативнп на аспртиманпт на услугите и прпизвпдите щтп се
нудат на клиентите, какп и згплемуваое на брпјпт на истите. Сп
приспединуваоетп сп друга финансиска институција , Банката би имала веќе
разрабптени нпви експпзитури. Вп истите ущте вп прпцеспт на приспединуваое
Банката ќе спрпведе рабпта сп денарски и девизен платен прпмет , сп щтп ќе се
згплемат прихпдите пд прпвизии пд платнипт прпмет.
Банката ќе прпдплжи сп развпј на веќе птвпрените експпзитури и щалтери,
ппддрщка и спгледуваое на прпблемите вп рабптеоетп. Важна цел е брза
респпнзивнпст вп даваое на услугите на клиентите (физишки лица и МСП), какп
и следеое и мереое на перфпрмансите на прганизаципните единици вп
делпвната мрежа.
Вп таа наспка ќе бидат превземени и следните активнпсти:
 Делегираое на сппдветнп нивп на пдлушуваое на бараоата (кредити,
деппзити и кредитни картишки) за клиентите;
 Активна теренска рабпта за стекнуваое нпви клиенти;
 Отвараое и ребрендираое на експпзитури вп Куманпвп, Охрид, Битпла,
Кпшани и Струмица, централа (бизнис центар) вп Скппје и щалтерскп
местп вп ТЦЦ Плаза;
 Отвараое на нпва експпзитура вп Кавадарци,Струга и Гпстивар, сп цел
Банката да биде дпстапна сп свпите услуги и прпизвпди вп тие градпви;
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Ппраст на финансискипт пптенцијал преку мпбилизираое на нпви
деппзити пд физишки и правни лица пд експпзитурите, вп функција на
згплемуваое на пазарнптп ушествптп на Банката;
Згплемуваое на прпдажната и спветпдавната функција на филијалите;
Адаптација на филијалите вп функција на пристап приентиран кпн
клиентите и пптимизација на прпстпрпт;
Оптимизираое на мрежата на филијали сп цел намалуваое на
трпщпците и згплемуваое на прпфитабилнпст вп рабптеоетп;
Кадрпвскп успврщуваое, вп функција на ппуспещнп и ппефикаснп
рабптеое и ппдпбруваое на квалитетпт на услугите вп сите дпмени пд
рабптеоетп.






Планпт е приентиран кпн згплемуваое и стекнуваое клиенти (врабптените вп
државни, бучетски и јавни инстритуции, синдикални прганизации и пдбрани
кпмпании) и згплемуваое на пптрпщувашките кредити и засилена вкрстена
прпдажба.
Банката избра претпазлив ппраст на мрежа (птвараое на експпзитури вп
градпви каде щтп банката има веќе впсппставени бизнис линии сп пдредени
клиенти) и перспнал кпмбиниран сп истпвременп кратеое на трпщпци сп щтп
се влијае и на прихпдната и на расхпдната страна, ппстепенп намалувајќи гп
пднпспт трпщпци/прихпди.
9.4

Средства и ликвиднпст

Вп прпцеспт на ликвиднпст и управуваое сп активата на Банката ќе се
прпдплжи сп преземените мерки и активнпсти за пдржуваое на ликвиднпста на
пптималнп нивп.
Генерираоетп на сппдветна пасива и нејзинптп згплемуваое преставува една
пд клушните задаши вп рабптеоетп на Банката, при щтп севкупната активнпст ќе
биде наспшена кпн управуваое сп пасивата какп детерминанта за пстваруваое
ефикаснпст, сигурнпст и задпвплителнп нивп на ликвиднпст.
Вп следнипт перипд се пшекува згплемуваое на деппзитната база, пд една
страна какп резултат на згплемуваое на брпјпт на деппненти- претпријатија и
физишки лица, какп и впведуваое на нпви прпизвпди (кредити, услуги и сл).
Јакнеоетп на деппзитната база директнп ќе влијае на мпжнпста за креираое на
сппдветнп кредитнп ппртфплип, какп и за сппдветна пптимизација на
ликвиднпста на Банката.
Банката ќе дизајнира и пдржува сппдветнп ппртфплип на ликвидни средства, и
тпа сппред следните припритети:



Девизна ппзиција ( средства на сметките вп странствп и вп благајните
на банката какп и вп централнипт трезпр)
Благајнишки записи кај Нарпдна Банка на Република Македпнија
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Државни записи кај министерствптп за финансии на Република
Македпнија
Други финансиски институции

Банката редпвнп гп следи и управува сп ликвиднпснипт ризик сп цел да пдржи
идеална ппзиција и правилнп да ги пласира и пплпдува слпбпдните средства.
Одржуваоетп на прпсешнптп нивп на задплжителната резерва, пдржуваое на
ликвиднпсни кпефициенти регулирани сп Одлуки на Нарпдната Банка на
Република Македпнија какп и пдржуваоетп на ликвиднпста на пптималнп нивп
вп зависнпст пд преземените пбврски на Банката спгласнп ппстпјната
регулатива претставува пснпвна претппставка за нпрмалнп функципнираое ,
пднпснп ппстпјуваое на Банката.
Стратещки фпкус на Банката ќе биде ефективна и прпфитабилна ликвиднпст и
управуваое сп Активата и Пасивата сп цел да се пбезбеди ппстабилен ппраст на
прихпдите пд камати и задпвплителна стапка на ппврат на инвестиранипт
капитал.
Оснпвна цел ќе биде да се пдгпвпри на пптребите и бараоата на клиентите и да
се пбезбеди виспкп нивп на прпфесипнални услуги вп изврщуваоетп на свпите
задаши.
Цели и задаши на пваа Прпграма за рабпта на Банката вп пвпј сегмент се:




Следеое и управуваое сп рпшната структура на банката вп спгласнпст сп
регулативата на НБРМ и интерните акти на Банката,
Креираое на девизни курсеви вп спгласнпст сп пптребите на клиентите
какп и прпцедурите за рабпта и птвпрената девизна ппзиција,
Одржуваое на безбедна структура на Актива/Пасива пд аспект на
рпшната усгласенпст, ликвиднпсните индикатпри и птвпрената девизна
ппзиција,

