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А. Макроекономски проекции за 2016 година 
 
 
Светската економска активност иако покажува знаци на опоравување, сепак останува кревка и 
ранлива на бројните ризици од различна природа. Глобалниот светски раст за 2016 година се 
проценува дека ќе изнесува 3,4%, но истиот нема да биде поеднакво распореден и ќе зависи од 
бројни фактори како што се цената на нафтата и металите, девизниот курс евро-долар и 
брзината на опоравување на кинеската економија. Во продолжение, мерките на монетарните 
власти во САД и Европа, кои во моментов водат дивергентни монетарни политики, можат да 
предизвикаат значајни промени, особено во трендовите на  финансиските пазари ширум светот. 
Дополнително, геополитички тензии во повеќе региони, како и бегалската криза во Европа се 
ризици кои не треба да се занемарат, бидејќи можат да предизвикаат значајни отстапувања од 
проекциите за раст на Унијата, кои за 2016 и 2017 година изнесуваат 1,4% и 1,7% соодветно.  

Инфлацијата во Евро зоната во изминатата година изнесуваше 0,2% на годишна основа и беше 
под проекциите заради ниските цени на нафтата и храната. Според прогнозите на Европската 
Централна Банка (во понатамошниот текст ЕЦБ), се очекува инфлацијата да се задржи на ниско 
ниво и/или да навлезе во негативна зона во првата половина на 2016 година. Благ пораст на 
нивото на цените во монетарната унија се очекува кон крајот на годината и во 2017, како 
резултат на новите мерки преземeни од страна на ЕЦБ во насока на одржување на ценовната 
стабилност согласно нејзиниот таргет од околу 2% стапка на инфлација на среден рок. Во однос 
на домашната стапка на инфлација, сметаме дека истата ќе го задржи трендот од 2015 година, и 
како и досега ќе биде под доминантно влијание на цената на нафтата и металите, чии цени се 
очекува да имаат надолен тренд. И покрај големата волатилност на цената на прехранбените 
производи, сметаме дека тие нема да предизвикаат позначајни промени во стапката на 
инфлација во Македонија.  

Во однос на движењата во домашната економија, се очекува и во 2016 година да продолжи 
солидниот тренд на раст на БДП помеѓу 3% и 3,5%, а како носители на тој раст да бидат 
градежниот сектор и извозно ориентираните капацитети сместени во економските зони. Сепак, 
домашните политички случувања и мигрантската криза се сериозни закани, кои можат значајно 
да влијаат на одлуките на економските субјекти да ги одложат своите инвестициони проекти, а 
со тоа и да предизвикаат надолни движења во македонската економија. 

Дополнително во однос на фискалната сфера, годината беше завршена со буџетско салдо од 
19.425 милиони денари што претставува 3,5% од бруто домашниот производ и јавен долг од 
47% во однос на бруто домашниот производ. Во текот на 2015 година беа добиени препораки од 
Светската Банка и Меѓународниот Монетарен Фонд дека земјата треба да го започне процесот 
на фискална консолидација. Поради тоа очекуваме преземените фискални мерки во 2016 да 
бидат насочени кон стеснување на буџетскиот дефицит и намалување на јавниот долг. 

Што се однесува до екстерниот сектор, се очекува девизните резерви во текот на целата 
година да бидат одржувани на ниво од околу две милијарди евра, што ќе овозможи Народната 
Банка на Република Македонија (во понатамошниот текст НБРМ) без никакви пречки да 
продолжи да ја спороведува својата политика на таргетирање на фиксниот курс на денарот во 
однос на еврото. Понатаму, очекуваме НБРМ да ја задржи својата институционална рамка, пред 
се каматната стапка на благајничките записи да се задржи на сегашното ниво од 3,25%. Во 
однос на движењата на каматните стапки ЕУРИБОР, се очекува и едномесечниот и 
шестмесечниот во 2016 година да останат во зоната на негативни каматни стапки. Позначајни 
промени во надолна насока се можни како резултат на сетот преземени мерки за понатамошно 
монетарно олабавување од страна на ЕЦБ. Активните и пасивните каматни стапки на 
македонските банки во 2015 година беа на историско најниско ниво, очекувањата се дека и во 
2016 година дека ќе останат на истото ниво.  
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Кредитирањето се очекува да го продолжи својот нагорен тренд од изминатите години. Нашите 
прогнози се дека тие ќе остварат стапка на раст од 7,4% на годишно ниво, при што поинтензивно 
би растело кредитирањето кон физичките лица (годишна стапка од 11,2%), додека кредитите кон 
претпријатијата би оствариле умерен раст од 4,5%. Прогнозите во однос на движењето на 
депозитите се дека на збирна основа се очекува да се зголемат за 7,6%, при што депозитите на 
домаќинствата ќе пораснат за 8,3%, а депозитите на корпоративниот сектор за 5,8%. Овие 
претпоставки се вклучени во деловната политика и развојниот план на Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје (во понатамошниот текст Банката). 

Банкарскиот сектор се очекува да остане стабилен и здрав, остварувајќи стапки на 
адекватност на капиталот од над 15%. Понатаму, се очекува банките да ја задржат својата 
ликвидност, како и трендот на раст на профитабилноста да продолжи и во 2016 година. Врз 
основа на најавите за заедничка платформа за тргување на македонската, Загребската и 
Софиската берза, се очекува позначајно раздвижување на пазарите на капитал, што би 
требало позитивно да влијае на целата економија. 

 
 
 
 
 
Б. Цели и задачи на Деловната политика на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2016 
година  
 
Вредностите и убедувањата го водат нашето однесување. Тие ни помагаат да го водиме 
бизнисот со најголем интегритет, да креираме долгорочна вредност за нашите акционери и да ги 
поддржуваме нашите вработени со континуирано вложување во нивното образование и обука. 
Банката одржува непоколеблив фокус да пружи наквалитетна услуга на своите клиенти. Во исто 
време, работи на континуирано подобрување на своите процеси и поттикнување на 
одговорноста и претприемничкиот дух. 
 
ВИЗИЈА:  современа банка која ги исполнува очекувањата на клиентите и создава нови 
вредности за нејзините вработени и акционери. 
МИСИЈА: позиционираност помеѓу првите три банки на пазарот според изборот на 
клиентите, банка која ги реализира нивните потреби и проекти. 
 
Внатрешните вредности ги стимулираат нашите перформанси и ни помагаат да го дадеме 
најдоброто од нас секој ден, креирајќи повеќе за нашите акционери и нудејќи им на нашите 
клиенти спектар на производи и услуги прилагодени на нивните потреби. Нашите стремежи се 
насочени секогаш кон тоа да ги надминеме очекувањата на клиентите, да ја направиме 
вистинската работа, да размислуваме долгорочно и да работиме заедно. Нашиот фокус пред сѐ 
е да создадеме вредност повеќе за следните главни таргет групи:  
 клиентите – се стремиме да изградиме посилна и долгорочна врска со нашите клиенти 

кои се центарот на се што работиме, преку обезбедување на долгорочни придобивки и 
диференцирано искуство, искуство поразлично од она што го нудат другите банки 

 акционерите - континуирано создавање на атрактивни стапки на поврат на капитал 
приспособени на ризикот преку добри одлуки за алокација на ресурсите, што би 
резултирало со зголемување на капиталот и обезбедување на долгорочна стабилност во 
работењето на Банката 
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 вработените - едуцирани, обучени и мотивирани вработени во насока на подобрување на 
квалитетот на работењето 

 заедницата - развој на општествената одговорност преку инволвирање во традиционални 
општествено одговорни проекти како и воведување нови иновативни проекти кои ќе бидат 
од значење за заедницата 
 

Клучната стратешка цел на Банката за 2016 година е пред се креирање на препознатливост на 
пазарот преку: 
 достигнување на соодветна стапка на поврат за акционерите 
 стекнување на критичен пазарен удел кој овозможува одржлива профитабилност и 

преманентен пораст 
 стабилност на основниот банкарски систем, интензивна продажба на трајни налози и 

пречекорувања на транскациска сметка, воведување на Мобилно банкарство, зголемен 
број на корисници на Електронско банкарство и промоција на бесконтактни кредитни 
картички 

Како ќе се обезбеди целосно остварување на стратешките цели на Деловната политика за 2016 
година? 
 jакнење на стратешкото партнерство со компаниите кои нудат животно осигурување 

(Winner Life) и неживотно осигурување (Winner) 
 искористување на соработката со стартешките клиенти, кои се водечки компании на 

пазарот во своите индустрии, што воедно ни овозможува пристап и до нивните 
добавувачи 

 технолошко подобрување за создавање на пософистициран основен банкарски систем, 
кој ќе биде клучна поддршка на целокупното работење на Банката 

 заедничко финансисрање со матичната банка на долгорочни инфраструктурни проекти на 
државата    

 
Во насока на исполнување на стратешките определби, приоритетни нефинансиски цели и 
задачи на Деловната политика во наредниот период остануваат:  

 
 проектот за надградба на банкарскиот информациски систем  
 подобрување на нивото на know-how и на продажните вештини на продажниот 

персонал преку континуирана обука и едукација со цел создавање на задоволни 
клиенти и подобрување на профитабилноста 

 редефинирање на интерни максимални лимити на изложеност за клучни постоечки и 
дефинирање на интерни лимит за изложеност за нови клиенти како кредитна стратегија 
за корпоративните клиенти 

 целосен сет на услуги за корпоративните клиенти преку Client service центарот 
 таргетирано преземање на некредитни корпоративни клиенти за продажба на 

безризични продукти и Cross sale 
 подобрување на ефикасноста на кредитниот процес преку поедноставување на 

процедурите 
 зголемување на бројот на лојални и задоволни клиенти 
 подобрување на работењето со кредитните картички 
 атрактивни локации за различни канали на дистрибуција и зголемување на 

користењето на истите од страна на клиентите на Банката (АТМи со депозитна 
функција, електронско банкарство, мобилно банкарство, картично работење и сл.) 

 зголемување на обемот на интерните плаќања 
 

Фокусот на Банката ќе биде насочен кон интензивирање на кредитната активност со цел 
зголемување на пазарниот удел по различни сегменти преку зајакнување на довербата на 
клиентите во Групацијата, но и во Банката како дел од неа. Со ова ќе се овозможи зголемен 
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обем на работење и воедно и зголемени приходи и зголемен квалитет на кредитното 
портфолио. 
 

