
[Type text] 

 

 

 

 

ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И 
РАЗВОЕН ПЛАН НА 
ШПАРКАСЕ БАНКА 

МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ 
 
 
 
 
 

2015 година
 



1 

 

 СОДРЖИНА 
 
А. Макроекономски проекции за 2015 година 

 
Б.  Цели и задачи на деловната политика на Шпаркасе Банка Македонија за 2015 година 
 
Програма на мерки и активности за остварување на стратешките определби на Деловната 
политика за 2015 година 

 
1. Управување со ризици и наплата на проблематични кредити 
2. Ликвидност 
3. Корпоративна стратегија и работење со правни лица 
4. Работа со население и управување со деловна мрежа 
5. Политика на цени и управување со Актива и Пасива  
6. Човечки ресурси 
7. Маркетинг  
8. Управување со имот и контрола на трошоци 
9. Корпоративно управување и усогласеност со прописи 
10. Спречување перење пари и финансирање тероризам 
11. Внатрешна ревизија 
 
Квантифицирање на финансиските цели на банката  
 
План на Билансот на состојба 

 
1. Средства 
1.1. Парични средства и пари во странски банки 
1.2. Кредити на клиенти  
1.3. Хартии од вредност 
 
2. Извори на финансирање 
2.1. Депозити од клиенти  
2.2. Кредитни линии и обврски по кредити  
2.3. Капитал и резерви 
 
План на приходи и расходи 

 
1. Приходи и расходи од камати  
2. Приходи и расходи од провизии  
3. Резервации 
4. Расходи од дејноста 

4.1. Трошоци за вработени 
4.2. Административни трошоци и амортизација  
4.3. Останати расходи од дејноста 

5. Профит 
 

Прилог 1: Биланс на состојба 
Прилог 2: Биланс на успех 
 
 
 
 
 



2 

 

 
А. Макроекономски проекции за 2015 година 
 
Глобалното економско окружување, во основа, не е значително променето во споредба со 
последните проценки од Народната Банка на Република Македонија (во понатамошниот текст 
НБРМ). Неизвесноста и понатаму останува, но сепак најновите показатели упатуваат на тоа 
дека дел од ризиците се намалени споредено со проекциите од октомври 2014. Ова особено се 
однесува на евро-зоната, каде што последните високофреквентни показатели за растот 
упатуваат на подобри остварувања (0,3% во четвртиот квартал, на квартална основа) во однос 
на очекувањата на Европската Централна Банка (во понатамошниот текст ЕЦБ). Остварувањата 
на крајот на претходната и почетокот на оваа година, како и очекувањата за поволни пренесени 
ефекти од ниските цени на нафтата, депрецијацијата на девизниот курс на еврото и влијанието 
на преземените монетарни мерки од страна на ЕЦБ, влијаеа за нагорно ревидирање на 
проекциите за растот на евро-зоната за следните две години за околу 1 процентен поен (1,5% и 
1,9% за 2015 и 2016 година, соодветно), кумулативно. Од друга страна, во февруари 2015, трет 
месец по ред е остварена негативна стапка  на инфлацијата од -0,3% (иако со забавена 
динамика), како резултат на падот на светските цени на нафтата.  
 
Согласно со овие остварувања, проекциите за стапките на инфлација за 2015 година се 
намалени, при истовремено мала нагорна ревизија на очекуваното ценовно ниво во 2016 година 
(од 0,7% и 1,3% наспроти мартовските проекции на ЕЦБ од 0,0% и 1,5% за 2015 и 2016, 
соодветно). Инфлациските остварувања и очекувања покажуваат дека можноста за продолжена 
дефлација и натаму ќе остане клучниот предизвик за монетарната политика во евро-зоната, а 
очекуваното закрепнување на економијата с� уште не е доволно за поголемо искористување на 
потенцијалот на економијата и за намалување на овој ризик. Во овој контекст, на состанокот 
одржан во март 2015, ЕЦБ ја задржа непроменета референтна каматна стапка, а во фокусот на 
овој состанок беше примената на сетот нестандардни мерки коишто ги најави ЕЦБ на 
јануарскиот состанок, чијашто примена започна од 09.03.2015 година. Гледано низ призмата на 
одделните квантитативни показатели за надворешното окружување за македонската економија, 
оценките за странската ефективна побарувачка за периодот 2014 - 2015 година претрпеа 
мали промени во однос на октомвриската проекција. Новите оцени упатуваат на нешто послабо 
закрепнување на странската побарувачка, во голема мерка заради послабите економски изгледи 
на економиите во соседството (Србија и Бугарија). За 2016 година не се направени промени во 
очекувањата за растот на странската побарувачка.  
 