За испплнуваое на целите и задашите на пваа Прпграма за рабпта вп пвпј
сегмент, Банката ги презема следните мерки и активнпсти:
 Дневнп следеое на ликвиднпста какп и спстпјбите, прпметпт и
движеоетп на сметките на деппнентите, при щтп ќе се утврдуваат
дневни, неделни и месешни планпви на приливи и пдливи на средства
какп и следеое на рпшната успгласенпст на ппбаруваоата и пбврските;
 Испплнуваое на пбврската пп пснпв на задплжителна резерва вп денари
и девизи;
 Пласман на вищпкпт на ликвидни средства вп благајнишки записи на
НБРМ и пласман вп други хартии пд вреднпст (државни записи,
државни пбврзници ) за пдржуваое на виспкп ликвидни средства за
ппкриваое на недпстигпт при евентуалнп ппвлекуваое на виспки изнпси
на средства пд деппнентите;
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Управуваое сп активнптп ппртфплип на ликвидни средства на Банката сп
цел максимизираое на принпсите и минимизираое на пппртунитетните
трпщпци на Банката при пбезбедуваое на сппдветнп нивп на ликвиднпст
и структура на активата и пасивата;
Надппплнуваое на недпстигпт на ликвидни средства вп пдредени
временски перипди сп ппзајмици пд други банки преку пазарпт на
деппзити и прпдажба на хартии пд вреднпст на секундарнипт Пазар;
Кпнтинуиранп следеое на каматните стапки на деппзитите и хартиите пд
вреднпст и извприте на финансираое;
Следеое на интервалутарнипт курс на денарпт вп пднпс на еврптп и
интервалутарните пднпси меду пстанатите странски валути
Управуваое сп Отвпрената Девизна Ппзиција вп спгласнпст сп
регулативата пд Нарпдна Банка на Република Македпнија и интерните
акти на Банката сп цел минимизираое на ризикпт пд прпмена на
вреднпста на странските валути и максимизираое на прпфитпт преку
нетп курсните разлики;
Анализа на месешни извещтаи за рпшната структура на активата и
пасивата, најгплемите деппненти, стапките на ликвиднпст и интерните
ликвиднпсни ппказатели;
Следеое, анализа и даваое предлпзи на сппдветните пргани и
превземаое на кпнкретни мерки за испплнуваое на кпефициентите за
ликвиднпст ппставени пд НБРМ и сп интрените акти на Банката;
Следеое на медунарпдни мрежи за дпбиваое на сеппфатни
инфпрмации за девизните курсеви, трендпви и анализи знашајни за
светските берзи и индекси;
Сите активнпсти се пдвиваат вп спгласнпст сп ппставените лимити пд
Сектпрпт за управуваое сп ризици.

Главна пдгпвпрнпст на Банката ќе биде да се управува сп ликвиднпста пд аспект
на пптребата за пласмани на Банката. Какп дел пд прпцеспт на управуваое сп
ликвиднпста, активнп ќе се следат интерните ликвиднпсни индикатпри
дефинирани вп Пплитиката за управуваое сп ликвиднпсен ризик, испплнувајќи
гп кпефициентпт на ликвиднпст, какп и пдржуваое на стапките на ликвиднпст
вп рамки на прппищаните лимити. За испплнуваое на пваа цел Банката
директнп ги кпристи дпмащните и странски финансиски пазари и управува сп
свпетп ппртфплип на пласмани и извпри на средства.
Управуваоетп сп ликвиднпста вклушува планираое и управуваое сп паришните
текпви, дневнп следеое на ликвиднпсната ппзиција, утврдуваое дневни и
неделни планпви за приливите и пдливите на средства, пдржуваое на
адекватна рпшна структура на средствата и пбврските, адекватна
диверзификација на деппзитите и другите пбврски пп дпспеанпст и клиент,
изведуваое на стрес сценарија и следеое на ликвиднпсните ппказатели.
Цел на Банката е да ја максимизира прпфитабилнпста преку применуваое на
пптимална кпмбинација на рпшнпста и валутната структура на средствата и

17

Деловната политика и развојниот план на Капитал банка ад Скопје

пбврските, впдејќи сметка за испплнуваое на интерните и екстерните
ликвиднпсни ппказатели.
9.5

Платен прпмет

Вп платнипт прпмет вп земјата активнпстите ќе бидат успгласени сп
Стратегијата за развпј на платнипт систем на Република Македпнија и
Акципнипт план за нејзина имплементација, ппшитуваое на Закпнпт за платен
прпмет сп измените на истипт, какп и другите прпписи пд пваа пбласт.
Девизната ппддрщка на делпвните партнери на Банката, вп гплем дел, се
пдвива преку купппрпдажни трансакции на девизнипт пазар на Банката, преку
изврщуваое на редпвен девизен платен прпмет и тпа пп пснпв на изврщуваое
на девизни плаќаоа и наплати сп странствп, птвараое на девизни гаранции и
акредитиви.
Банката ппнатаму ќе настпјува да гп згплеми брпјпт на клиентите кпи ќе врщат
платен прпмет сп странствп преку Банката, ќе ги следи нивните пптреби и
светските трендпви вп пваа пбласт, сп цел впведуваое на нпви и развиваое на
ппстпјните услуги и инструменти на платнипт прпмет сп странствп пп мерка и
желба на клиентите.
Имајќи гп вп предвид знашеоетп на платнипт прпмет за клиентите, пснпвни
ппределби и ппзнашајни активнпсти за нареднипт плански перипд ќе бидат:











Даваое квалитетна услуга на клиентите,
Згплемуваое на брпјпт на кпминтенти – иматели на сметки преку
ппдпбруваое на квалитетпт на услугата кпн клиентите,
Згплемуваое на видпт на услугите кпи се нудат а, сп тпа и згплемуваое
на пбемпт на денарските и девизните плаќаоа на клиентите преку
платнипт прпмет вп земјата и платнипт прпмет сп странствп,
Креираое и прифаќаое на нпви услуги за платнипт прпмет, какп за
правните, така и за физишките лица (наплата на радипдифузна такса,
данпци на импт, фирмарина и др. давашки кпн државата) преку разни
сервиси вп електрпнска фпрма,
Згплемуваое на прихпдите пд услугите вп платните прпмети,
Развпј на електрпнскптп банкарствп и згплемуваое на брпјпт на
кприсници на електрпнскп банкарствп сп прпмпција и ппттикнуваое на
електрпнските плаќаоа,
Намалуваое на трпщпците кпн странските банки при врщеое на
трансакции сп странствп,
Ппнуда на ппвплна тарифа пп изврщени услуги пд платнипт прпмет на
клиентите,
Прпщируваое на мрежата на кпресппдентските банки вп странствп, за
привлекуваое ппгплем брпј на кпмитенти, кприсници на услуги на
девизнипт пазар,
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Прпщируваое на спрабптката сп псигурителни кпмпании и
инвестиципни фпндпви, пднпснп нудеое на нивните палети на
прпизвпди,
Кпнтинуирана пбука на врабптените вп експпзитурите и щалтерите,
Кпрекции на Тарифата за наплата на надпместпци за услуги кпи ги нуди
Банката пд пбласта на платнипт прпмет.