Табела 1. Пазарно учество на Банката за период 2014 – 2016 година 

ПАЗАРНО УЧЕСТВО  
 

2014     2015 
 

Б2016 

кредити на правни лица 4,5% 4,1% 5,1% 

кредити на физички лица 3,3% 3,7% 4,0% 

ВКУПНИ КРЕДИТИ 4,0% 3,9% 4,6% 

депозити од правни лица 4,8% 6,3% 5,8% 

депозити од физички лица 2,7% 2,9% 3,0% 

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ 3,3% 3,9% 3,7% 
 
 
Сите претходно наведени цели и мерки се очекува да резултираат со остварување на главните 
финансиски цели на Деловната политика на Банката: 
 

 зголемување на учеството на некаматоносните приходи во вкупните оперативни 
приходи на Банката   

 пораст на обемот на операции, подобрување на продажбата и профитабилноста 
преку воведување на нови производи, услуги и бизнис линии 

 пораст на обртот на девизниот пазар и профитабилноста од девизните операции 
 понатамошно зголемување на учеството на денарските кредити во вкупното 

портфолио во согласност со постоечката FX стратегија 
 ново протфолио генерирано со построги кредитни стандарди што ќе овозможи 

целосна контрола на волуменот на нефункционални кредити  
 акцент на депозитите по видување и долгорочните девизни депозити 
 подобрување на каматната маргина                                                
 постигнување на целосна усогласеност со екстерните и интерните регулативи 
 одржување на висока стапка на адекватност на капиталот 

 
Квантифицирани во клучни показатели, со финансиските цели на Деловната политика на 
Банката се предвидува: 
 

 постигнување на стапка на поврат на Капиталот (RОЕ) од 4,1% 
 висока стапката на адекватност на капиталот од 21,1%  
 коефициент Трошоци/Приходи (Cost/Income ratio) 66,8% 
 коефициент за покриеност на кредитите со депозити (Loan to deposit ratio) 95,9% 
 зголемување на каматната маргина на 3,9% и зголемување на нето каматниот распон 

на 3,7% 
 намалување на учество на  нефункционалните  кредити во вкупното кредитно 

портфолио на 11,8% 
 постигнување на коефициент на покриеност на нефункционалните кредити со 

резервации (NPL coverage ratio) од 97,9% 
 постигнување на коефициент на покриеност на вкупните нефункционални пласмани 

со резервации (NPЕ coverage ratio) 102,1% 
 учество на расходите за резервации за ризик во вкупните кредити (ARC) на крајот од 

годината од 1,2% 
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Програма на мерки и активности за остварување на стратешките определби на Деловната 
политика за 2016 година 

 
        
1. Управување со ризици и наплата 

 
Во текот на 2016 во делот на управувањето со ризиците во фокусот останува продолжувањето 
на Risk Governance проектот, кој подразбира усогласување и приближување кон групациските 
стандарди за управување со ризиците и усвојување на нови политики и процедури.  
 
Генерално управувањето со ризиците за 2016 како приоритетни цели ги има поставено следните 
активности: 
 
 Во делот на управувањето со Кредитниот ризик: 

- Воведување на дополнителна скоринг компонента базирана на навиките на клиентите 
во моделот за рејтинг на физички лица 

- ре-дефинирање на кредитниот процес кај корпоративните клиенти преку: 
o Приближување на кредитниот процес кон групациските стандарди 
o Приближување на темплејтите во кредитниот процес кон групациските 

стандарди 
 

 Унапредување на процесот на рана наплата: 
- кај Микро клиентите и активностите за рана наплата кај Физичките лица 
- рана идентификација на потенцијално проблематични клиенти со цел да се изврши 

рано реструктурирање на нивниот долг 
 
 Воведување на дополнителни функционалности за управувањето со ризиците во 

постоечкиот Информативен систем на Банката 
 
 Во делот на управување со Стратегиски ризици главни приоритети за 2016 година ќе 

бидат: 
- унапредување на процесот на управување со Оперативен Ризик во насока на 

приближување кон групациските стандарди 
- имплементација на Систем на интерни контроли во Секторот за управување со 

средства, Секторот Финансии и Депозитно работење кај правни лица 
 
 Наплата на проблематични кредити и управување со преземени средства  

- континуирана имплементација на  групациските стандарди во функција на поуспешно 
управување со наплатата 

- унапредување на извештајните форми за “Forbearance” статус на клиентите согласно 
групациските стандарди 

- унапредување на извештајните форми за менаџменот и групацијата во поглед на 
остварен и буџетиран износ на наплата 

- промоција на алтернативни начини за наплата на проблематични кредити преку 
продажба на портфолио на проблематични побарувања 

- континуирана дообука на вработените 
 
 Унапредување на процесот за управување со колатерали преку: 

- воведување на контролен механизам во процесот на ажурирање на годишните 
репроценки и полиси за обезбедените кредитни пласмани 

- изготвување на дел од проценките/репроценките од страна на внатрешни 
проценители со цел да се подобри ефикасноста во кредитирањето и односот со 
клиентите 
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- унапредување на процесот на евиденција на колатералите, надградување на 
системското решение (БИС) во поглед на евиденција на колатералите во базата на 
Банката, означување на BASEL II релевантните колатерали и унапредување на 
извештајните форми за управување со колатерали усогласени со групациските 
стандарди 

 
 Политика на управување со преземени средства 

- стратегијата на Банката во делот на управувањето со преземените средства, 
подразбира преземање на имот само во услови на познат купувач каде намерата за 
купување е позната, што подразбира брзо и адекватно претворање во “пари”  

- изготвување на планови за продажба на преземениот имот 
- активна интернет продажба (постојано ажурирање на интернет страната со имот 

преземен за продажба) 
- непосредни контакти со физички и правни лица потенцијални купувачи 
- соработка со етаблирани Агенции за продажба на недвижен имот 

 
Мерките и активностите наведени погоре, ќе придонесат за намалување на учеството на 
проблематичните кредити во вкупното портфолио согласно буџетираното, ќе го подобри 
квалитетот на портфолиото и ќе ја зголеми покриеноста на проблематичните кредити со 
адекватно ниво на резервации. 

 
 
2. Ликвидност 

 
2.1 Управување со оперативна ликвидност 
 

Како и во претходните години, примарна цел на Банката во управувањето со оперативната 
ликвидност во 2016 година ќе биде обезбедување стабилност во работењето, навремено 
извршување на достасаните обврски и обезбедување целосна усогласеност со екстерната 
регулатива, интерните правила и групациските стандарди. Истовремено, управувањето со 
оперативната ликвидност ќе има за цел да ги оптимизира паричните текови и да го 
димензионира учеството на Банката на финансиските пазари. 
 
Со оглед на високото ниво на ликвидност кое се очекува да се задржи и во текот на 2016 година, 
се планира краткорочните потреби за финансирање да бидат покриени од ликвидните средства 
на Банката. Вонредното ангажирање дополнителна ликвидност на меѓубанкарскиот пазар на 
пари или од групацијата се очекува да биде на минимално ниво. Високото ниво на ликвидност 
исто така ќе подразбере продолжување на вложувањата во државни хартии од вредност и 
инструменти на НБРМ, иако со очекуван намален обем во споредба со 2015 година.  
 
Во таков контекст, Банката ќе настојува да изврши оптимална алокација на вложувањата во 
благајнички записи, државни записи и државни обврзници, согласно со расположливите лимити, 
приносите и рочностите. Меѓутоа, независно од очекуваниот пораст на каматните стапки на 
државните хартии од вредност, интерните лимити и високото ниво на ликвидност ќе придонесат 
за значително користење на инструментите на НБРМ (орочувања преку-ноќ и седум-дневен 
депозит), како и користење на можностите за пласирање депозити на меѓубанкарскиот пазар на 
пари.  
 
Дневното следење и краткорочното планирање на ликвидноста во 2016 година ќе продолжи да 
се извршува во рамките на Процедурата за управување со оперативна ликвидност која го 
регулира известувањето на различните организациони делови за деловните настани кои имаат 
импликации врз оперативната ликвидност. Комитетот за оперативна ликвидност (OLC) ќе ги 
разлгедува состојбите и ќе ги усвојува краткорочните планови за управување со оперативната 
ликвидност. 
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2.2  Управување со валутна позиција 
 

И во текот на 2016 година Банката ќе управува конзервативно со валутниот ризик, преку 
адекватно управување со отворената валутна позиција.  
 
Во таа насока, примарна цел ќе биде да се обезбеди целосна усогласеност со екстерната и 
интерната регулатива и релевантните лимити, како и почитување на групациските стандарди. 
Согласно овие акти, Банката во 2016 година има за цел да придонесе кон оптимизација на 
валутната структура на билансот на состојба преку зголемување на обемот на пласманите во 
денари и зголемување на долгорочните извори на средства во странска валута. 
 
Имајќи во предвид дека Банката извршува операции за своите клиенти во повеќе валути, истата 
ќе се стреми кон одржување на затворена, или умерено отворена девизна позиција, во 
зависност од пазарните услови и потребите на клиентите на Банката кои имаат операции во 
странска валута. 
 
Следењето и планирањето на валутната позиција и понатаму ќе се извршува преку статутарниот 
Извештај за валутен ризик и дневните симулации на отворената девизна позиција, од страна на 
релевантните комитети за управување со оперативна ликвидност и управување со актива и 
пасива (OLC и ALCO). 
 

 
2.3   Вложување и управување со Хартии од вредност  
 

Банката ќе продолжи со одржување на портфолио на вложувања во хартии од вредност. Како и 
во претходните години, целта на вложувањата е да се обезбеди пласирање на вишоците 
ликвидни средства во финансиски инструменти со низок ризик (државни хартии од вредност, 
инструменти на НБРМ и странски хартии од вредност – ECB eligible bonds), со едновремено 
обезбедување адекватна ликвидна резерва за потребите на Банката. 
 
Вложувањата во хартии од вредност Банката ќе ги извршува во рамките на утврдените лимити 
согласно со екстерната и интерната регулатива, како и групациските стандарди. Во тој контекст, 
вложувањата воглавно ќе бидат насочени кон домашните државни записи, државни обврзници и 
благајничките записи. Имајќи ја во предвид долгорочната определба на Банката да го намалува 
учеството на вложувањата во државни хартии од вредност за сметка на кредитните пласмани, 
овој тренд се очекува да продолжи и во 2016. Во текот на 2016 година, Банката ќе продолжи да 
ги запишува максимално дозволените износи на благајнички записи, со оглед на поволниот 
принос.  
 
Согласно со пазарните услови, во текот на 2016 година можат да се очекуваат промени на 
каматните стапки кои ќе имаат ефект врз каматните приходи. Имајќи во предвид дека во 
октомври 2015 каматните стапки на државните записи забележаа нагорен тренд, реално е да се 
очекува ваквиот ефект да биде продолжен и во изданијата на хартии од вредност над една 
година. 
 