Промените во очекувањата за цените на примарните производи се во различна насока. 
Последните движења и оцени за светските цени на нафтата и понатаму упатуваат на пониски 
ценовни нивоа на овој енергенс во однос на октомвриските очекувања и со тоа помали 
притисоци врз инфлацијата во 2015 година. Повторен раст на цените на нафтата се очекува во 
2016 година, наспроти очекуваната стагнација во октомвриските проекции. Најновите движења 
на цените на металите  укажуваат на нешто поповолни поместувања кај никелот и бакарот, 
споредено со октомвриските проекции. Во однос на цените на храната, последните податоци за 
житните култури укажуваат на повисоки ценовни нивоа за овие производи, што упатува на нешто 
повисоки увозни притисоци преку овој канал врз домашната инфлација и условите на размена, 
споредено со октомвриските проекции. Честите корекции во очекувањата за цените на 
примарните производи ја потврдуваат големата неизвесност во однос на нивните идни 
движења.  
Најновите податоци за девизните резерви покажуваат значително намалување од почетокот на 
годината (без ефектите од ценовните и курсните разлики и ценовните промени на хартиите од 
вредност). Доколку се анализира според факторите на промена, намалувањето на резервите во 
овој период е последица на трансакциите за сметка на државата, при што најголем ефект имаше 
предвремената отплата на кредитот од ММФ, користен во рамки на Кредитната линија за 
претпазливост.  
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Според показателите за надворешниот сектор, податоците за билансот на плаќања за 2014 
година ги потврдуваат досегашните констатации за помал дефицит во тековната сметка во 2014 
година од очекуваниот (1,3% од БДП, наспроти проектираниот дефицит од 2,7% од БДП). 
Дефицитот кој е помал од очекуваниот речиси за половина, во најголема мерка е последица на 
подобрите извозни оставрувања на новите извозноориентирани капацитети од очекуваните. Од 
друга страна, врз основа на нето-обврските коишто произлегуваат од финансиските трансакции 
се остварија нешто помали приливи од очекуваното, за што значителен придонес има 
акумулирањето на девизните средства од страна на банките. Во однос на најновите 
расположливи надворешни податоци, показателите за надворешната трговија за јануари 2015 
година навестуваат помал трговски дефицит, како комбиниран ефект од добрите остварувања 
на новите компании и помалите притисоци од увозот на енергентите, заради пониската цена на 
нафтата од проектираната. Нето-откупот од менувачкото работење, заклучно со февруари, дава 
сигнал за раст на приватните трансфери и подобри остварувања од проекциите, што во голем 
дел, веројатно, е последица на големиот откуп на швајцарски франци, по напуштањето на 
таргетираниот девизен курс од страна на Централната банка на Швајцарија и силната 
апрецијација кон средината на јануари 2015. Анализата на показателите на адекватност на 
девизните резерви покажува дека тие и понатаму се движат во сигурна зона. 
 
Најновите високофреквентни податоци за економската активност за последниот квартал на 2014 
година и понатаму упатуваат на натамошен раст на домашната економија, со веројатно слично 
темпо како и во претходниот квартал. Континуитетот на раст на економијата во последното 
тримесечје се согледува преку најголемиот дел од секторските показатели, а за првпат по 
половина година позитивни придвижувања на годишна основа се забележуваат и во градежниот 
сектор, при засилена активност во доменот на инфраструктурата. Досегашните движења кај 
показателите за економската активност упатуваат на можноста за нешто поголем раст во 2014 
година од очекуваниот. Во однос на монетарните движења, податоците за кредитниот пазар во 
јануари покажуваат намалување на кредитните текови на месечна основа, при послаба кредитна 
активност на корпоративниот сегмент. Ваквите движења не се невообичаени за овој период од 
годината, но сепак станува збор за мошне кус временски период за да може да се предвиди 
трајноста на ваквите движења. Во однос на депозитниот потенцијал, во јануари е забележан 
солиден раст, што соодветствува со октомвриските проекции. Сепак, со оглед на силниот раст 
на кредитите и депозитите на крајот на претходната година, којшто воедно ги надмина 
очекувањата, состојбите на депозитите и кредитите се над, односно блиску до проекциите за 
првото тримесечје. Најновите оцени за нивото на каматната стапка Еурибор укажуваат на 
пониско очекувано ниво во 2015 - 2016 година споредено со октомвриската проекција. 
Врз база на поволните остварувања од претходната година и оптимистичките очекувања за 2015 
година од страна на НБРМ, Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје (во понатамошниот текст 
Банката) очекува раст на кредитната активност од 9%-10% и раст на депозитниот потенцијал од 
7%-8% на ниво на банкарскиот сектор за 2015 година. Овие пазарни очекувања беа 
инкорпорирани во Деловната политика и развојниот план на Банката за 2015 година. 
 
 
Б. Цели и задачи на деловната политика на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 2015 
година  
 
Целите на Деловната политика ќе делуваат во насока на реализирање на глобалните стратешки 
определби на Банката дефинирани во нашата Визија и Мисија, сообразени со вредностите кои 
ги застапува нашиот доминантен акционер и стратешки партнер Steiermaerkische Bank und 
Sparkassen  AG Грац. 
ВИЗИЈА:  да бидеме современа банка која ги исполнува очекувањата на клиентите и создава 
нови вредности за нејзините вработени и акционери. 
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МИСИЈА: позиционираност помеѓу првите три банки на пазарот според изборот на 
клиентите, банка која ги реализира нивните потреби и проекти. 
 