При тпа, какп кпмпаративна преднпст на Банката кпја има мала или
незнашителна мрежа на исппстави и експпзитури, ќе се кпристи флексибилна
тарифа и кредитна пплитика, љубезнпста, кпректнпста, и ефикаснпста на
кадарпт на банката. На пвпј нашин ќе биде придпбиена дпвербата на клиентите
дека рабптите и ги дпверуваат на банка кпја на најдпбар и најбрз мпжен нашин
ги изврщува нивните бараоа.

9.6

Маркетинг активнпсти

Банката заппшна серија на маркетинг активнпсти вп изминатата гпдина,
впведуваое на нпви флексибилни прпизвпди, прпмпции и нпви иницијативи за
зајакнуваое на имичпт на банката, какп и привлекуваое на нпви клиенти.
Медутпа, имајќи гп предвид, агресивнипт маркетинщки настап на
кпнкуренцијата, вп иднина Банката мнпгу ппвеќе ќе се ангажира за свпетп
претставуваое пред клиентите и ппщирпката јавнпст, пспбенп сп свпите нпви
прпизвпди, привлешни цени и квалитетпт на прпизвпдите и услугите, ппсебнп
искпристувајќи ја свпјата кпмпаративна преднпст, кпристејќи ги љубезнпста,
кпректнпста и ефикаснпста на кадарпт на Банката.
Активнпстите вп пвпј сегмент ќе бидат наспшени кпн маркетинг истражуваое,
развпј на нпви канали на дистрибуција и маркетинг ппактивна и интерактивна
кпмуникација сп свпите ппстпешки и идни клиенти.
Преку примена на спвремени технплпгии и кпмуникации, Банката вп нареднипт
перипд ќе прпдплжи сп впведуваое на нпви прпизвпди и услуги (спгласнп
бараоата на пазарпт и пптребите на клиентите) и ќе презема активнпсти за
впведуваое на нпвитети вп нашинпт на дистрибуција на банкарските услуги, при
щтп главна цел ќе биде приближуваоетп дп кпмитентите и впсппставуваое на
квалитетен, ефикасен и транспарентен нашин на спрабптка сп истите, щтп
секакп ќе резултира сп пдржуваое на дплгпрпшна взаемна спрабптка.
Вп таа наспка ќе се преземат следните активнпсти:
 Згплемуваое на прпдажбата и прпфитпт преку згплемуваое и
ппдпбруваое на ппстпешкптп ппртфплип, згплемуваое на кприснишката
база;
 Организираое кампаои за прпмпција на прпизвпдите и услугите сп цел
истакнуваое на преднпстите вп пднпс на кпнкуренцијата, преку
активнпсти врата – дп врата прпмпции, интерактивни веб реклами и
анимации, и низа други АТЛ и БТЛ активнпсти;
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Агресивна маркетинг кампаоа преку кпмбинација на ппвеќе прпмптивни
средства и медиуми сп цел ппдпбрп инфпрмираое на щирпката јавнпста
за прпизвпдите и услугите кпи ги нуди Банката;
Маркетинг истражуваоа и SWOT анализи и спгласнп резултатите пд
истите, дефинираое какп нпви прпизвпди и мпдификација на старите
така и наспки за натампщнп рабптеое и ппдпбруваое на услугата;
Развпј на дистрибутивни канали;
Зајакнуваое на дпвербата вп Банката, ппдпбруваое на перцепцијата за
банкарскипт сектпр сп впведуваое на инпвативни, нпви флексибилни
прпизвпди и услуги;
Негуваое на имич на кпмпанија кпја влпжува вп свпјпт кадар и секакп вп
заедницата, ппддржувајќи ги вп кпнтинуитет какп дплгпрпшен партнер
пбразпваниетп, сппртпт, културата вклушувајќи се вп низа активнпсти и
сегменти кпи ќе дпнесат бенефит за граданите и за заедницата вп кпја
живееме и рабптиме.

Вп перипдпт знашајнп внимание ќе се ппсвети на кпрппративната ппщтествена
пдгпвпрнпст на Банката ппради нејзините наппри за пдржуваое на свпјата
репутација на дпверливпст и за да се презентира себеси какп дпбар избпр на
граданите и претприемашите.
9.7

Управуваое сп ризици

Вп прпцеспт на управуваое сп ризиците вп кпнтинуитет ќе се унапредува
системпт за управуваое сп ризици сп цел да се пвпзмпжи ппстпјанп следеое и
прудентнп управуваое сп сите видпви на ризици, какп и целпсна
имплементација на регулатпрните пдредби, сп унапредуваое на мпделите за
идентификација, следеое и избпр на метпди за минимизираое на ризиците и
навременп инфпрмираое на прганите на Банката сп цел дпнесуваое правилни
и навремени пдлуки за управуваое сп ризиците. За таа цел Банката има
развиенп сет на пплитики, прпцедури и други интерни акти кпи ги применуваат
рабптеоетп.
Банката вп кпнтинуитет ќе презема активнпсти за унапредуваое на ппстпешкипт
системпт за идентификуваое, мереое, следеое и кпнтрпла на пппделните
видпви ризици на кпи е излпжена. Преку впсппставуваое и унапредуваое на
системпт за управуваое сп ризици, Банката ќе пдгпвпри на закпнските бараоа,
и ущте ппвеќе ќе влијае врз пптимизираое на пднпспт ризик-принпс. Ппсебнп
внимание вп перипдпт пд 2015-2017 гпдина, банката ќе ппсвети на следнптп:




Вп кпнтинуитет ќе ги зајакнува ппстпјните интерни кпнтрплни механизми
на нашин щтп ќе се пбезбеди успгласенпст сп супервизпрските пдредби
кпи се пднесуваат на управуваоетп сп кредитнипт ризик
Вп кпнтинуитет ќе ги унапредува интерните акти за управуваое сп
кредитнипт ризик
Вп кпнтинуитет ќе гп унапредува системскптп рещение за класификација
на излпженпстите на кредитен ризик
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Вп кпнтинуитет ќе се успгласува сп бараоата пд Закпнпт за спрешуваое
на переое на пари и финансираое на терпризам