Дополнително на вложувањата во домашни државни хартии од вредност и благајнички записи, а 
за целите на усогласување со Basel III во делот на LCR (Liquidity Coverage Ratio) индикаторот, 
Банката во 2016 ќе одржува портфолио на хартии од вредност деноминирани во Евро, издадени 
од странски издавачи со прифатлив кредитен рејтинг.  
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Комитетот за управување со актива и пасива (ALCO) и понатаму ќе ги определува лимитите и 
генералната структурата на вложувањата во хартии од вредност. Индивидуалните одлуки за 
вложувања во рамките на определените лимити, ќе бидат дополнително разгледувани и 
оперативно потврдувани во рамките на Комитетот за управување со оперативна ликвидност 
(OLC).  
 

 
3.  Корпоративна стратегија и работење со правни лица  
 

Во главниот фокус на стратегијата за работење со корпоративни клиенти во деловната 2016 
година ќе биде реализирањето на неколку клучни активности кои од своја страна ќе имаат за 
цел унапредување на продажбата и постигнување на предвидените таргети: 
 
 зголемување на волуменот на кредити преку истовремено зголемување на бројот на 

клиенти од МСП (Мали и Средни претпријатија) сегментот 
 интензивирање на Cross - sale активностите преку блиска и добро координирана 

соработка со Секторот за работа со физички лица 
 зголемување на приходите од вонбилансните и некредитните продукти 
 континуирано пратење на потребите на нашите клиенти 
 следење на конкуренцијата 
 континуирана едукација и обука на вработените 
 оптимизирање на ефикасноста на севкупниот кредитен процес преку поедноставување на 

процедурите 
 зголемување на обемот на интерните плаќања 

 
Во 2015 година Секторот за корпоративни клиенти презема активности во насока на 
проширување на тимот, како и постојани едукации на човечките ресурси. Во 2016 година ќе се 
продолжи во таа насока, а фокусот ќе биде насочен кон подобрување на ефикасноста на 
процесите, се со цел овозможување на максимално квалитетна услуга на нашите клиенти, а со 
тоа и континуирано подобрување на квалитетот на кредитното портфолио и базата на клиенти.  
 
За остварување на стратешката определба, да бидеме сигурен партнер на нашите клиенти и 
секогаш конкурентни во нудење на индивидуални решенија и добри продукти за нивните 
потреби, клучни мерки за остварување на овие цели во 2016 година ќе бидат: 
 
 Во делот на клиентскиот фокус: 

- интензивна аквизиција на таргетирани клиенти со добар рејтинг, согласно 
стандардите на Банката 

- интензивна аквизиција и на некредитни клиенти, со цел зголемување на приходите 
од неризични продукти 

- Cross – sale активности 
- привлекување на клиенти нето-извозници, со цел подобрување на депозитната 

база во евра 
- зголемена соработка во рамките на Erste и Sparkasse групација со размена на 

клиенти, односно регионално пратење на нашите клиенти 
- подобрување на квалитетот и оптимизација на услугите кои ги нуди Секторот за 

управување со корпоративни клиенти 
- засилен мониторинг и наплата, како и навремено утврдување на излезни 

стратегии за клиенти со лоша кредитна историја 
- редефинирање на интерните лимити за максимална изложеност за клучни 

постоечки клиенти 
 
 Во делот на продукт стратегијата: 
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- продолжување на продажба на кредити во домашна валута во согласност со 
утврдената FX стратегија 

- подобрување на одредени продукти во Продукт - каталогот 
- воведување на продуктот Пречекорување на жиро сметка за правни лица 
- дизајнирање на краткорочни продукти за селектирани високо бонитетни компании - 

како дел од стратегија за преземање 
- нудење на пакет понуди со повластени услови за МСП клиенти 
- диверзификација на кредитното портфолио, како од аспект на големина така и од 

аспект на припадност на одредена индустрија 
 
 Во делот на политиката на формирање на цени: 

- применување на ценовна политика базирана врз рејтингот на клиентот и 
обезбедувањето, односно согласно RAP (Risk Adjusted Pricing) алатката  

- формирање на цени врз основа на утврдена профитабилност на клиент 
 
 Во делот на каналите на продажба: 

- централизирана понуда на услуги преку Corporate Service центарот во рамките на 
Секторот за управување со корпоративни клиенти 

 
 

4.    Работа со население и управување со деловна мрежа  
 

Главни приоритети на деловната политика за 2016 година во делот на кредитното и депозитно 
работење со физички лица и микро клиенти, ќе бидат воведување на нови производи во 
континуитет, испорака на квалитетна услуга и врвна грижа за клиентите, како и остварување на 
поставените бизнис цели и планираниот раст. 

Согласно со претходно наведеното, Секторот Управување со физички лица ќе стави акцент на 
следните активности: 

 постојано следење на пазарните и групациските трендови и воведување на иновативни 
решенија за кредитни и депозитни производи 

 дизајнирање на пакети на производи за посебно таргетирани групи на клиенти 
 продлабочување на воспоставената деловна соработка со Winner Life и Winner 

Осигурување Македонија преку воведување на пакети на производи во комбинација со 
полиси за осигурување 

 во фокусот на продажбите остануваат потрошувачките кредити во домашна валута, 
картички и пречекорувања, станбени кредити во евра, депозити по видување, орочени 
девизни депозити и засилени продажби на некредитните производи (електронско 
банкарство, трајни налози) 

 понатамошен развој на имплементираниот концепт за аквизиција и опслужување на 
Премиум клиенти 

 континуирана продажба на пакетот за млади, како посакувана таргет група 
 проактивен пристап и аквизиција на нови клиенти од микро сегментот 
 засилување на продажбите на пакетите на производи за микро клиентите, со цел 

постигнување на поставените развојни цели за овој сегмент 
 финансиска поддршка и градење на долгорочни деловни релации со клиентите во насока 

на реализирање на антиципираните квалитетни бизнис идеи 
 

Во делот на Каналите на дистрибуција во деловната 2016 година се планира развој на следните 
сегменти: 

 воведување на бесконтактна дебитна картичка MasterCard Debit 
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 имплементација на решение за спроведување на трансакции на ПОС Терминалите со 
можност за плаќање на рати со кредитните картички издадени од Банката, што ќе 
придонесе за понатамошно зголемување на прометот на ПОС уредите и кредитните 
картички 

 целосна имплементација на Kонтакт Центар, во насока на комплетна поддршка и грижа 
за постоечките и идни клиенти на Банката 

 воведување на нови функционалности и унапредување на дизајнот на АТМ екраните, со 
цел подобра информираност на клиентите за актуелните производи и услуги на Банката 

 нова услуга “SMS alert” која ќе им овозможи за постоечките клиенти на Банката промптно 
информирање за промените на трансакциските сметките и производите кои ги користат; 

 можност за активирање на дебитните и кредитните картички на банкомат, како и нов 
начин на дистрибуција до клиентите 

 имплементација на “сликај и плати” услуга како нова алтернатива за клиентите при 
извршување на тековните плаќања 

 континуирано ширење на мрежата на ПОС и АТМ уреди 
 

Во делот на мрежата на експозитури, Секторот Управување со физички лица ќе продолжи со 
активностите за: 

 подигнување на нивото на услугата во продажната мрежа и унапредување на продажните 
вештини на вработените преку спроведување на континуирани обуки 

 организациско и кадровско усовршување во насока на подигнување на нивото на знаење 
на вработените преку спроведување на обуки од областа на оперативното работење 

 Retail сертификација на вработените во мрежата на експозитури на Банката 
 лиценцирање на вработени во мрежата на експозитури за продажба на полиси за 

осигурување со цел продлабочување на деловната соработка со осигурителните 
компании и испорачување на комплетна услуга за клиентите во експозитурите на Банката 

 целосна интегрираност на клиентите во експозитурите, препознатливост на брендот и 
уредување на просторот согласно групациските стандарди 

 унапредување на организацијата и поедноставување на процесите со цел поефикасно 
работење и можност за поголеми теренски активности  

 интензивирање на соработката помеѓу експозитурите, микро и корпоративниот сегмент, 
координираност на активностите при аквизиција на нови и опслужување на постоечки 
клиенти, како и засилување на вкрстените продажби  
 
 
5. Политика на цени и управување со Актива и Пасива  

 
Банката за 2016 година ја продолжува цврстата определба за водење на прудентна ценовна 
политика во услови на променливи домашни и меѓународни пазарни трендови преку 
остварување на своите главни цели: 
 
 подобрување на каматната маргина преку квалитативна промена во структурата на 

Активата и Пасивата 
 соодветно инкорпорирање на трошокот на ризикот при утврдување на цените на 

производите 
 подобрување на конкурентската позиција на продуктите на Банката на пазарот 
 зголемување на пазарното учество во таргетираните сегменти од работењето 

 
Притоа, примарен фокус при детерминирањето на висината на каматните стапки, останува да 
биде факторот на ризик кој соодветно се мери и прикажува во вкупната продажна цена на 
производите. Банката преку дефинирање на факторот на ризик, ќе настојува да обезбеди 
оптимален однос помеѓу висината на ризик и повратот, осигурувајќи на тој начин зголемена и 
долгорочно одржлива пазарна позиција. 
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Исто така, Банката го задржува принципот на внимателно и рационално управување со цените 
на производите, на начин кој ќе обезбеди покриеност на трошоците кои ги создава во своето 
тековно работење и обезбедувајќи стабилни извори на рефинансирање со пониски трошоци, 
што резултира со зголемување на каматната маргина и воедно остварување на планираната 
добивка на Банката. 
 
Во услови на остра конкуренција на банкарскиот пазар во Република Македонија, Банката и 
понатаму ќе настојува да биде препознатлива како иновативна во однос на воведување на нови 
производи и услуги и да биде предводник во создавање на “финансиски супермаркети”, каде 
преку својата понуда ќе биде континуирано атрактивна за постојните и потенцијалните клиенти. 
Воведувањето на нови производи и услуги ќе се одвива согласно Групациски утврдена 
процедура, базирајќи се на соодветни  и темелни анализи, кои ги докажуваат бенефитите за 
Банката во остварувањето на своите цели. 
 
Покрај висината на каматните стапки на своите производи, Банката во рамките на својата 
ценовна политика, ќе се фокусира и на рационално управување на висината на тарифите и 
надоместоците на начин кој ќе обезбеди конкурентност на пазарот, но и соодветна 
профитабилност и зголемување на некаматните приходи. 
 