Задачите и активностите потесно дефинирани во Деловната политика на Банката за 2015 година  
ќе имаат за единствена цел остварување на стратешките нефинансиски и финансиски цели на 
Банката рефлектирани во Буџетот за 2015 година. 

Клучните нефинансиски цели на Деловната политика за 2015 година се содржани во Визијата и 
Мисијата на Банката и тие и понатаму имаат за цел максимизирање на вредностите на нејзините 
три главни целни групи: 

 клиенти - лесна достапност до квалитетни услуги структурирани и соодветни на нивните 
потреби и обезбедување на лидерска позиција на пазарот со воведување на нови, 
модерни и инвентивни продукт решенија и услуги 

 акционери - континуирано создавање на додадена вредност за акционерите на Банката 
преку преземање на прифатливи ризици, зголемување на капиталот и обезбедување на 
долгорочна стабилност во работењето на Банката 

 вработени - модерни продажни вештини и постојан процес на доусовршување и  
напредување, како и воведување на адекватен систем за наградување 
 

Клучната стратешка цел на Банката за 2015 година е фокусирана пред се на постигнување на 
критичен пазарен удел и пазарна позиционираност кои што ќе овозможат долгорочна 
профитабилност и одржливост на Банката.  
Како Банката ќе ја постигне својата клучна стратешка определба за претстојната година? 
Одговорот на ова прашање ја детерминира клучната стратешката задача на Деловната 
политика за 2015 година: 

 креирање на препознатливост на пазарот, преку промена на перцепцијата за Банката во 
очите на клиентите во „поразлична од другите банки“.  

Како ќе се обезбеди целосно остварување на стратешките задачи на Деловната политика за 
2015 година? 

 креирање на понуда на адекватни и иновативни производи кои ќе ги задоволат 
растечките потреби на современиот клиент 

 подигнување на квалитетот на услугата преку подобрување на експедитивноста и 
ефикасноста воопшто (како во интерните процеси, така и во испорачувањето на услуги 
кон крајните корисници – клиенти) 

 целосна имплементација на новиот сервисен модел кој подразбира оптимизација на 
деловната мрежа од аспект на големина, локација и добро обучен продажен кадар 

 успешна надградба на информацискиот систем и усогласување со потребите на бизнисот 
и Групацијата преку симплифицирање на интерните процеси и овозможување на 
имплементација на иновативни продукт - решенија  

 тесна соработка и ефикасна координација на cross-selling активностите меѓу Секторите за 
управување со правни и физички лица.   

 
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  
 таргетирање и преземање на клиенти со добар рејтинг 
 дефинирање на интерни максимални лимити на изложеност за клучни постоечки и нови 
клиенти како кредитна стратегија за корпоративните клиенти 

 формирање на Контакт центар за Retail сегментот 
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 централизација на продажниот кадар преку понатамошно развивање на регионалните 
центри 

 подобрување на ефикасноста на кредитниот процес преку поедноставување на 
процедурите 

 подигнување на нивото на продажните вештини кај продажниот персонал со цел 
создавање на задоволни клиенти и подобрување на профитабилноста  

 градење и одржување на стабилна депозитна база како од физички така и од правни 
лица 

 воведување на нов вид - безконтактни картички (следење на новите трендови) 
 атрактивни локации за различни канали на дистрибуција (банкомати со депозитна и 
менувачка функција, терминали за Е-банкарство, М-банкарство, информативни 
штандови, екрани со информациии за производите на Банката и онлајн апликации) 

 
Стратешката определба за подобрување на пазарната позиционираност ќе се постигне преку 
остварување на планираниот умерен, но перманентен и стабилен раст на пазарното учество, кој 
покрај на ценовната конкурентност, примарно ќе биде базиран на: 

- репутацијата на Банката на пазарот  
- вклученоста на Банката во сите сфери на општествениот живот, преку програмата за 

Корпоративно општествена одговорност 
- препознатливоста на Групацијата во регионот 

 

ПАЗАРНО УЧЕСТВО  
 

2013     2014 
 

Б2015 
кредити на правни лица 4,3% 4,5% 5,1% 
кредити на физички лица 3,3% 3,3% 3,4% 
ВКУПНИ КРЕДИТИ 3,9% 4,0% 4,3% 
депозити од правни лица 4,9% 4,8% 5,5% 
депозити од физички лица 2,6% 2,7% 2,9% 
ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ 3,2% 3,3% 3,6% 

 
 
Сите претходно наведени цели и мерки се очекува да резултираат со остварување на главните 
финансиски цели на Деловната политика на Банката: 
 

 одржување на оптимална ликвидност и овозможување целосна финансиска 
стабилност на Банката – обезбедувајќи навремено подмирување на сите достигнати 
обврски   