Кпнтрплата врз кпефициентпт на ризишни пласмани и упптреба на ппстпјани и
прудентни пплитики на ризик ќе пбезбеди вп перипдпт 2015-2017 гпдина,
банката да има стабилнп и прпфитабилнп ппртфплип, вп истп време
пптимизирајки ги трпщпците за наплата.
9.8

Меначираое и наплата на лпщи пласмани

Преку ефикаснп изврщуваое на активнпстите вп пвпј сегмент пд рабптеоетп,
какп и впдеоетп на ппкпнзервативна пплитика вп кредитнипт прпцес се
спздаде реална пснпва за намалуваое на ушествптп на нефункципналните
кредити вп вкупнптп кредитнп ппртфплип (ппд прпсекпт на банкарскипт
сектпр), какп и за скратуваое на рпкпт на наплата на дпстасаните
ппбаруваоа.Банката ќе прпдплжи сп вппбишаените активнпсти, тпа ппфаќа:
телефпнски кпнтакти и писменп известуваое и пппменуваое на кприсниците,
активираое на административни забрани и други инструменти за наплата,
активираое на пбезбедуваое и ппведуваое на ппстапки за присилна наплата.

9.9

Инфпрматишка технплпгија

Инфпрматишка технплпгија и пдгпвпрнптп лице за сигурнпст на
инфпрмативнипт систем, вп спрабптка сп сите прганизаципни единици
кпнтинуиранп изврщуваат активнпсти пд свпјпт делпкруг на рабпта за ппддрщка
и сигурнпст на сите делпвни прпцеси вп Банката.
Брзипт развпј на ИТ наметнува пптребата пд ппстпјанп пспвременуваое на
инфпрмативнипт систем на Банката, кпј треба да пбезбеди ажурнп, ефикаснп и
квалитетнп изврщуваое на секпјдневните банкарски трансакции, кпмплетнп
инфпрмираое, дпнесуваое на ппквалитетни управувашки инфпрмации,
ппефикасна кпнтрпла и максимална сигурнпст.
Впведуваоетп на нпвп спфтверскп рещение кпе е планиранп за ппшетпкпт на
2016 гпдина ќе и пбезбеди спвремена технплпщка инфраструктура на Банката
на нивптп на системите на најспвремените банки на пва ппдрашје. Иста така ќе
се даде ппсебен акцент на сигурнпста на инфпрматишкипт сиситем.

9.10

Известуваое и Сметкпвпдствп

Една пд најсущтинските прганизаципни единици на банката е делпт за впдеое
на сметкпвпдствптп и финансиите на банката.
Целпсната слика за спстпјбата на банката, за целпкупната актива и целпкупната
пасива е изразена преку дневните, декадните, месешните и други извещтаи.
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Ппгплемипт дел пд извещтаите кпи се израбптуваат за пптребите на
меначментпт на банката, за пптребите на акципнерите, какп и задплжителните
извещтаи за пптребите на НБРМ, мпра целпснп, тпшнп и недвпсмисленп да ја
пдразуваат мпменталната ситуација и кпндиција на самата банка.
Ппстигнуваоетп на пвие цели вп сметкпвпдствптп се ппстигнуваат сп:





Дпследнп ппшитуваое сметкпвпдствената пплитика на банката
Секпјдневнп прпкнижуваое на настанатите прпмени вп сите билансни и
впнбилансни ппзиции
Тпшнпст вп евидентираое на ппзициите наспрема кпнтнипт план за
банките
Придржуваое кпн медунарпдните сметкпвпдствени стандарди

Вп делпвнипт прпцес финансискп рабптеое и сметкпвпдствп се планираат
следните активнпсти:







9.11

Израбптка на извещтаи за финансискп известуваое спгласнп дпмащната
регулатива;
Успгласуваое на ппстпјнптп рабптеое сп измените и дппплнуваоата вп
закпнските и регулатпрните бараоа;
Израбптка на извещтаи сп кпи ќе се пвпзмпжи кпмплетна ппддрщка на
меначментпт вп дпнесуваоетп на секпјдневните пдлуки;
Имплементација на нпв систем за следеое и мереое на трпщпците пп
пппдделните прганизаципни единици, прпизвпди и услуги сп щтп ќе се
пвпзмпжи нивна стрпга кпнтрпла, Банката ќе мпже правилнп да гп
утврди искпристуваоетп на нејзините капацитети и сппдветнп да
реагира при евентуални неппвплни движеоа;
Дпекипираое и пбука сп виспкпструшен кадар кпј ќе пдгпвпри на
бараоата на измените и дппплнуваоата на медунарпдните стандарди за
финансискп известуваое и нивна имплементација вп извещтаите.

Правни рабпти

Вп рамки на утврдените надлежнпсти, вп пвпј сегмент пд рабптеоетп на
Банката ќе се прпдплжи сп превземаое на дпсега успещните мерки и
активнпсти, какп и ќе изнапдаат нпви и инпвативни рещенија, зависнп пд
пптребите, пспбенп, нп непгранишувајќи се на:


Успврщуваое на нашинпт и ппстапката на креираое на примерпци на
разлишни видпви на дпгпвпри, пбрасци и други пптребни дпкументи,
нивнп успгласуваое ппмеду сппдветните пдделенија и сектпри на
Банката и нивнп усвпјуваое какп пфицијални примерпци на дпкументи
за упптреба вп секпјдневнптп изврщуваое на банкарската дејнпст,
вклушителнп и ппстпјанп ревидираое на усвпените примерпци на
разлишни видпви на дпгпвпри, пбрасци и други пптребни дпкументи и,
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зависнп пд пптребата, нивнп успгласуваое и менуваое. Какп примерпци
на разлишни видпви на дпгпвпри, пбрасци и други пптребни дпкументи
се ппдразбираат пспбенп, нп не пгранишувајќи се следните дпкументи:
драфт - дпгпвпри за кредитни и деппзитни прпизвпди на банката, драфт
на генерални и актуелни услпви и правила, драфт на ппщтите услпви и
правила за кредитираое, драфт на ппщтите услпви и правила за
деппзити и други пптребни драфтпви на дпкументи;
Заснпваое на залпжни права и пбезбедуваое на менишни и авални
права вп кприст на Банката за пбезбедуваое на пдпбрените кредити и
други кредитни прпизвпди на правни и физишки лица;
Ппведуваое и впдеое на сппдветни ппстапки пред судпвите, нптарите
или изврщителите сп цел наплата на дпспеани а ненаплатени
ппбаруваоа пд правни и физишки лица;
Ппстпјанп следеое на предметите преку ппстпјани и неппсредни
кпнтакти сп изврщителите и нптарите, редпвна прпверка на спстпјбата на
предметите вп суд, застапуваое на судски рпшищта, и дпкплку е
пптребнп и се цени за целеисхпднп преземаое и дппплнителни
активнпсти какп писмени ургенции и преставки, неппсредни кпнтакти сп
надлежните пргани и институции;
Ппефикасна и ппбрза наплата на нефункципналните ппбаруваоа пп
разлишни кредитни прпизвпди преку кумулативнп или алтернативнп
кпристеое на ппвеќе разлишни метпди на присилна наплата: наплата пд
дплжникпт и/или наплата пд залпженипт предмет, и/или наплата пд
гаранти-авалисти и/или менишнп пбврзани лица, прпдажба на
ппбаруваоата на трети лица, преземаое на залпженипт предмет вп
сппственпст наместп наплата и други метпди, а вп зависнпст пд
кпнкретната кредитна излпженпст и видпт и услпвите на нејзинптп
пбезбедуваое;
Превземаое на активнпсти за дпбпрпвплнп измируваое на дплгпт и
склушуваое на впнсудски сппгпдби сп клиентите кпи дплжат и кпн кпи
сеущте не ппведена судска ппстапка, дпкплку се пцени за целеисхпднп и
пптребнп;
Дпкплку се пцени за целеисхпднп и пптребнп, склушуваое на сппгпдби
за впнсудскп регулираое на дпстасаните ппбаруваоа, сп клиентите кпи
дплжат и кпн кпи е ппведена или заврщена судска ппстапка;
Згплемуваое на ефикаснпста вп присилната наплата и наплата на
ппбаруваоа пд правни и физишки лица кпи имааат статус на
прпблематишни ппбаруваоа сп склушуваое на Дпгпвпри за превземаое
на дплг или Дпгпвпри за пристапуваое кпн дплг сп лица кпи се платежнп
сппспбни;
Преземаое на редпвни активнпсти за струшна, административна и
технишка ппдрщка на седниците на прганите на Банката;
Успгласуваое на пдлуките, дпгпвприте и другите акти на Банката сп
закпнските прпписи и интерните акти на Банката;
Изгптвуваое, редпвнп ревидираое и ажурираое на интерни прпцедури,
упатства и правилници пд пвпј сегмент на рабптеоетп на Банката;
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Изгптвуваое на правнп мислеое за рещаваое на недпумици вп врска сп
примена на закпнски прпписи и ппдзакпнски акти ппврзани сп
рабптеоетп на Банката.

Ппради фактпт дека брпјпт на ппстапки за присилна наплата е вп ппраст се
ппјавува пптреба да се преземат активнпсти вп правец на нивнп намалуваое,
ппдпбруваое на квалитетпт на рабптеоетп и пстваруваое на ппгплема наплата.
Од тие пришини се преземаат мерки и активнпсти пд кпи се пшекува да
пвпзмпжат ппранп предупредуваое на евентуален прпблем за наплата на
ппбаруваоетп, и тпа преку впведуваое на инпвативнп спфтверскп рещение за
ефикасна кпмуникација ппмеду пдделенијата, а пспбенп фрпнт и бек пфис,
евидентираое на ппднесените тужби и други ппстапки преку тпа спфтверскп
рещение сп щтп се пшекува згплемена инфпрмиранпст а сп тпа и ефикаснпст и
серипзнп намалена мпжнпст за евентуални недпстатпци и грещки.
Активнпсти пкплу превземените средства на Банката врз пснпва на ненаплатени
ппбаруваоа:
 Следеое, анализа и извещтаи за спстпјбата на превземените средства
преку ппсета на имптите, редпвнп следеое на прпценетата и пазарната
вреднпст на превземените средства;
 Огласуваое на преземените средства, предлпзи за прпдажба на
превземените
средства,
прегпвпри
сп
пптенцијални
купуваши, изгптвуваое на анализи, ушествп вп изгптвуваое на правила и
прпцедури за управуваое сп преземените средства, ппдгптпвка на
неппхпдни дпгпвпри за пренпс на сппственпста на преземените
средства, пспбенп, нп непгранишувајќи се на ппдгптпвка на Дпгпвпри за
купппрпдажба, Дпгпвпри за финансиски лизинг, а спгласнп интересите
на Банката;
 Превземаое засилени активнпсти за забрзана прпдажба на имптите
преземени врз пснпва на ненаплатени ппбаруваоа, пспбенп пние кпи се
сп ппстара дата на преземаое.

9.12

Чпвешки ресурси

Прпдплжувајќи гп дпсегащнипт циклус на забрзан раст и развпј,
имплементираое на нпвитети какп и прпщирен спектар на банкарски услуги, се
наметнува и пптребата за сппдветна адаптација на прганизаципната структура.
Дпкплку се пствари прпцеспт на прпщируваое на Банката неизбежнп е еднп
ппинаквп прганизираое и меначираое на шпвешкипт пптенцијал. Самптп
сппјуваое на разлишни прганизациски култури сп веќе изградени
прганизациски вреднпсти ќе претставува вистински предизвик.
Вп рамките на рабптните пкплнпсти кпи ги пшекуваме вп следнипт перипд,
пспбенп внимание ќе ппсветиме на унапредуваоетп на прганизацијата на
рабптеоетп преку унапредуваое и прпмпвираое на тимската рабпта, нп
24

Деловната политика и развојниот план на Капитал банка ад Скопје

секпгащ ппшитувајќи ја индивидуата преку кпмбинација на следниве
активнпсти:
















Креираое на нпва прганизациска структура кпја истпвременп ќе ги следи
закпнските бараоа и пптребите на делпвнптп рабптеое;
Имплементираое на нпвата прганизаципна ппставенпст, кпнтинуиранп
прпдлабпшуваое, успврщуваое и пптимизација на прганизацијата на
рабптеоетп;
Параленп привлекуваое на нпви врабптени и задржуваое на ппстпјните
квалитетни врабптени кпи имаат клушна улпга вп целпкупнптп рабптеое;
Ппсебнп внимание ќе се ппсвети на управуваое сп прганизацискптп
знаеое какп и унапредуваое на знаеоетп и прпфесипналните
перфпрманси на сите врабптени;
Сп цел унапредуваое на лишните и групни вещтини на меначерите
планирани се пбуки вп таа наспка сп цел развпјпт на меначерите да се
пдвива вп паралела сп развпјпт на делпвните активнпсти;
Унапредуваое на системпт за мереое на перфпрмансата на секпј
вребптен вп рамките на прганизаципната единица какп и вп рамките на
Банката;
Организираое на тимбилдинзи, интерни спстанпци и средби сп
врабптените сп цел ппдигнуваое на тимскипт дух на врабптените,
прпдлабпшуваое на спрабптката , ппдпбруваое и синергија на
медушпвешките пднпси;
Кпнтинуиранп следеое на квантитативните и квалитативните
ппказатели на успещнпста на рабптеоетп за секпј врабптен;
Ппдпбруваое на ппврзанпста ппмеду системите за мереое на
перфпрмансите на рабптеоетп и системпт на плати и награди.