Комитетот за управување со Актива и Пасива (АЛКО) како клучно работно тело ќе управува со 
висината на каматните стапки, тарифите и надоместоците согласно ценовната политика на 
Банката и пазарните услови. Комитетот ќе врши постојан мониторинг на остварувањето на 
ценовната политика на Банката и случувањата на банкарскиот пазар. Согласно тоа, ќе дава 
насоки и препораки за стратешките позиции на Банката, со цел остварување на позитивни 
приноси од среднорочните и долгорочните инвестиции. Покрај одредување на висината на 
каматните стапки и надомести, останати надлежности на АЛКО ќе бидат следење на 
изложеноста на Банката на валутен, ликвидносен и каматен ризик, како и исполнување на 
лимитите за вложувањата на Банката во хартии од вредност. На макро-ниво, АЛКО ќе ги следи 
тековните случувања во домашната економија и финансискиот систем, како и глобалните 
финансиски текови кои влијаат на банкарското работење и ќе дава соодветни насоки за 
остварување на оптимална структура на Активата и Пасивата која ќе произведе стабилност, 
ликвидност и профитабилност согласно дефинираните таргети на Банката. 
 
Главна цел на политиката на цени на Банката во 2016 година е остварување на планираното 
ниво на профитабилност преку постигнување на нето каматна маргина на ниво од околу 3,9%. 
 
 

6. Човечки ресурси 
 

Во насока на имплементацијата на стратешките цели од генералната деловна политика на 
Банката за 2016 година, Банката останува на својата заложба да развива и нуди  работно 
опкружување и систем на личен и професионален развој и напредок но и да развива 
корпоративна култура на вклученост во реализирањето на стратешките и оперативните цели на 
Банката. Тимот на талентирани, мотивирани, обучени и млади вработени кои се дел од успешна, 
динамична, модерна банка за која клиентот е во фокусот на интересот, останува клучен капитал 
за Банката, а определбата за континуирано вложување и развој на тој ресурс останува 
круцијална вредност во корпоративната култура. 

Врз основа на Процедурата за наградување базирана на европските регулативи за наградување 
донесена во 2015 година, беше имплементиран Систем за управување со перформанси, 
базиран на мерење и евалуација на остварување на цели поврзани со работното место како и 
евалуација на раководни и организациони компетенции. Во рамките на севкупниот процес на 
наградување, се продолжи со редовна годишна евалуација на сите вработени. Дополнително, 
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Раководниот кадар во 2015 помина и процес на 360 евалуација, преку Групациски систем, кој е 
фокусиран на лидерските вештини. Во 2016 Банката ќе продолжи со развој на севкупниот систем 
за наградување со основна цел лојалноста, посветеноста и мотивацијата на персоналот да 
останат основна одлика и корпоративна вредност на Банката.  

Плановите за обука и унапредување на вештините и знаењата односно квалификациите на 
вработените ќе остане круцијална активност за развој на вработените. Тренингот и развојот на 
персоналот ќе биде насочен кон напредни оперативни знаења и модерни продажни вештини 
како и континуирана обука за сите аспекти кои треба да резултираат со врвна грижа за 
клиентите.  Во оваа насока Банката во 2016 ќе започне процес на сертификација на вработените 
во Секторот за управување со физички лица преку што ќе обезбеди формален стандард на 
познавања и квалификации на вработените во оваа област и ке придонесе за развој и 
унапредување на квалитетот на услугите. Дополнително внимание ќе биде посветено на 
воведување на обуки за “soft” вештини кај вработените, како и програми и обуки за развој на 
тимовите и лидерските вештини. Понатаму, Банката активно ќе го мотивира и помага личниот 
развој на вработените за проширување и надградување на своето образование на високо 
рангираните Универзитети како и стекнување на меѓународно признати лиценци за специфични 
знаења. Како партнер во групацискиот Проект “Best of South East” за стипендирање на студенти 
и едукација на врвниот Универзитет во Грац и обавување пракса во матичната банка во 
Австрија, Банката останува посветена на вложување во младите и образовани лица, како иден 
потенцијал за развој на финансискиот сектор во Земјата.    
 
 

7. Маркетинг  
 

Маркетинг активностите ќе ја следат генералната стратегија на Банката во поглед на 
континуирано зголемување на пазарниот удел и рангирање помеѓу најдобрите 5 банки во 
Република Македонија. Преку спроведување на креативни и иновативни маркетинг кампањи 
Службата Маркетинг и комуникации ќе настојува да го задржи трендот во рекламирањето и 
постојана присутност во медиумите, поддржана со континуирана ПР стратегија во насока на 
зголемување на свесноста за Банката (Brand awareness). Стратегијата за градење на 
препознатлив имиџ на современа и иновативна Банка, преку промоција на производи и услуги 
кои претставуваат уникатни предности (USP) за Банката, како што се достапноста на широката 
мрежа на банкомати преку Ерсте и Шпаркасе Групацијата, новиот тип на АТМ-и со менувачко и 
депозитно работење за физички и правни лица, како и промоцијата на комплетно нови понуди на 
производи и услуги на македонскиот пазар.  
 
Комуникацијата на актуелните понуди на Банката главно ќе се спроведува преку употреба на 
традиционалните канали на комуникација, но истовремено со примена и развој на 
адвертајзингот преку дигиталните канали на комуникација како што се социјалните мрежи, 
интернет порталите, on-line пребарувачи и веб страницата на Банката. 
 
Стратегијата за развој на општествената одговорност, како еден од позначајните сегменти во 
маркетинг стратегијата на Шпаркасе Банка, ќе има основна цел да ги поддржи проектите кои 
веќе се воведени како традиционални општествено одговорни практики и да воведе нови 
иновативни проекти кои ќе бидат од значење за заедницата, клиентите, вработените и 
акционерите на Банката. 
 
 

8. Управување со имот и контрола на трошоци 
 

Деловната политика за 2016 година придава голема важност на контролата на трошоците со цел 
максимизирање на финансиските резултати и постигнување на подобар Cost-to-Income 
показател.  
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Клучна цел на Деловната политика за 2016 година е подобрување на трошковната ефикасност 
што на крајот се очекува да резултира со обезбедување на внатрешни заштеди и 
рационализација во работењето.  
Во 2016 година Службата управување со имот и безбедност ги планира следните приоритетни 
активности: 
 подобрување на контролата на непродуктивните трошења со цел максимизирање на 

финансиските резултати, преку подобро управување со набавките (добивање на врвен 
квалитет, стабилност на набавките и намалување на цените) и оптимизирање на 
работните процеси 

 продолжување на соработката во делот на групациските набавки со Erste Group 
Procurment со што ќе продолжи трендот на остварување на заштеда преку користење на 
групациските бенефити 

 имплементација на електронска архива што ќе значи дигитализација, внесување, чување, 
категоризирање и дистрибуција на документите од деловодникот во електронска форма 
согласно законските норми и прописи за канцелариско и архивско работење. Со тоа ќе се 
овозможи побрзо и полесно пронаоѓање и пристапување до документите кои циркулираат 
преку архивата во Банката 

 оптимизација и модернизација на деловната мрежа со релокации на неколку постоечки и 
отварање на нова експозитура 

 зголемени активности во делот на “Cash management” процесот во Банката (преземање, 
транспорт и обработка на приливи од ВИП клиенти)     

 унапредување на процесот на мониторингот со поставување на верификационен видео 
мониторинг (унапредување на техничката опрема за видео надзор) 

 нов систем за контрола на пристап и електронска евиденција за работно време во 
деловните простори на Банката 

 купување на деловен простор на ексклузивни локации 
 
 

9. Контрола на усогласеност со прописи  
 

Модерното банкарство не подразбира само и единствено работење за финансиски цели и не 
подразбира водење на Банка како финансиска институција која работи единствено за профит. 
Банките го имаат надминато концептот на единствено финансиски институции чии активности се 
движат во тие рамки. Банките го имаат прифатено концептот на важни, дури и клучни, економски 
ентитети кои во општеството се јавуваат како активни носители на многу процеси кои се од 
економско и општествено значење и влијание. Имајќи го тоа во предвид банките ја имаат 
одговорноста да се придржуваат кон сите важечки прописи и да работат во согласност со 
постоечката регулатива на национално и на светско ниво.  
 
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје посветува должно внимание во градење на култура на 
усогласеност на работењето на Банката во најширока смисла на значењето. Стабилното 
одржување на функцијата Контрола на усогласеност со прописи, опфаќајќи го делот на 
спречување на перење пари и финансирање тероризам во рамки на Банката е клучен показател 
за нивото на посветеност при воспоставување на цврсти темели на кои почива во рамки на една 
интернационална групација со долга традиција. 
 
Главните цели и насоки на функцијата Контрола на усогласеност се: 
 посветено следење на важечката регулатива, стандарди и добри практики и 

информирање за постапување по истите 
 чести и целисходни проверки на усогласеноста на Банката од сите аспекти на 

работењето како би се обезбедила сигурност и формирање на единствен систем на 
добри практики 
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 активно и непристрасно вклучување со сите активности на Банката кои би можеле да 
имаат влијание во промени на текот на досегашните активности како и активна контрола 
и вклученост во новите процеси и соодветна анализа на импактот на истите 

 постојано известување на сите релевантни лица, тела, одбори и единици како би можел 
да се обезбеди транспарентен систем на целокупна свесност и информираност 

 одржување на стабилен систем за управување со ризиците поврзани со перење пари, 
финансирање тероризам, финансиски криминал и корупција и остварување на висок 
степен на соработка со регулаторот и другите надлежни институции  

 континуирано работење на подобрување и ревидирање на релевантните интерни акти, 
како и развој на софтверските решенија, т.е алатки кои се користат во анализите и 
мониторингот на трансакциите со цел ефикасно детектирање на сомнителни активности 

 
 

10. Корпоративно управување 
 
Стабилното корпоративно управување е фундаментален принцип за Групацијата на која и 
припаѓа Банката. Ефикасното корпоративно управување останува клучен фактор за градење на 
однос на доверба со акционерите, клиентите, вработените, добавувачите и останатите 
заинтересирани страни, со што Шпаркасе Банка ќе го оправда епитетот на посакуван партнер на 
своите клиенти и соработници. 
Управувањето и контролата во Шпаркасе Банка се спроведува преку работењето на повеќе 
корпоративни тела. Преку Собранието на акционери на Банката, акционерите ги остваруваат 
своите права, на пример преку одлучувањето за составот на Надзорниот Одбор, изборот на 
ревизори и сл. Надзорниот Одбор, назначен од страна на Собранието на акционери на Банката, 
доставува предлози за следното собрание, а кои предлози се однесуваат на изборот на 
членовите на Одборот, избор на Претседателот на Одборот, избор на Надворешен ревизор, 
како и предлози за сите останати одлуки кои во согласност со локалната регулатива и 
групациските стандарди се во надлежност на Собранието на акционери. Надзорниот Одбор е 
суштински одговорен за дефинирање на стратегијата на Банката и генерално насочување на 
деловните активности. Должностите на Надзорниот Одбор во еден дел се остваруваат преку 
Одборот за ревизија и Комитетот за наградување и именување. Дополнително, Надзорниот 
Одбор ги назначува и Претседателот на Управниот Одбор, кој е воедно и главен извршен 
директор, и членовите на Управниот Одбор на Банката. Претседателот и членовите на 
Управниот Одбор се одговорни за раководење со секојдневните активности на Банката, 
согласно насоките и стратегијата дефинирана од Надзорниот Одбор. Надзорниот Одбор и 
Управниот Одбор се во целина одговорни за организацијата на Банката и раководењето на 
нејзините активности. 
Распределбата на одговорностите и должностите помеѓу Собранието на акционери, Надзорниот 
Одбор и Управниот Одбор се регулирани, меѓу другото, со важечката локална легислатива (пред 
се Законот за банки и Законот за трговски друштва), Статутот на Банката, Кодексот на 
корпоративно управување и деловниците за работа на Одборите. 