 постигнување на целосна усогласеност со екстерните и интерните регулативи 
 пораст на обемот на операции, подобрување на продажбата и профитабилноста 
преку воведување на нови производи  

 подобрување на каматната маргина 
 пораст на обртот на девизниот пазар 
 финализирање на процесот на чистење на портфолиото од нефункционални кредити 
 зголемување на учеството на денарските кредити во вкупното портфолио во 
согласност со постоечката FX стратегија 

 зголемување на учеството на депозитите по видување и долгорочните девизни 
депозити во вкупната депозитна база  

 одржување на висока стапка на адекватност на капиталот 
 
Квантифицирани во клучни показатели, со финансиските цели на Деловната политика на 
Банката се предвидува: 
 



6 

 

 постигнување на просечна стапка на поврат на Капиталот (RОЕ) од 2,1% 
 постигнување на просечна стапка на поврат на Активата (RОА) од 0,3% 
 стапка на адекватност на капиталот од 23,8% 
 коефициент за покриеност на кредитите со депозити (Loan to deposit ratio) 110,9% 
 коефициент Трошоци/Приходи (Cost/Income ratio) 70,0% 
 зголемување на учеството на нето каматниот приход во вкупните средства на банката 
на 3,9% 

 зголемување на каматната маргина на 3,6% и зголемување на нето каматниот распон 
на 3,2% 

 намалување на учество на  нефункционалните  кредити во вкупното кредитно 
портфолио на 15,7% 

 постигнување на коефициент на покриеност на нефункционалните кредити со 
резервации (NPL coverage ratio) од 92,1% 

 постигнување на коефициент на покриеност на вкупните нефункционални пласмани 
со резервации (NPЕ coverage ratio) 95,4% 

 учество на расходите за резервации за ризик во вкупните кредити (ARC) на крајот од 
годината од 1,6% 

 Вкупни средства по просечен број на вработени 51,8 милиони МКД 
 Вкупни кредити по просечен број на вработени 37,2 милиони МКД 

 
 

   
Програма на мерки и активности за остварување на стратешките определби на Деловната 
политика за 2015 година 

 
        
1. Управување со ризици и наплата 

 
Во текот на 2015 во делот на управување со ризици 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 во 2015 како приоритетни цели ги има поставено следните 
активности: 
 

 Унапредување на процесот на рана наплата преку: 
 Реорганизација на Call центарот во насока на спојување на Центарот за наплата и 

Контакт центарот, преземање на Микро клиентите, и целосно преземање на 
физичките лица. 

 Понатамошно унапредување на Системот за рано предупредување (EWS) преку 
дефинирање на пондери за секој од сигналите. Целта е EWS да стане основа за 
селекција на клиенти кои ке бидат номинирани како предмет на разгледување на 
Локалниот комитет за мониторинг на портфолиото 

 
 Воведување на дополнителни функционалности за управувањето со ризиците во 
постоечкиот Информативен систем на Банката. 

 
 Во делот на управување со стратегиски ризици главни приоритети за 2015 година ќе 
бидат: 
 Унапредување на процесот на управување со Оперативен Ризик во насока на 

приближување кон групациските стандарди 
 Подобрување на процесот на изготвување и контола на податоците за изработка на 

Ризично пондерирана актива 
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 Наплата на проблематични кредити и управување со превземени средства  
 Приближување кон групациските стандарди во управувањето со наплатата 
 Воведување на Forbearance статус на клиентите согласно групациските стандарди 
 Унапредување на извештајните форми за менаџменот и групацијата 
 Континуирана дообука на вработените 

 
 Унапредување на процесот за управување со колатерали преку: 

 Изготвување на проценките од страна на внатрешни проценители со цел да се 
подобри ефикасноста во кредитирањето и односот со клиентите 

 Изготвување на репроценки од страна на внатрешни проценители 
 Унапредување на процесот на евиденција на колатералите, означување на BASEL II 

релевантните колатерали и унапредување на извештајните форми за управување со 
колатерали 

 
 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 сервисирање 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 
 