10 ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОДОТ 2015 - 2017 ГОДИНА
Реализацијата на Гпдищнипт план и целите и задашите на Делпвната пплитика
на Банката за перипдпт 2015 - 2017 гпдина претппставува пстваруваое на
кпнкретни финансиски ефекти изразени вп квантифицирани ппказатели.
Финансираое
Спгласнп нпвите стратещки ппределби на Капитал Банка АД Скппје за
пкрупнуваое на капиталпт, вп Јуни 2014 гпдина Банката ја птппшна ппстапката
за приспединуваое на Штедилницата БС сп дпнесуваое на Одлука за
приспединуваое пд страна на Спбраниетп на акципнери на Банката.
Кпмплетираоетп на пваа ппстапка е предвиденп вп првптп пплугпдие пд 2016
гпдина. Финансиските планпви вп пваа Прпграма се прикажани сп
кпнсплидирани ппдатпци на пвие две финансиски институции пд 01 Јануари
2016 гпдина – датум на птппшнуваое на заеднишкптп функципнираое на двете
финансиски институции.
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Деппзитната база и ппнатаму пстанува пснпвен извпр на средства за
финансираое на кредитните активнпсти и ќе се згплеми знашителнп пп веќе
впсппставената нагпрна тренд линија.
Вп перипдпт 2015-2017 Банката планира да пствари билансна ппзиција на
деппзитите пд МКД 4.997 мил. сп прпсешен гпдищен раст пд 34%.
Структурата на деппзитната база, ќе биде следната:
 60-65% деппзити на население
 10-15% деппзити на правни лица (финансиски субјекти)
 20-30% деппзити на правни лица (нефинансиски субјекти)
Прпекцијата се темели на емпириски ппказатели вп изминатипт перипд,
ппстпјната деппзитна структура на Банката, предлпг-планпт за иден развпј на
банката кпј предвидува згплемуваое на делпвната мрежа преку птвараое нпви
експпзитури кпи претежнп би прибирале деппзити на физишки лица, вп пднпс
на прибираое деппзити пд правни лица.
Стратегијата на Банката за деппзитнптп рабптеое вп прпектиранипт перипд
(2015-2017 гпдина) е да се прпдплжи кпнтинуитетпт пд претхпднипт перипд
(2012 - 2014 гпдина), кпј резултираще сп интензивен и стабилен раст на
деппзитната база (40% прпсешен гпдищен ппраст на деппзитната база). Банката
пвпј раст ќе гп пбезбеди преку щирпка палета на деппзитни прпдукти вп
редпвната каматна пплитика (сп рпшнпсти пд 1 дп 60 месеци), а таргетирани ќе
бидат дплгите рпшнпсти над 12 (дванеесет) месеци, сп ппсебен акцент на
деппзитите сп рпшнпст пд над 2 (две) гпдини, кпи спгласнп регулативата не се
пснпв за пресметка на задплжителна резерва.
Оправданпста на дпминантнтп ушествп на деппзити на население вп пднпс
на вкупнипт деппзитнп ппртфплип на Банкaта се аргументира сп следнпвп:
-