 
 
11. Внатрешна ревизија  

 
Внатрешната ревизија во современи услови има за цел да врши независна, објективна и 
консултативна функција, во насока на зголемување на вредноста и подобрувањето на 
работењето во Банката, преку подобрување на ефективноста и управувањето со ризици, 
контролата и управувачкиот процес. Внатрешната ревизија како посебна дисциплина има 
значаен и широк опфат. 

 
Во согласност со генералната определба на Банката за 2016 да се развива како модерна, 
сигурна и клиентски ориентирана банка, зголемување на компетенциите и вештините на 
вработените во Секторот за внатрешна ревизија е еден од приоритетите. Од тука и во однос на 
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Внатрешната ревизија унапредување на вработените подразбира вработување на млад, 
амбициозен и талентиран кадар, како и унапредување на постоечкиот по пат на обуки, тренинзи 
и лиценцирање на истите. Целта е унапредување на квалитетот и ефикасноста на Внатрешната 
ревизија во целина. 
 
Секторот за внатрешна ревизија со цел обезбедување на поголема ефикасност во своето 
работење планира воведување и соодветни алатки за планирање на ревизиите.   
Истовремено внатрешната ревизија ке продолжи со унапредувањето на МИС, и доставувањето 
на навремени, различни извештаи кои се однесуваат на следење на наодите преку “Follow up” 
апликацијата (дадени мерки и статус на истите). 
 
Внатрешната ревизија треба да обезбеди објективна и независна оцена на адекватноста и 
ефикасноста на системите на внатрешна контрола, точноста на сметководствената евиденција и 
финансиските извештаи, усогласеноста со интерните политики и процедури на Банката и со 
законите и регулативата што е во сила, како и на општата ефикасност во работењето на 
Банката.  
Систематска, објективна оценка од страна на внатрешните ревизори на разните активности и 
контроли во рамките на една организација е со цел да  се одреди дали: 
 системите на интерна контрола се адекватно дизајнирани и соодветно применети  
 финансиските и оперативните информации се прецизни и доверливи  
 ризиците за Банката се идентификувани и минимизирани  
 се следат надворешните прописи и општо прифатените внатрешни политики и процедури 
 ресурсите се користат на ефикасен и економичен начин   

 
Внатрешната ревизија во текот на 2016 година ќе ги извршува своите активности во согласност 
со Годишниот план за работа. Основ за изготвувањето на истиот е Стратешкиот план 
(тригодишен) базиран на изработенета и усвоена Методологија за утврдување и оценка на 
ризиците.  Плановите се изготвуваат согласно Групациски стандарди, а истовремено Годишниот 
план е усогласен и со Статутот на Банката и интерните акти за работа. Плановите на 
Внатрешната ревизиај се  одобрени од Надзорниот Одбор на Банката.  
 
 
 
 
 
В. Квантифицирање на финансиските цели на Банката  
 
План на Билансот на состојба 
 
Во согласност со зацртаните цели на Деловната политика за 2016 година, вкупните средства на 
Банката до крајот на годината се очекува да забележат пораст од 1,7% во однос на минатата 
година. Растот на вкупните средства ќе биде диктиран пред се од планираниот раст на 
кредитното портфолио на сметка на намалување на учеството на вложувањата во хартии од 
вредност во вкупните средства на Банката и користењето на вишокот на ликвидни средства за 
финансирање на кредитниот раст.  
 

 
1. Средства 

 
1.1 Парични средства и пари во странски банки – високото ниво на ликвидност со кое 
Банката се соочуваше во 2015 година, со Буџетот за 2016-2020 година се предвидува 
сукцесивно да се намали – пред се преку инвестирање на вишокот на ликвидност во раст на 
кредитното портфолио. Намалувањето пред сѐ се однесува на учеството на високоликвидните 
средства во вкупната актива, која до крајот на 2016 се очекува да се сведе на околу 13,5% од 
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вкупните средства на Банката. Под високоликвидни средства се подразбира износот на 
готовинските средства во благајните, НБРМ и други домашни банки, девизните средства на 
nostro сметките во странски банки, депозитите „преку ноќ“ и 7-дневните депозити во НБРМ и 
износот на Задолжителната резерва. 
 
Најголемиот дел (53,5%) од паричните средства се однесува на планираното ниво на 
денарската и девизната Задолжителна резерва пресметани врз основа на предвиденото ниво на 
депозити на крајот од годината. Остатокот се однесува на планираниот износ на парични 
средства потребни за оптимално и непречено извршување на активностите поврзани со 
девизниот платен промет со странство и готовинските средства во благајните.  
Стратегија на Банката е одржување на оптимална ликвидност и целосна финансиска 
стабилност, обезбедувајќи навремено подмирување на сите достасани обврски и остварување 
на целосна усогласеност со екстерните и интерните ликвидносни индикатори.  

 
1.2 Кредити на клиенти - за 2016 година Банката предвидува вкупен пораст на кредитното 
портфолио од 19,9%, при што согласно стратегијата на менаџментот предвиден е пораст од 
16,2% кај кредитирањето на физичките лица, додека очекуваниот пораст во сегментот на 
кредитирање на финансиски и нефинансиски правни лица (вклучително и јавниот сектор) е 
22,5%. Освен макроекономските очекувања и интерните проценки, при изготвување на 
планските бројки од страна на стручните служби во предвид се земени информации за тековни 
проекти и очекувања добиени во директна комуникација на продажните сектори со клиентите на 
Банката. Остварување на порастите во предвидениот обем за Банката ќе значи и водење сметка 
за валутната структура на портфолиото, па во фокусот на продажбите остануваат кредитите во 
домашна валута. 

 
1.3 Хартии од вредност – согласно стратегиите за управување со ликвидноста и вложување во 
хартии од вредност како и во согласност со интерно дефинираните лимити, со деловната 
политика за 2016 предвидено е задржување на износот на вложувања на ниво од околу 50 
милиони евра. 

 
При тргувањето со хартиите од вредност, Банката ќе ги почитува сите законски и подзаконски 
акти, како и интерните лимити за вложувања во хартии од вредност. Во 2016 година се планира 
Банката активно да учествува на аукциите на должнички хартии од вредност организирани од 
страна на Министерството за финансии и НБРМ, при што слободните парични средства ќе ги 
вложува во домашни краткорочни и долгорочни хартии од вредност (благајнички записи, 
државни записи и државни обврзници). Воедно, Деловната политика за 2016 година предвидува 
и вложување во долгорочни странски хартии од вредност (ECB eligible bonds) потребни за 
исполнување на групациските индикатори. 

 
 

2. Извори на финансирање 
 

2.1 Депозити од клиенти - депозитите од клиенти се очекува да го задржат приближно истото 
ниво од 2015 година, односно се планира да пораснат за 1,8%, при што учеството на истите во 
вкупните извори на Банката би изнесувало 68,5%. Согласно усвоениот Буџет за 2016 година, се 
предвидува носител на растот на депозитната база да биде населението, на сметка на 
депозитите од правни лица. Тоа ќе ја потпомогне реализацијата на среднорочна стратешка цел 
на Банката со која се предвидува структурна измена на депозитната база во корист на 
депозитите од физички лица. Воедно се здржува определбата за ширење на клиентското 
портфолио и придобивање на клиенти (правни и физички лица) кои целокупното свое работење 
би го извршувале преку Банката. При порастот на депозитите, фокусот е ставен на зголемување 
на учеството на девизните депозити во вкупната депозитна база.  
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2.2 Кредитни линии и обврски по кредити - во текот на 2016 година Банката најголемиот дел 
од планираниот пораст на пласманите ќе го финансира од сопствените средства, меѓутоа во 
одреден дел ќе ги користи и наменските средства на ЕИБ фондот администриран преку 
Македонската Банка за Поддршка на Развојот како и дополнителните средства обезбедени 
преку матичната банка. При што, предвидено е зголемување на лимитот кон МБПР и 
повлекување на средства од ЕИБ со 1% каматна стапка. 
 
2.3 Капитал и резерви - имајќи ја во предвид високата моменталната стапка на Адекватност на 
капиталот, како и планираниот раст на ризично пондерираната актива на Банката, за 2016 
година е предвидено дополнително зголемување на основниот капитал единствено преку  
реинвестирањето на планираната добивка за годината. 
 
 

План на приходи и расходи 
 

1. Каматни приходи и расходи – планирана е структурна измена на средствата и обврските на 
Банката која придонесува проектираниот раст на нето каматниот приход за 2016 година да 
изнесува 8,9%. Имено во поглед на активата планирана е замена на дел од портфолиото на 
хартии од вредност со зголемен обем на кредитно портфолио (повисоки каматни стапки на 
кредитите во споредба со моментално најнискиот принос на пазарот на хартии од вредност). 
Планираниот раст на каматните приходи од 12,2% се должи исклучиво на приходите кои 
призлегуваат од кредитирањето, во услови кога се ниски приходите од вложување во државни 
хартии од вредност, краткорочни депозити во Централната банка и меѓубанкарски пазар на 
депозити. Каматните расходи ќе растат со 26,6% како резултат на планираниот пораст на 
депозитната база и очекуваното повлекување на средства од кредитните линии. 
 