Примарна стратешка цел на Банката во управувањето со оперативната ликвидност во 2015 
година ќе биде обезбедување стабилност во работењето, навременото извршување на 
достасаните обврски (солвентност) и обезбедување целосна усогласеност со релевантната 
екстерна и интерната регулатива. Управувањето со оперативната ликвидност исто така ќе има 
за цел да ги оптимизира паричните текови и да го координира учеството на Банката на пазарот 
на пари и пазарот на капитал. 
Управувањето со оперативната ликвидност генерално ќе се заснова на утврдените стандарди на 
групациско ниво, и ќе се води од утврдените лимити и доделени овластувања.   
Со оглед на високото ниво на ликвидност, во наредната година се очекува краткорочните 
потреби за финансирање да бидат покриени од ликвидните средства на Банката (кои се со висок 
квалитет), со минимизирање на потребите од ангажирање дополнителна ликвидност на 
меѓубанкарскиот пазар на пари или од групацијата. 
Во делот на вложувањата, треба да се напомне дека условите за пласирање на вишоците 
ликвидност во изминатиот период значително се влошија (намалени каматни стапки, 
порестриктивна монетарната политика, и сл.). Сепак, од примарен интерес за пласирање на 
вишоците на ликвидност и понатаму ќе бидат државните записи, благајничките записи и 
депозитите преку ноќ и 7-дена на НБРМ, иако ќе се користат и можностите за реализирање 
краткорочни пласмани на меѓубанкарскиот пазар. Согласно со проценките за стабилноста на 
определени средства, можни се и пласмани на пазарот на капитал (државни обврзници). 
Можностите за пласирање вишоци ливидност во странски должнички хартии од вредност 
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остануваат отворени и оваа година, но истите се лимитирани со оглед на ниските каматни  
приноси на  емисиите од земјите со адекватен (и групациски прифатлив) кредитен рејтинг. 
Комитетот за управување со оперативна ликвидност (ОЛЦ) ќе продолжи со редовни седници на 
кои ќе се разгледуваат прашања поврзани со оперативната ликвидност, пласманите на 
вишоците на ликвидност и други релевантни прашања. 
Во наредната година се очекува усвојување и оперативно имплементирање на Процедурата за 
управување со оперативна ликвидност која го регулира известувањето на различните 
организациони делови за деловните настани кои имаат импликации врз оперативната 
ликвидност. Имплементацијата на Процедурата се очекува да овозможи подобро планирање на 
паричните текови на ниво на Банка, што ќе придонесе за намалување на трошоците од чување 
вишок на ликвидност или недостиг на ликвидност. 
Симулирањето, следењето и известувањето за ликвидноста и во 2015 ќе продолжи да се 
извршува на дневна основа. Притоа, во контекст на новата Процедура за управување со 
оперативната ликвидност, процесот на изготвување и прецизноста на симулациите се очекува 
да бидат унапредени и да придонесат за подобро планирање на паричните текови. 

 
2.2  Управување со валутна позиција 
 

Отворената девизна позиција претставува основен индикатор преку кој се мери изложеноста на 
Банката на валутен ризик на дневна основа. Со управување на отворената девизна позиција 
Банката всушност управува со својот валутен ризик.  
Основен извештај преку кој Банката ќе ја следи својата изложеност на валутен ризик е дневниот 
регулаторен Извештај за валутен ризик. Дополнително, валутната позиција ќе се следи и преку 
интерните проекции на движењето на отворената девизна позиција и девизната ликвидност на 
краток рок. Дневното симулирање на валутната позиција и ликвидност покрај целта да обезбеди 
минимизирање на валутниот ризик овозможува планирање и оптимизација на паричните текови 
во странска валута. 
Извештаите за валутната позиција и проекциите на нејзиното движење и во наредната година ќе 
продолжат да бидат клучните инструменти врз база на кои ОЛЦ и АЛКО комитетите ќе носат 
стратешки одлуки во врска со управувањето со валутниот ризик. 
 
Во 2015 година, Банката ќе се стреми да одржува блага отворена девизна позиција  на ниво од 
+/- 5% од своите сопствени средства. Oва е прифатливо ниво на изложеност на валутен ризик 
кое ќе овозможи остварување на позитивни курсни разлики и ќе придонесе кон подобрување на 
профитабилноста на Банката.  
 
Во таа насока, примарна цел ќе биде да се обезбеди целосна усогласеност со екстерната и 
интерната регулатива, како и почитување на законските и групациските лимити. 
 
Покрај законските и интерните лимити, важни интерни акти за управувањето со валутната 
позиција на Банката на кои ќе продолжи да се става посебен акцент, се FX Стратегијата и 
Политиката за управување со валутен ризик на Банката. Согласно овие акти, Банката во 2015 
година има за цел да придонесе кон оптимизација на валутната структура на билансот на 
состојба, пред се преку реализација на деловните цели за зголемување на обемот на 
пласманите во денари и зголемување на долгорочните извори на средства во странска валута. 
 
Во годината која следи, Банката покрај почитувањето на горенаведените лимити и акти, при 
управувањето со валутната позиција постојано ќе води сметка за промените во 
макроекономското окружување и движењата на девизните курсеви на светските пазари, и 
согласно со тие промени и движења ќе преземе соодветни активности за: 

 идентификација на изворите на валутниот ризик 
 одржување на оптимална валутна структура на девизните средства и обврски, која во 
зависност од движењето на курсевите на странските валути ќе овозможи остварување на 
позитивни курсни разлики 
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 анализа на ефектите од управувањето со валутниот ризик врз сите аспекти  од 
работењето на Банката 

 
Дирекцијата за Управување со актива и пасива, Секторот Управување со средства и Дирекцијата 
за Управување со стратегиски ризик - како организациони единици кои се засегнати со оваа 
проблематика ќе продолжат со активна соработка, во насока на постигнување на заедничката 
цел, а тоа е што поуспешно управување со валутната позиција на Банката. 