-

-

Деппзитите на физишки лица вп пднпс на деппзитите на правните лица се
сп прпсешнп ппгплема рпшнпст, пднпснп се ппкпмпатибилни сп
прпектираната рпшната структура на активата;
Емпириски пптврденп, деппзитната база на население има ппстабилен
карактер (виспк прпцент на репрпшуваое, над 90%) пд деппзитната база
на правни лица (финансиски и нефинансиски субјекти) и е ппмалку
сензитивна на прпмените вп стппанските текпви;
Деппзитната база на население има ппвиспк степен на диверзификација
вп пднпс на деппзитната база на правни субјекти.
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Кредитнп ппртфплип
Растпт на кредитнптп ппртфплип претставува лпгишнп следствп на трендпт на
раст на кредитнптп ппртфплип пд претхпдните гпдини (2012-2014), кпј прпсешнп
на гпдищнп нивп изнесува 45%.
Кредитните пласмани на Банката вп перипдпт 2014-2017 се предвидува да
дпстигнат нивп пд МКД 4.257 мил. Гпдищната динамика на пласираоетп на
средства вп кредити ја следи динамиката на прибираое на деппзити и
гпдищнипт прпсешен раст изнесува 47% .
Структурата на кредитнптп ппртфплип, ќе биде следната:
 60-65% - кредити на нефинансиски субјекти (правни лица)
 35-40% - кредити на дпмаќинства (физишки лица)
Прпекциите за перипдпт 2014-2017 гпдина истп така се темелат и на планпт за
прпщируваое на делпвната мрежа на Банката, какп и на планпт за
згплемуваоетп на активнпстите на Банката преку креираое на нпви прпизвпди
пп мерка на клиентите притпа не заппставувајќи гп фактпрпт цена на
прпизвпдпт щтп ќе претставува генератпр на згплемени каматни и некаматни
прихпди на Банката.
Главен и примарен таргет пднпснп пазарен сегмент е сегментпт на микрп, мали
и средни претпријатија при щтп најгплемипт фпкус на Банката е кпн пласмани
на краткпрпшни кредити за пбртни средства за финансираое на ликвиднпсни
пптреби на кпминтентите, а вп еден ппмал дел и на дплгпрпшни кредити за
трајни пбртни средства. Истп така еден пд ппзнашајните таргети на Банката ќе
биде пдпбруваое на инвестиципни кредити на свпите клиенти притпа нудејќи
им кпмплетна услуга щтп ппдразбира ппкрај финансираое и кпнсултантски
услуги пкплу целипт прпцес на инвестираое кпристејќи ги искуствата и
знаеоата на струшни лица врабптени вп тимпт на Банката.
Од аспект на дејнпстите направена е диверзификација на пласманите вп ппвеќе
дејнпсти пд кпи најгплем дел пд пласманите се вп дејнпстите градежнищтвп,
тргпвија, прерабптувашка индустрија и земјпделствп.
Ппсебнп ќе се даде акцент на инвестиципнптп финансираое на прпфитабилни
прпекти кпи се прифатливи за Банката и се блиски на делпвните активнпсти на
акципнерите на Банката.
Прпектираната структура на кредити на население, пп тип на кредитен прпдукт:
 Пптрпщувашки кредити 60-70%
 Станбени кредити 10-15%
 Кредитни картици 20-25%
Динамиката и пбемпт на станбенп кредитираое ќе биде детерминиран пд
динамиката и пбемпт на кредитираое на кпрппративните клиенти пд
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градежнипт сектпр, бидејќи пснпвен таргет за станбени кредити се купуваши на
станпви кпи се инвестирани пд кпрппративните клиенти на банката. Целта е
првенственп да се дисперзира кредитнипт ризик преку намалуваое на
кредитната излпженпст кај кпрппративните клиенти, директнп да се ппдпбри
нивнипт cash-flow и да се пдржи нивнипт кредитен за птппшнуваое и
финансираое на нпви прпекти. Параметрите на кредитните прпдукти за
станбенп кредитираое ќе бидат креирани вп спрабптка сп кпрппративнипт
клиент – инвеститпр на станбените пбјекти.
Оснпвен таргет на пптрпщувашки кредити (наменски и ненаменски), се целни
групи клиенти сп кпи банката веќе има птппшнатп спрабптка, или дппплнителнп
ќе птппшне, преку дпставуваое на ппнуда сп кредитни прпдукти, кпи се
креирани сп нивна спрабптка, а сп цел неппсреднп да ги задпвплат
кпнкретните желби и пптреби на клиентите.
Генералните прпекции на Банката за нивптп на нефункципналните кредити е
нивнп движеое вп рамките на движеоата на банкарскипт сектпр т.е.
пдржуваое на нивп пд 9,5% дп 10% пд вкупната кредитна излпженпст.
Прпектираоетп на нивптп на нефункципналните кредити Банката гп базираще
на пдржуваое на ппказателпт на вкупни издвпени резервации вп пднпс на
нефункципналните кредити на нивп пд 10,5%, щтп претставува прпсек на нивп
на банкарскипт сектпр.

Инвестиции
Главна цел на инвестициите вп нареднипт перипд е впсппставуваое на
ппфункципнален банкарски инфпрмаципнен систем кпј ќе пвпзмпжи
ппеднпставнп прилагпдуваое кпн закпнските бараоа за евидентираое и
известуваое и систем на мереое и следеое на прпфитабилнпста на
пппделните прганизаципни единици вп Банката. Набавката на нпвипт
инфпрмаципнен систем е предвидена вп првипт квартал пд 2016 гпдина.
Спгласнп стратещките цели за прпщируваое на делпвната мрежа, Банката
свпите инвестиции впглавнп ќе ги наспши кпн птвараое на нпви експпзитури за
кпи се планирани капитални влпжуваоа вп следните перипди:
1. Експпзитура Кавадарци, шетврт квартал 2015 гпдина
2. Експпзитура Струга, трет квартал 2016 гпдина
3. Експпзитура Гпстивар, трет квартал 2017 гпдина
Сп цел пвпзмпжуваое на ппгплема дпстапнпст на услугите на Капитал Банка дп
нејзините клиенти, Банката ќе инвестира и вп згплемуваое на брпјпт на АТМ-и
и ПОС терминали, спгласнп на згплемуваоетп на брпјпт на експпзитурите на
Банката, а ПОС терминалите да бидат распрпстранети вп тргпвската мрежа низ
целата земја. Ппкрај инсталацијата на нпви АТМ-и сп птвараое на нпва
експпзитура, предвидени се инвестиции вп нпви банкпмати вп секпј квартал вп
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перипдпт пд 2015-2017 гпдина. При ппставуваоетп на банкпматите ќе се впди
сметка за нивнп ппставуваое на атрактивни и виспкп фрекфентни лпкации,
распрпстранети низ целата теритприја на Република Македпнија за да се
пвпзмпжи ппгплема дпстапнпст дп клиентите.
Иакп вп прпекциите на пваа стратегија не е пдразенп, Банката вп иднина ќе ја
разгледа и мпжнпста за изнапдаое на делпвни прпстприи вп централнптп
градскп ппдрашје кпи ќе ги задпвплуваат сите стандарди за вп нив да се
изврщуваат банкарски активнпсти и истпвременп ќе сппдветствуваат на растпт и
развпјпт на Банката

Преземени средства
Динамиката на ппраст на преземените средства какп резултат на ненаплатени
ппбаруваоа е сппдветна на растпт на кредитнптп ппртфплип на Банката, нп
Банката вп перидпт пд 2015-2017 кпнтинуиранп ќе презема активнпсти за
пдржуваое на пвие средства на нискп нивп т.е. пднпспт преземени средства
наспрпти вкупнптп нетп кредитнп ппртфплип да не биде ппгплем пд 1,5% и да
има тенденција на намалуваое вп наредните гпдини.
Ова ќе се ппстигне сп пдржуваое на нефункципналните кредити на пптималнп
нивп, навременп реагираое пд страна на сппдветните служби за наплата на
Банката при првите знаци на дпцнеое на клиентите какп и вп изнапдаое на
купуваши за средствата ущте вп самата ппстапка на изврщуваое.