                       Табела 2. Нето каматен распон и маргина на Банката за период 2014 – 2016 година 

   2014  2015  Б2016 

Просечна цена на каматоносна актива  4,9  4,7  5,0 

Просечна цена на каматоносна пасива  1,5  1,1  1,3 

НЕТО КАМАТЕН РАСПОН  3,4  3,6  3,7 

НЕТО КАМАТНА МАРГИНА  3,6  3,8  3,9 

 
 
Согласно претходно наведените претпоставки имплементирани во Буџетот за 2016 година, нето 
каматниот распон (разлика помеѓу каматоносната актива и пасива) е проектирано да порасне 
од 3,6% во 2015 година на 3,7% на крајот на 2016 година. Додека нето каматната маргина 
(пресметана како однос помеѓу нето каматниот прихот и просечната каматоносна актива) е 
планирано да го достигне нивото од 3,9% во 2016 година.  
 
2. Приходи и расходи од провизии – согласно досегашниот растечки тренд на нето приходите 
од провизии, предвиден е нето пораст од 19,6% на истите за 2016 година. Овој пораст е нето 
ефект од планираниот пораст на приходите од 9,2% и падот на расходите од -2,4%. При тоа:  

 нето ефектот од накнадите од документарно и кредитно работење е планирано да 
се намали за  -8,0% 

 нето ефектот од надоместите од платен промет се очекува да оствари стапка на 
раст од 10,8%   

 во делот на ефектот на нето приходите од провизии од картичното работење се 
очекува намалување/подобрување на негативниот нето ефект во однос на 
минатата година  

Планираната висока стапка на раст на овие приходи се должи на вкалкулираниот целогодишен 
ефект на веќе започнатиот проект за кеш менаџмент, дополнителниот раст на провизиите за 
платниот промет во земјата во корелација со порастот на базата на клиенти и на обемот на 
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интерниот платен промет, подобрувањето на нето ефектот од картично работење преку 
очекуваното намалување на расходите и зголемените приходи како резултат на промотивните 
кампањи за продажба на кредитни картички.  
Зголемувањето на учеството на некаматоносните приходи во вкупните оперативни приходи на 
Банката е еден од клучните приоритети предвидени со бизнис планот, како на краток така и на 
среден рок.  
 
3. Резервации - Банката во 2015 година го доведе речиси во завршна фаза процесот на 
чистење на старото портфолио од нефункционални пласмани. Со оваа Деловна политика за 
наредниот период се планира новото портфолио генерирано со построги кредитни стандарди да 
овозможи целосна контрола на волуменот на нефункционални кредити.  
Во текот на 2016 година Банката планира дополнително намалување на учеството на 
нефункционални кредити во вкупното портфолио  на околу 11,8% (13,3% во 2015 година) и 
остварување на коефициентот за покриеност на нефункционалните пласмани со резервации од 
97,9%. За постигнување на овие цели, планирано е во 2016 година дополнително алоцирање на 
резервации во износ од 149,9 милиони МКД. 
 
4. Трошоци - управувањето со трошоците ќе биде следено преку постојано мерење на 
показателот Трошоци/Приходи при што на крајот од 2016 година се очекува учеството на 
оперативните трошоци во оперативните приходи да изнесува 66,8%. При планирањето на 
трошоците Банката се раководеше според принципите на рационалност и економичност, со 
интенција постигнување на максимални приноси со пониски трошоци. Причините за релативно 
високо проектираното ниво на показателот Трошоци/Приходи се во тоа што во буџетот се 
инкорпорирани и трошоците кои произлегуваат од развојната компонента – пред се мислејќи на 
трошоците кои ќе произлезат од проектот за надградба на банкарскиот информационен систем, 
но и реалокација и оптимизација на деловната мрежа и трошоците поврзани со потребниот раст 
на бројот на вработени. 
 
4.1. Трошоци за вработени - планираниот раст на оваа трошковна ставка од 7,1% во однос на 
претходната година, покрај буџетираниот износ за платите, надоместите и задолжителните 
придонеси за здравствено и пензиско осигурување, во себе ги инкорпорира и сите резервирања 
за користи кон вработените, резервирањата за награди за остварување на планските задачи и 
планираното зголемување на бројот на вработени. Причината за понискиот пораст на планирани 
трошоци за вработени во 2016 година во однос на претходната, произлегува од направената 
рационализација која беше направена во втората половина на 2015 година.  
 
4.2. Административни трошоци и амортизација - вкупните трошоци од оперативно работење 
се проектирани да пораснат 4,6%: 

- предвидена е оптимизација/намалување на трошоците за службени патувања и обуки 
за -12,0% во споредба со нивното ниво од претходната година  
- режиските трошоци и трошоците за функционирање на деловната мрежа е 
предвидено да пораснат за 4,5% пред се како резултат на планираните реновирања, 
релокации и планираното отварање нова експозитура во 2016 година 
- планирано е повисоко ниво на ИТ трошоците за 4,8% што произлегува од проектот за 
надградба на банкарскиот информациски систем кој беше започнат во 2015 година 
- задржување на исто ниво на маркетинг трошоците од минатата година 
- трошоците за правни работи и консултанти, како и трошоците за ангажирање на 
вработени преку агенција е предвидено да се зголемат за 8,5%, односно 8,9% соодветно 
во споредба со претходна година 
- соодветно на планираниот пораст на депозити на физички лица, планиран е и пораст на 
трошокот за Фонд за осигурување на депозити за 13,3% 
- износот на амортизацијата планиран 16,6% повисок во однос на  минатата година е во 
целост резултат на планот за обем и динамика на нови инвестиции и набавки  
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4.3. Останати расходи од дејноста – овие трошоци во себе ги вклучуваат исправките на 
вредност и ефектите од работа со преземени средства, даноци и давачки кон регулаторни тела, 
како и други расходи без поголемо материјално значење.  
Во 2016 година планиран е негативен ефект од останатите расходи од дејноста како резултат на 
повисокиот износ на планирани останати расходи за 2016 година заради поголемиот планиран 
износ за исправка на вредност на преземени средства, иако Банката планира преземање на 
имот само во услови на познат купувач што подразбира брзо продавање на преземеното 
средство. 
 
5. Профит - Банката 2016 година очекува да ја заврши со позитивен финансиски резултат пред 
оданочување од 111.456.508 денари. Со земање во предвид на Данокот на добивка кој согласно 
постојната регулатива е планиран на износ од -15.474.651 денари, добивката по оданочување 
буџетирана за 2016 година изнесува 95.981.857 денари што претставува пораст за 49,8% во 
однос на остварениот резултат во 2015 година. 
 
 
 
 
 
Г. Среднорочна стратегија на Банката  
 
Активностите кои се планираат за 2016 година се во насока на остварување на Стратешките 
цели на Банката за периодот 2016-2020 година. Среднорочната стратегија на Банката 
подразбира стабилен и перманентен пораст на пазарниот удел на сметка на иновативноста и 
посветеноста на клиентите, репутацијата на Банката, препознатливоста на брендот, 
подобрување на ефикасноста и препознатливоста на Групацијата во регионот. Среднорочната 
стратегија за развој воедно се базира на претпоставки за умерен пораст на банкарскиот сектор, 
понатамошно зајакнување на конкуренцијата и фискална консолидација во согласност со 
среднорочните планови на Владата. 
    
              Табела 3. Пазарно учество на Банката за период 2016 – 2020 година 

ПАЗАРНО УЧЕСТВО  
 

Б2016     Б2017 
 

Б2018 Б2019 Б2020 

кредити на правни лица 5,1% 5,4% 5,8% 6,2% 6,7% 

кредити на физички лица 4,0% 4,2% 4,5% 4,7% 4,9% 

ВКУПНИ КРЕДИТИ 4,6% 4,9% 5,2% 5,5% 5,8% 

депозити од правни лица 5,8% 6,0% 6,2% 6,4% 6,7% 

депозити од физички лица 3,0% 3,2% 3,4% 3,7% 4,0% 

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ 3,7% 3,9% 4,2% 4,4% 4,7% 
 
 
Остварувањето на среднорочниот план за развој и достигнувањето на планираните порасти на 
кредитното и депозитното портфолио ќе бидат постигнати преку: 

- внимателно и континуирано зголемување на деловната мрежа на Банката 
(планирано ширење со +2 експозитури годишно во периодот 2017-2020 година) 

- ширење на клиентската база во просек 8% -10% годишно 
- оптимизација и ширење на алтернативните канали на дистрибуција преку 

зголемување на мрежата на банкомати за +5 годишно и зголемување на мрежата 
на ПОС терминали за +300 годишно 

- оптимизација и унапредување на банкарскиот информационен систем 
- континуирано вложување во човечкиот потенцијал и унапредување на продажните 

вештини 
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Клучните финансиски индикатори кои Банката со своето работење ќе се стреми да ги оствари во 
периодот кој следи се: 
 

 просечната Стапка на поврат на капиталот (RОЕ) да достигне до 9,5% до 2020 година 
 одржување на висока стапката на адекватност на капиталот над 16%   
 коефициентот Трошоци/Приходи (Cost/Income ratio) да се намалуви до ниво од 56,9% 

во 2020 година 
 пораст на коефициентот за покриеност на кредитите со депозити (Loan to deposit ratio) 

од 95,9% во 2016 до 102,9% во 2020 година 
 зголемување на каматната маргина и зголемување на нето каматниот распон 

сукцесивно во целиот плански период  
 намалување на учество на нефункционалните кредити во вкупното кредитно 

портфолио до 9,1% до крајот на 2020 година 
 одржување на коефициент на покриеност на нефункционалните кредити со 

резервации (NPL coverage ratio) над 91,0% 
 одржување на коефициент на покриеност на вкупните нефункционални пласмани со 

резервации (NPЕ coverage ratio) над 100% 
 учество на расходите за резервации за ризик во вкупните кредити (ARC) да се одржи 

на ниво од околу 1,2% 
 

 
План на Билансот на состојба 

 
Вкупните средства на Банката во текот на планскиот период се очекува да бележат годишни 
порасти во просек од 12,7% до 14,1%.  

 
Парични средства и пари во странски банки - Стратегијата на одржување на оптимална 
ликвидност и општо, финансиска стабилност на Банката останува да биде еден од клучните 
приоритети во среднорочниот план на Банката, како и исполнувањето на сите ликвидносни 
индикатори, преку користење на принципите на најниски трошоци и максимизација на 
профитабилноста. Учеството на високо ликвидните средства (готовинските средства и хартиите 
од вредност) Банката ќе настојува да го намалува (од 31,2% во 2016 до 22,2% во 2020 година), 
при што ќе се одржува адекватен ликвидносен бафер кој ќе спречи непредвидени краткорочни 
ликвидносни притисоци. И понатаму ликвидноста ќе се планира и следи во согласност со 
Стратегијата за управување со ликвидност. 
 