 
 

2.3   Вложување и управување со Хартии од вредност  
 

Клучна стратешка определба на деловната политика на Банката е остварување на соодветно 
ниво на профитабилност пред се преку извршување на примарните банкарски активности – 
кредитно и депозитно работење со правни и физички лица, додека вложувањето на вишокот на 
расположливи средства во хартии од вредност останува да има второстепено значење за 
профитабилноста на Банката. 
Основни цели на политиката на инвестирање во хартии од вредност, рангирани според 
приоритетот, ќе продолжат да бидат: 

 обезбедување на адекватно ниво на ликвидни средства со истовремено минимизирање 
на ризикот на инвестицијата 

 задоволување на евентуални потреби за колатерализирано позајмување и користење на 
инструменти на монетарната политика 

 генерирање на поволен принос од инвестицијата без компромитирање на останатите 
стратешки цели 

 
Во поглед на квантитетот на вложувањето,  Банката оценува дека инвестирањето во хартии од 
вредност е резидуална активност и во голема мера ќе зависи од развојот на кредитното 
портфолио на Банката и евентуалните ликвидносни вишоци. Долгорочна стратешка определба 
на Банката е да го намалува учеството на хартиите од вредност во вкупните средства се до ниво 
од близу 10% од вкупната актива, при што за 2015 година е предвидено да ја заврши годината 
со вкупни вложувања во должнички хартии од вредност од ЕУР 50 милиони. 

 
Банката ќе настојува инвестициите во хартии од вредност да ги насочува во високоликвидни 
инструменти кои согласно домашната и интерната регулатива се оценети со најнизок степен на 
ризичност.  При тоа, над 98% од вкупниот износ ќе се однесува на државни хартии од вредност 
подразбирајќи ги веќе етаблираните инструменти на пазарот на пари како благајничките и 
државните записи, но и подолгорочните инструменти од типот на државни обврзници, 
структурните обврзници за денационализација како и евентуални останати инструменти 
расположиви на пазарот, а кои се предвидени согласно Листата на хартии од вредност објавена 
од страна на НБРМ кои се прифатливи како колатерал за спроведување на монетарни 
операции.  
 
Банката ќе ги почитува групациските лимити и стандарди за вложување во хартии од вредност, 
како во поглед на квалитетот така и во поглед на квантитетот на портфолиото. Согласно 
потребите за дисперзирање на ризикот и исполнување на групациските стандарди за 
инвестирање во хартии од вредност со висок рејтинг, Банката може да инвестира и во странски 
хартии од вредност со цел исполнување на гореспоменатите основни цели на вложување.     
Максималното ниво на инвестирање во краткорочни и долгорочни хартии од вредност 
произлегува од интерните и групациските лимити за инвестирање, а поделбата на 
инвестирањата по инструментите зависи од гореспоменатите цели и нивниот приоритет во 
одреден момент. Одлуките за вложување во краткорочни хартии од вредност (согласно тековни 
анализи и симулирани сценарија) ќе се разгледуваат и носат во рамки на работењето на 
Комитетот за Оперативна Ликвидност (ОЛЦ), додека одлучувањето за долгорочни вложувања 
спаѓа во рамките на надлежностите на Комитетот за управување со актива и пасива (АЛКО). 
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Одлуките за инвестирање ќе се донесуваат врз основа на Политиките и Процедурите за 
инвестирање во хартии од вредност, кои се претходно усвоени на Комитетот за управување со 
активата и пасивата (АЛКО).  
 

 
3.  Корпоративна стратегија и работење со правни лица  
 

Следните неколку клучни аспекти ќе бидат во фокусот на стратегијата за работење со 
корпоративни клиенти во деловната 2015 година: 

 Фокусирање кон соодветна група на потенцијални клиенти со посебен акцент на СМЕ 
клиентите 

 Постојан мониторинг на конкуренцијата и потребите на клиентите 
 Зголемени Cross – selling активности 

 
Во 2014 година Секторот Управување со корпоративни клиенти се посвети на зајакнување на 
сопствените капацитети, како и подобрување на квалитетот на кредитното портфолио. Беше 
направена трансформација на Секторот преку спојување на Дирекцијата за Мали и Средни 
претпријатија и Дирекцијата за големи клиенти и проектно финансирање во една Дирекција за 
продажба на корпоративни клиенти. Со спојувањето, Секторот за управување со корпоративни 
клиенти се состои од две Дирекции и тоа Дирекција за продажба на корпоративни клиенти и 
Дирекција за поддршка на продажба на корпоративни клиенти. 
Клучна цел во 2015 година ќе биде зголемување на портфолиото со стапки на раст кои ги 
надминуваат пазарните, со цел подобрување на пазарната позиционираност и продолжување на 
успехот остварен во 2014 година. 
Останува наша стратешката определба да бидеме силен партнер за нашите клиенти со понуда 
на атрактивни и издржливи решенија за нивните финанските потреби. 
Клучни мерки преку кои ќе се настојува да се исполнат деловните цели за 2015 година ќе бидат: 
 