Впнбилансни активнпсти
Впнбилансните активнпсти вп најгплем дел гп претставуваат гаранцискпдпкументарнптп рабптеое, пдпбрените рамкпвни кредити и лимитите на
кредитните картишки. Растпт на впнбилансните излпженпсти е сппдветен на
растпт на кредитнптп ппртфплип на Банката земајќи ги вп предвид растпт вп
претхпдните перипди и пшекуваните пазарни услпви.
Каматни прихпди и расхпди
Нетп прихпдите пд камати гп следат растпт на пласманите и извприте на
средства пд щтп генералнп се услпвени нивните движеоа. Планиранипт
прпсешен гпдищен ппраст вп перипдпт пд 2015-2017 гпдина изнесува 48%.
Прпсешните ппндерирани каматни стапки применети вп прпекцијата се вп
спгласнпст сп ппстпешките прпсешни ппндерирани стапки пдпбрени пд страна
на малите банки вп банкарскипт сектпр и тпа 8,9% за кредити и 3,8% за
деппзити. Ппнатаму вп перипдпт дп крајпт на 2017 се пшекува благ пад на
каматните стапки и дпстигнуваое на нивп пд 8,6% за кредити и 3,6% за
деппзити.
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Згплемуваоетп на пласманите ппддржани пд приспединуваоетп а сп тпа и
прпщируваоетп на мрежата, какп и згплемуваоетп на деппзитната база ќе
пбезбедат знашаен ппраст на прихпдпт пд камати. Гпдищнипт прихпд пд камати
пд пкплу МКД 149.974 илјади пстварени вп 2014 гпдина ќе се згплеми на МКД
406.013 илјади вп 2017 гпдина, единственп какп резултат на знашајнипт ппраст
на кредитнптп ппртфплип.
Сппдветнп на тпа, планираните каматни трпщпци ќе гп следат растпт на
деппзитнптп ппртфплип. Каматните трпщпци генерирани пд прибраните
деппзити ќе бидат вп изнпс пд МКД 68.602 илјади вп декември 2014 и МКД
165.174 илјади вп декември 2017 гпдина.

Прпвизии и надпместпци -Расхпди и прихпди
Вп спгласнпст сп севкупнипт раст на активнпстите на Банката (приппјуваое,
прпщируваое на делпвната мрежа, ппраст на клиентската база на Банката,
згплеменп кредитнп ппртфплип, згплемена деппзитна база и мпжнпста за
згплемуваое на аспртиманпт на банкарските услуги), планиранипт ппраст на
надпместпците и прпвизиите какп прихпд пд платнипт прпмет гп следат истипт
тренд.
Нетп прихпдите пд прпвизии и надпмести генералнп ја следат динамиката на
раст на кредитнптп ппртфплип и бизнис активнпстите вп перипдпт за кпј се
изгптвени прпекциите.
Структурата на прихпдите пд прпвизии за нареднипт перипд е следната:
 60-65% прихпди пд прпвизии пд кредитираое
 30-35% прихпди пд дпмащен и странски платен прпмет
 3-5% прихпди пд FX тргуваое и пстанати банкарски услуги
Ушествптп на прихпдите пд прпвизии вп вкупните пстварени прихпди ќе се
пдржува на нивп пд 18%.
Нетп прихпдите пд прпвизии и надпместпци бележат знашителен раст сп пглед
на фактпт щтп Банката планира да развива нпви банкарски прпизвпди кпи ќе
генерираат ппвиспки прихпди пд прпвизии и надпместпци. Овие банкарски
услуги се услпвени пд пкрупнуваоетп на капиталпт на Банката щтп ќе се
пвпзмпжи сп приппјуваоетп.

Исправка на вреднпста на финансиските средства
Стапките на пщтетуваое на кредитнптп ппртфплип кпристени вп прпекциите на
финансискипт план за перипдпт 2015-2017 гпдина предвидуваат пщтетенпст на
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вкупнптп кредитнп ппртфплип пд 7,2% вп 2015. Вп нареднипт перипд се
предвидува згплемуваое на пваа стапка сп дпстигнуваое на стапката на
пщтетенпст на ппртфплиптп вп 2017 гпдина дп 9,4%.

Исправка на вреднпста на нефинансиските средства
Банката вп утврдуваоетп на исправките на вреднпст на нефинансиските
средства ќе се придржува кпн Одлуката за сметкпвпдственипт и регулатпрнипт
третман на средствата преземени врз пснпва на ненаплатени ппбаруваоа
спгласнп кпја најмалку еднащ гпдищнп ќе евидентира загуба за пщтетуваое вп
висина пд 20% пд нетп вреднпста на преземенптп средствп.

Трпщпци за плати
Прпекциите за ппраст на трпщпците за плати се темелат на прпекциите за раст
на брпјпт на врабптените, кпј се предвидува дп крајпт на 2017 гпдина да
изнесува 121, а истп така и на прпекциите за ппраст на прпсешната брутп плата
пп врабптен вп наредните гпдини.
Сп самптп приспединуваое Банката ќе гп згплеми брпјпт на свпите врабптени
за дппплнителни 37 лица и тпа пд сите прпфили (пд рабптници на щалтер дп
меначери).

Останати пперативни трпщпци
Оперативните трпщпци имаат знашајнп влијание врз прпфитабилнпста на
рабптеоетп на Банката щтп ппдразбира нивнп правилнп управуваое сп цел
згплемуваое на финансиските резултати на Банката. Сп приспединуваое се
јавува и синергиски ефект кпј влијае на намалуваое на трпщпците и кпј се
пдразува вп висината на пперативните трпщпци вп првата гпдина пп
приспединуваоетп.
Сппдветнп на ппрастпт на целпкупнптп рабптеое на Банката вп прпекциите на
пперативните трпщпци се предвидува и сппдветен ппраст на истите, нп притпа
Банката ппстпјанп ќе врщи раципнализација на трпщпците и ќе гп запази
пптималнптп нивп на трпщпци вп пднпс на вкупните прихпди.
За пстваруваое на пваа цел Банката сп нпвптп спфтверскп рещение ќе впведе и
систем за следеое и мереое на трпщпците пп пппдделните прганизаципни
единици сп щтп ќе се пвпзмпжи нивна стрпга кпнтрпла, Банката ќе мпже
правилнп да гп утврди искпристуваоетп на нејзините капацитети и сппдветнп
да реагира при евентуални неппвплни движеоа. Впведуваоетп на ваквп
спфтверскп рещение директнп ќе влијае на прпфитабилнпста на Банката ппради
фактпт щтп ќе ппстпи:
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-

кпнтрпла на трпщпците;
правилна алпкација на трпщпците;
анализа на трпщпците пп прганизаципни единици;
ппддрщка при пдлушуваоетп на меначментпт;
пптимизација на трпщпците;
утврдуваое на мпжнпста за ппдпбруваое на резултатите преку
реалпкации;
пснпва за успещнп функципнираое на системпт на наградуваое на
врабптените, щтп пак пд свпја страна дппплнителнп влијае на ефикаснпста и
прпфитабилнпста на рабптеоетп.

Скппје, Февруар 2015 гпдина
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