Кредити на клиенти - планираниот вкупен пораст на кредитното портфолио за наредниот 
период се движи од 19,9% во 2016 година, 15,4% во 2017, 16,2% во 2018, 16,5% во 2019 и 17,4% 
во 2020 година. Согласно стратегиите на продажните сектори предвиден е пораст на кредитите 
во домашна валута, диверзификација на кредитното портфолио во поглед на големината и 
индустријата, одобрување на долгорочни инвестициони кредити од сопствени средства и 
кредитни линии, како и поинтензивни Cross sale активности помеѓу Секторите за управување со 
правни и физички лица. Стапките на раст на кредитирањето кај физичките лица се планира да 
се движат од 16,2% во 2016 и да достигнат 20,0% до 2020 година, додека порастот во сегментот 
на кредитирање на финансиски и нефинансиски правни лица (вклучително и јавниот сектор) се 
очекува да достигне 22,5% во 2016 година, и да продолжи со раст над 15% до 2020 година. 

 
Хартии од вредност – со среднорочната стратегија на Банката предвидено е задржување на 
износот на вложувања на ниво од околу 50 милиони евра. При што на сметка на намалувањето 
на износот на домашните краткорочни и долгорочни должнички хартии од вредност (благајнички 
записи, државни записи и државни обврзнициби се зголемувал износот на долгорочни странски 
хартии од вредност (EU eligible bonds). Со ова ќе се овозможи исполнување на групациските, и 
интерно дефинираните лимити. 
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Депозити од клиенти - депозитите од клиенти се очекува да растат за целиот период, односно 
се планира да достигнат стапка на раст до 16,7% до 2020 година, при што учеството на истите 
во вкупните извори на Банката би достигнало 73,3%. Сето ова би резултирало со пораст на 
индикаторот Кредити/Депозити од 95,9% во 2016 до 102,9% во 2020 година. Во фокусот на 
планираниот раст на депозитната база на Банката остануваат девизните и депозитите по 
видување. 
 
Кредитни линии и обврски по кредити – реализирањето на планираниот раст на кредитната 
активност на Банката во следниот петгодишен период освен од зголемувањето на депозитниот 
потенцијал, ќе биде финансирано и со обезбедување на долгорочни кредитни линии од 
домашни и странски финансиски институции. Клучни извори на финансирање во наредниот 
петгодишен период остануваат да бидат наменските средства на ЕИБ фондот администриран 
преку Македонската Банка за Поддршка на Развојот (преку планирано сукцесивно зголемување 
на лимитот до 30 милиони евра и со 1,0% каматна стапка) како и дополнителните средства (во 
зависност од потребите), обезбедени преку матичната банка.  
 
Капитал и резерви - одржување на релативно висока стапка на Адекватност на капиталот, со 
дополнително зголемување на основниот капитал преку реинвестирањето на планираните 
добивки за периодот, како и пролонгација на постоечките субординирани обврски (6,5 милиони 
евра во 2018 година и 10,0 милиони евра во 2019 година). 
 
 

План на приходи и расходи 
 

Каматни приходи и расходи – проектираниот раст на нето каматниот приход (од 8,9% во 2016 
до 14,5% во 2020 година) за среднорочниот планиран период се должи пред се на планираниот 
пораст на кредитното портфолио, структурна измена на активата на Банката пред се преку 
зголемувањето на учеството на каматните приходи од кредитирањето на сметка на приходите 
од вложување во хартии од вредност, постепеното намалување на државните записи, а 
истовремено зголемување на благајничките записи, како и очекуваниот пораст на активните 
каматни стапки како резултат на ефектот од завршување на промотивниот период со фиксна 
каматна стапка.  
 
                    Табела 4. Нето каматен распон и маргина на Банката за период 2016 – 2020 година 

   Б2016  Б2017  Б2018  Б2019  Б2020 

Просечна цена на каматоносна актива  5,0  5,1  5,3  5,5  5,6 

Просечна цена на каматоносна пасива  1,3  1,3  1,4  1,5  1,5 

НЕТО КАМАТЕН РАСПОН  3,7  3,8  3,9  4,0  4,1 

НЕТО КАМАТНА МАРГИНА  3,9  4,0  4,1  4,2  4,2 

 
 
Нето каматниот распон (разлика помеѓу каматоносната актива и каматоносна пасива) е 
проектирано да расте за целиот плански период од 3,7% во 2016 година на 4,1% на крајот на 
2020 година. Додека нето каматната маргина (пресметана како однос помеѓу нето каматниот 
приход и просечната каматоносна актива) е планирано да го достигне нивото од 4,2% до 2020 
година.  
Приходи и расходи од провизии – планиран е постојан пораст на нето приходите од провизии 
како дел од стратегијата за пораст на учеството на некаматоносните во вкупните приходи. 
Порастите се очекува да се движат меѓу 19,6% во 2016 година и 11,9% во 2020 година. 
Проектираниот пораст на нето приходите од провизии го следи трендот на планираниот пораст 
на кредитното портфолио и очекуваното зголемување на платниот промет. Буџетираните бројки 
се базирани на повеќе постулати. Имено, веќе е започнат трендот на пораст на нето приходите, 
како и порастот на клиентската база и е воспоставената практика за пронаоѓање на “стратешки 
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проекти”. Од друга страна се и очекувањата трошковната страна да остане стабилна, 
очекувањата за дополнителен пораст на провизиите од домашниот платен промет, како и 
планираното подобрување на ефектот од картичното работење преку намалување на тарифите 
од процесорот и интензивни промотивни кампањи. 
 
Резервации – очекувањата на Банката за наредниот буџетски период се дека новото порфолио 
ќе се генерира со примена на групациски критериуми на одобрување што би овозможило 
поголема контрола на волуменот на нефункционални пласмани, пониско учество на истите во 
вкупното портфолио (од 11,8% во 2016 до 9,1% во 2020 година), како и повисока покриеност на 
нефункционалните пласмани со резервации (над 90% за целиот плански период). Стапките на 
дефолтирање се очекува да се намалат како резултат на подобрен квалитет на портфолиото и 
да останат стабилни за целиот перод од 2016-2020 година. Планирано е дополнително 
алоцирање на резервации во износ од 149,9 милиони МКД во 2016 година до 276,0 милиони 
МКД во 2020 година. 
 
Трошоци за вработени – Банката планира да ја задржи конзервативната стратегија за 
зголемување на бројот на вработени. Планираниот број на вработени до крајот на 2016 година 
да достигне 338 вработени, со ангажирање на новите вработени воглавно во продажните 
сектори. Во периодот од 2017 – 2020 година се планирани +15 вработени годишно пред се како 
резултат на планираното проширување на мрежата на експозитури. Растот на оваа трошковна 
ставка се движи од 7,1% во 2016 година до 10,0% во 2020 година.  
 
Административни трошоци и амортизација - генералната насока е одржување на стабилно 
ниво на редовните трошоци, додека порастот единствено да се должи на исполнувањето на 
неопходните технолошки стандарди, зголемувањето на маркетинг поддршката и експанзијата на 
дистрибутивната мрежа (експозитури, АТМи и ПОС терминали). Показателот Трошоци/Приходи 
се планира да се движи од 66,8% во 2016 година и да достигне 56,9% до 2020 година. 
Износот на амортизација е буџетиран во согласност со инвестициониот план каде што главен 
двигател се инвестициите во основниот банкарски систем, модернизацијата на алтернативните 
дистрибуциони канали и отварањето на нови експозитури (+1 во 2016 година и +2 годишно во 
периодот од 2017 година до 2020 година).  
 
Останати расходи од дејноста - планиранот негативен ефект во 2016 година се очекува да 
продолжи и во наредните години со сукцесивно намалување на истиот. Причина за овој 
негативен ефект се планираните износи за исправка на вредност на преземени средства, со што 
за наредните години се очекува да се воспостави редовен процес на рана наплата на 
нефункционалните побарувања преку преземање на имот во случаи на однапред познат купувач 
за истиот. 
 
Профит – со среднорочниот деловен план на Банката се предвидува континуирано 
зголемување на позитивниот финансиски резултат за целиот плански период. На крајот од 
планскиот период добивката по оданочување се планира да достигне до 288,5 милиони МКД и 
Стапка на поврат на капиталот (ROE) од 9,5%. 
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Прилог 1: Биланс на состојба - План 2016 
 
 

Буџет
во 000 МКД 31.12.2015 31.12.2016

во % во 000 МКД

Пари и парични средства кај Централна банка 2.961.569 -46,7% -1.382.138 1.579.431

Пласмани во останати кредитни институции 1.075.583 -24,3% -261.336 814.248

Кредити на клиенти 11.018.693 19,9% 2.194.472 13.213.165

Јавен сектор 194.404 -27,3% -53.100 141.304

Правни лица 6.344.397 24,0% 1.522.131 7.866.528

Физички лица 4.479.892 16,2% 725.442 5.205.334

- Резервации за кредитно портфолио -1.516.444 -1,0% -14.801 -1.531.245

Деривативи 278 -100,0% -278 0

Хартии од вредност 3.486.787 -9,6% -334.183 3.152.605

Нематеријални средства 16.979 293,2% 49.776 66.755

Имот и опрема 325.408 16,4% 53.466 378.874

Останати средства 114.675 0,4% 466 115.140

ВКУПНИ СРЕДСТВА 17.483.528 1,7% 305.444 17.788.972

Депозити од банки 1.958.968 -0,3% -6.269 1.952.699

Депозити од клиенти 11.966.749 1,8% 219.201 12.185.950

штедни влогови на население 4.005.381 21,7% 868.914 4.874.295

останати депозити 7.961.368 -8,2% -649.713 7.311.655

Деривативи 12.879 -100,0% -12.879 0

Останати резервации 79.796 10,5% 8.389 88.186

Обврски за данок 5.207 197,2% 10.268 15.475

Останати обврски 158.674 -4,7% -7.471 151.203

Субординирани обврски 1.021.080 0,5% 5.004 1.026.085

Капитал 2.280.174 3,9% 89.201 2.369.375

ВКУПНИ ОБВРСКИ 17.483.528 1,7% 305.444 17.788.972

промена

Б2016- 2015
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Прилог 2: Биланс на успех - План 2016 
 
 