 во делот на клиентскиот фокус: 
 Таргетирана аквизиција на клиенти со добар рејтинг 
 Таргетирана аквизиција на клиенти кои не се корисници на кредити со цел продажба на 
безризични продукти и cross sale 

 Активно привлекување на депозитни клиенти со цел диверзификација на депозитната 
база од правни лица 

 Фокусирање на постоечките и новите клиенти и пружање на квалитетна услуга 
 Дефинирање на интерни лимити на максимална изложеност кон постоечки и нови 
клиенти како стратегија за кредитирање на клиентите 

 Излезна стратегија за клиентите со лоша кредитна историја 
 Размена на клиенти во рамките на Ерсте и Шпаркасе групацијата 

 
 во делот на продукт - стратегијата: 

 Зголемување на продажбата на кредити во домашна валута, во согласност со усвоената 
FX стратегија 

 Продажба на краткорочни кредитни продукти по поволни цена на „blue chip” компании 
како дел од стратегијата за преземање 

 Подобрување и развој на „trade finance“ производи 
 Понуда на долгорочни инвестициони кредити од сопствени средства и кредитни линии 
 Подобрување на ефикасноста кај продуктите обезбедени со депозит 
 Акцент на зголемување на депозитната база по видување 

 
 во делот на формирање на политика на цени: 
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 ценовна политика според нивото на ризик, базирана на рејтингот и квалитетот на 
обезбедувањето 

 индивидуално формирање на цените на база на утврдување на профитабилност на ниво 
на клиент 

 
 во делот на каналите на продажба: 

 комплетна понуда на услуги на корпоративните клиенти од едно место – Центар за услуги 
на корпоративни клиенти (Corporate Service Center – CSC) 

 централизација на продажниот персонал во неколку регионални центри 
 подобрување на продажните вештини преку континуирани и соодветни обуки и едукација 
 подобрување на ефикасноста на кредитниот процес преку поедноставување на 
процедурите  

 
 

4.    Работа со население и управување со деловна мрежа  
 

Една од главните задачи  на деловната политика за 2015 година во делот на кредитното и 
депозитно работење со физички лица и микро клиенти, ќе биде да се задоволат растечките 
барања и потреби во овој сегмент, како во сферата на понудата на продукти така и во делот на 
обезбедување на квалитетни услуги. Согласно со претходно наведеното, Секторот Управување 
со физички лица ќе стави акцент на следните активности: 

 Имплементирање на технолошки иновации во насока на усовршување на дел од 
постоечките продукти, со цел следење на современите пазарни трендови и засилување 
на продажбите  

 Континуирано ревидирање на условите на постоечките кредитни и депозитни производи 
во интерес на пресретнување на потребите на клиентите  

 Воведување на иновативни кредитни продукти комбинирани со животно осигурување 
 Дизајнирање на пакети на производи за младата популација (Y generation) 
 Во фокусот на продажбите ќе бидат потрошувачки кредити во домашна валута, платежни 
картички и пречекорувања, станбени кредити во странска валута, депозити по видување, 
долгорочни девизни депозити и електронско банкарство 

 Имплементација на стимулации за зголемување на користењето на кредитните картички 
и дозволените пречекорувања  

 Стартување на Контакт Центарот за физички лица во насока на спроведување на 
интегрирани активности за целосна грижа за клиентите 

 Сегментација на клиенти и имплементирање на нов концепт за аквизиција и опслужување 
на ВИП клиенти  

 Збогатување на понудата на бизнис пакетите за микро клиентите кои најголем дел од 
своето работење го извршуваат преку Банката 

 Препознавање и реализирање на квалитетните бизнис идеи преку соодветна финансиска 
поддршка и градење на долгорочни партнерски релации со клиентите 

 Проактивен пристап кон микро сегментот во согласност со антиципираните потреби на 
клиентите 

 

Во делот на каналите на дистрибуција во деловната 2015 година се планира развој на следните 
сегменти: 
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 Имплементирање на функционалност за плаќање на рати на ПОС уредите на Банката, 
што ќе придонесе за понатамошно зголемување на прометот на ПОС уредите и 
кредитните картички  

 Воведување на нов канал на комуникација E-Branch како нов концепт на пристап на 
клиентите, насочување на клиентите да ги користат електронските канали на 
комуникација за извршување на трансакциски услуги 

 Воведување на M-Banking, како услуга со лесна достапност и пристап на сметките на 
клиентите преку нивните мобилни телефони, поголемо задоволство на клиентите и 
намалување на трошокот по едница трансакција 

 Контуниирано подобрување на функционалностите на E-Banking, со цел зголемување на 
бројот на корисници 

 Безконтактна картичка и ПОС уреди, во согласност со определбите на Банката за 
следење на новите технологии и менување на перцепцијата за банката како „иновативна 
банка“ 

 Континуирано ширење на мрежата на ПОС и АТМ уреди 
 Наградни игри за корисниците на кредитни картички, зголемена лојалност на клиентите и 
привлекување на нови клиенти 
 