Буџет
во 000 МКД 31.12.2015 31.12.2016

во % во 000 МКД

Нето приходи од камати 616.870 8,9% 54.803 671.673

Нето приходи од провизии 101.752 19,6% 19.905 121.657

Курсни разлики 47.461 -8,6% -4.066 43.395

Приходи од сопственички инструменти 4.093 9,3% 379 4.473

Приходи од средства издадени под закуп 1.063 -4,7% -50 1.013

Резервации за портфолиото -183.981 18,5% 34.113 -149.868

Трошоци за вработени -266.148 -7,1% -19.009 -285.157

Останати административни трошоци -213.717 -4,6% -9.753 -223.471

Амортизација -45.999 -16,6% -7.620 -53.618

Исправка на вредност на сопственички инструменти 0 - -1.000 -1.000

Останат оперативен резултат 14.670 -220,2% -32.310 -17.640

Добивка пред оданочување 76.064 46,5% 35.392 111.457

Данок на добивка -11.980 -29,2% -3.494 -15.475

Добивка за годината 64.084 49,8% 31.898 95.982

Оперативни приходи 1) 771.238 9,2% 70.972 842.210

Оперативни расходи 2) -525.863 -6,9% -36.383 -562.246

Оперативна добивка 245.375 14,1% 34.589 279.964

1) нето приходи од камати, нето приходи од провизии, курсни разлики

2) трошоци за вработени, останати административни трошоци, амортизација

промена
Б2016 - 2015
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Прилог 3: Биланс на состојба - Среднорочен План  
 

Буџет Буџет Буџет Буџет Буџет
во 000 МКД 31.12.2015 2016 2017 2018 2019 2020

во 000 МКД во % во 000 МКД во % во 000 МКД во % во 000 МКД во % во 000 МКД во %

Пари и парични средства кај Централн 2.961.569 -1.382.138 -46,67 1.579.431 214.358 13,57 1.793.789 236.721 13,20 2.030.510 248.242 12,23 2.278.752 260.474 11,43 2.539.226

Пласмани во останати кредитни инстит 1.075.583 -261.336 -24,30 814.248 60.000 7,37 874.248 50.000 5,72 924.248 45.000 4,87 969.248 40.000 4,13 1.009.248

Кредити на клиенти 11.018.693 2.194.472 19,92 13.213.165 2.033.262 15,39 15.246.427 2.469.850 16,20 17.716.277 2.925.562 16,51 20.641.838 3.581.346 17,35 24.223.184

Јавен сектор 194.404 -53.100 -27,31 141.304 -28.261 -20,00 113.043 -22.609 -20,00 90.434 -18.087 -20,00 72.347 -14.469 -20,00 57.878

Правни лица 6.344.397 1.522.131 23,99 7.866.528 1.055.075 13,41 8.921.602 1.265.417 14,18 10.187.019 1.483.788 14,57 11.670.808 1.817.642 15,57 13.488.450

Физички лица 4.479.892 725.442 16,19 5.205.334 1.006.448 19,33 6.211.781 1.227.041 19,75 7.438.823 1.459.860 19,62 8.898.683 1.778.173 19,98 10.676.856

- Резервации за кредитното портфоли -1.516.444 -14.801 0,98 -1.531.245 -51.764 -3,38 -1.583.009 -89.833 -5,67 -1.672.842 -124.023 -7,41 -1.796.865 -203.332 -11,32 -2.000.197

Деривативи 278 -278 -100,00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Хартии од вредност 3.486.787 -334.183 -9,58 3.152.605 -11.549 -0,37 3.141.056 7.053 0,22 3.148.109 -2.482 -0,08 3.145.626 -50.647 -1,61 3.094.979

Нематеријални средства 16.979 49.776 293,17 66.755 -12.917 -19,35 53.838 -13.312 -24,73 40.526 -11.412 -28,16 29.115 -11.550 -39,67 17.565

Имот и опрема 325.408 53.466 16,43 378.874 18.727 4,94 397.601 10.598 2,67 408.199 11.119 2,72 419.318 12.235 2,92 431.553

Останати средства 114.675 466 0,41 115.140 16.757 14,55 131.897 13.112 9,94 145.009 11.983 8,26 156.992 10.570 6,73 167.561

ВКУПНИ СРЕДСТВА 17.483.528 305.444 1,75 17.788.972 2.266.875 12,74 20.055.847 2.684.189 13,38 22.740.036 3.103.988 13,65 25.844.023 3.639.095 14,08 29.483.119

Депозити од банки 1.958.968 -6.269 -0,32 1.952.699 423.323 21,68 2.376.022 412.538 17,36 2.788.560 289.892 10,40 3.078.452 217.205 7,06 3.295.657

Депозити од клиенти 11.966.749 219.201 1,83 12.185.950 1.702.346 13,97 13.888.296 2.072.572 14,92 15.960.868 2.546.238 15,95 18.507.106 3.094.049 16,72 21.601.154

Штедни влогови на население 4.005.381 868.914 21,69 4.874.295 822.827 16,88 5.697.122 1.018.061 17,87 6.715.183 1.302.118 19,39 8.017.302 1.569.297 19,57 9.586.599

Останати депозити 7.961.368 -649.713 -8,16 7.311.655 879.519 12,03 8.191.174 1.054.511 12,87 9.245.685 1.244.119 13,46 10.489.804 1.524.751 14,54 12.014.555

Деривативи 12.879 -12.879 -100,00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Останати резервации 79.796 8.389 10,51 88.186 7.128 8,08 95.314 13.446 14,11 108.760 13.251 12,18 122.011 13.807 11,32 135.818

Обврски за данок 5.207 10.268 197,20 15.475 3.238 20,93 18.713 5.504 29,41 24.216 7.313 30,20 31.530 7.122 22,59 38.652

Останати обврски 158.674 -7.471 -4,71 151.203 7.904 5,23 159.107 10.462 6,58 169.569 15.898 9,38 185.467 18.379 9,91 203.846

Субординирани обврски 1.021.080 5.004 0,49 1.026.085 0 0,00 1.026.085 0 0,00 1.026.085 0 0,00 1.026.085 0 0,00 1.026.085

Капитал 2.280.174 89.201 3,91 2.369.375 122.935 5,19 2.492.310 169.668 6,81 2.661.978 231.396 8,69 2.893.374 288.534 9,97 3.181.908

ВКУПНИ ОБВРСКИ 17.483.528 305.444 1,75 17.788.972 2.266.875 12,74 20.055.847 2.684.189 13,38 22.740.036 3.103.988 13,65 25.844.023 3.639.095 14,08 29.483.119

Б2016 - 2015 Б2017 - Б2016 Б2018 - Б2017
промена 

Б2019 - Б2018
промена промена промена  промена Б2016 -

Б2020 - Б2019

         
 

 

 

Прилог 4: Биланс на успех – Среднорочен План  
 

Буџет Буџет Буџет Буџет Буџет
во 000 МКД 31.12.2015 2016 2017 2018 2019 2020

во 000 МКД во % во 000 МКД во % во 000 МКД во % во 000 МКД во % во 000 МКД во %

Нето приходи од камати 616.870 54.803 8,88 671.673 93.109 13,86 764.783 113.052 14,78 877.835 137.421 15,65 1.015.256 147.917 14,57 1.163.172
Нето приходи од провизии 101.752 19.905 19,56 121.657 17.935 14,74 139.591 19.498 13,97 159.089 24.171 15,19 183.261 21.717 11,85 204.978
Курсни разлики 47.461 -4.066 -8,57 43.395 4.325 9,97 47.719 3.835 8,04 51.555 4.142 8,03 55.697 3.802 6,83 59.499
Приходи од сопственички инструменти 4.093 379 9,26 4.473 447 10,00 4.920 492 10,00 5.412 541 10,00 5.953 595 10,00 6.548
Приходи од средства издадени под закуп 1.063 -50 -4,68 1.013 0 0,00 1.013 0 0,00 1.013 0 0,00 1.013 0 0,00 1.013
Резервации за портфолиото -183.981 34.113 18,54 -149.868 -24.219 -16,16 -174.087 -27.699 -15,91 -201.786 -34.104 -16,90 -235.890 -40.094 -17,00 -275.984
Трошоци за вработени -266.148 -19.009 -7,14 -285.157 -31.250 -10,96 -316.407 -31.977 -10,11 -348.384 -34.497 -9,90 -382.881 -38.094 -9,95 -420.975
Останати административни трошоци -213.717 -9.753 -4,56 -223.471 -19.306 -8,64 -242.777 -22.012 -9,07 -264.788 -24.540 -9,27 -289.328 -27.247 -9,42 -316.575
Амортизација -45.999 -7.620 -16,57 -53.618 -11.035 -20,58 -64.654 -4.968 -7,68 -69.622 -4.931 -7,08 -74.553 -4.586 -6,15 -79.139
Исправка на вредност на сопственички инстр 0 -1.000 - -1.000 0 0,00 -1.000 0 0,00 -1.000 0 0,00 -1.000 0 0,00 -1.000
Останат оперативен резултат 14.670 -32.310 -220,24 -17.640 186 1,05 -17.454 2.014 11,54 -15.440 838 5,42 -14.602 250 1,71 -14.352

0
Добивка пред оданочување 76.064 35.392 46,53 111.457 30.192 27,09 141.648 52.236 36,88 193.884 69.041 35,61 262.925 64.260 24,44 327.185
Данок на добивка -11.980 -3.494 29,17 -15.475 -3.238 -20,93 -18.713 -5.504 -29,41 -24.216 -7.313 -30,20 -31.530 -7.122 -22,59 -38.652

Добивка за годината 64.084 31.898 49,78 95.982 26.953 28,08 122.935 46.732 38,01 169.668 61.728 36,38 231.396 57.138 24,69 288.534

Оперативни приходи 1) 771.238 70.972 9,20 842.210 115.816 13,75 958.026 136.878 14,29 1.094.904 166.275 15,19 1.261.179 174.031 13,80 1.435.210

Оперативни расходи 2) -525.863 -36.383 6,92 -562.246 -61.591 -10,95 -623.837 -58.957 -9,45 -682.794 -63.968 -9,37 -746.762 -69.927 -9,36 -816.689
Оперативен резултат 245.375 34.589 14,10 279.964 54.225 19,37 334.189 77.921 23,32 412.110 102.308 24,83 514.418 104.104 20,24 618.522

1) Нето приходи од камати, нето приходи од провизии, курсни разлики

2) Трошоци за вработени, останати административни трошоци, амортизација

промена промена промена промена промена 
Б2017 - Б2016Б2016 - 2015 Б2018 - Б2017 Б2019 - Б2018 Б2020 - Б2019

 