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

 Континуирано спроведување на обуки за зголемување на знаењата и стручноста, како и 
подобрување на продажните вештини на вработените во експозитурите  

 Активности за унапредување на комуникацијата и мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата 

 Интензивирање на cross selling активностите помеѓу експозитурите и микро и 
корпоративниот сегмент 

 Комплетна поддршка на експозитурите во извршувањето на тековните активности со цел 
зголемување на ефикасноста во работењето и зголемување на продажните резултати 

 Градење на препознатливост на брендот преку целосна интегрираност на клиентите во 
експозитурите 

 Управување со поплаките од клиентите и секојдневни заложби за нивно брзо и ефикасно 
разрешување 

 
 
5. Политика на цени и управување со Актива и Пасива  

 
Основни цели кои Банката ќе настојува да ги оствари во 2015 година преку својата ценовна 
политика се: 
 

 подобрување на каматната маргина преку квалитативна промена во структурата на 
Активата и Пасивата 

 соодветно инкорпорирање на цената 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 

 
При утврдувањето на висината на каматните стапки кои ќе се наплаќаат за производите и 
услугите кои ги нуди на пазарот (или плаќаат за изворите на финансирање), Банката ќе се води 
од принципот на домаќинско работење и покривање на трошоците со остварување на адекватна 
маргина која ќе резултира со остварување на планираната добивка. Со цел усогласување со 
пазарните трендови и водење на правилна ценовна политика, Банката ќе води сметка за 
актуелните случувања на македонскиот банкарски пазар, како и за движењата на најзначајните 
референтни каматни стапки на домашниот и на странските пазари.  
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Банката ја задржува својата определба за детерминирање на висината на цените според нивото 
на ризик. Ова ќе биде постигнато преку унапредување на групацискиот Risk Adjusted Pricing 
модел имплементиран во 2014 година.  
 
Во 2015 година Банката постојано ќе ја поттикнува иновативноста преку воведување на нови 
производи и услуги за своите клиенти. Како цените за постоечките, така и цените на новите 
производи и услуги, Банката ќе ги утврдува на начин што ќе овозможи остварување на 
планираното ниво на профитабилност. Во насока на зголемување на својата профитабилност, 
во фокусот на деловната политика на Банката за 2015 година е зголемување на учеството на 
некаматните во вкупните приходи. 
 
Комитетот за управување со Актива и Пасива (АЛКО) останува да биде клучното работно тело 
со мандат да ја одредува и менува висината на каматните стапки, тарифите и надоместоците 
согласно ценовната политика на Банката и пазарните услови. Комитетот врши постојан 
мониторинг на остварувањето на ценовната политика на Банката и случувањата на банкарскиот 
пазар. Согласно тоа, 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 се 
следење на изложеноста на Банката на валутен, ликвидносен и каматен ризик, како и 
исполнување на лимитите за вложувањата на Банката во хартии од вредност. 
Главна цел на политиката на цени на Банката во 2015 година е остварување на соодветно ниво 
на профитабилност преку постигнување на нето каматна маргина од околу 3,5-3,6%. 
 
 

6. Човечки ресурси 
 

Во насока на имплементацијата на стратешките цели од генералната деловна политика на 
Банката за 2015 година, Банката ќе продолжи да развива работно опкружување кое нуди личен и 
професионален развој и напредок но и развива чувство 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  Политика за наградување базирана на европските регулативи за наградување  
донесена во 2014 година, системот за наградување ќе продолжи да се развива во насока на 
концепт на наградување и мотивирање на вработените базиран на компетитивни пазарни 
услови и мерлив систем за управување со перформансите 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 една 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. 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. Обуката 
ќе се реализира преку надворешни специјализирани тренинг центри, преку групациската 
размена како и преку востановената програма за интерен трансфер на знаења преку концептот 
на интерни обучувачи. 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 признаети лиценци за специфични знаења.  
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7. Маркетинг  
 

Маркетинг активностите ќе ја следат генералната стратегија на Банката во поглед на 
континуирано зголемување на пазарниот удел и рангирање помеѓу најдобрите три 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 „уникатна конкурентска предност“ (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, 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 адвертајзигот 
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 Банката, ќе има основна цел да ги развие 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 2015 година придава голема важност на контролата на трошоците со цел 
максимизирање на финансиските резултати и постигнување на подобар Cost-to-Income 
показател.  
Клучна цел на Деловната политика за 2015  година е подобрување на трошковната ефикасност 
што на крајот се очекува да резултира со обезбедување на внатрешни заштеди и 
рационализација во работењето.  
Во деловната политика за 2015 година акцентот е ставен пред се на подобрување на контролата 
на непродуктивните трошења со цел максимизирање на финансиските резултати, преку подобро 
управување со набавките  (намалување на цените и добивање на врвен квалитет, стабилност на 
набавките) и оптимизирање на работните процеси. 
Банката ќе ја продолжи соработката за групациски набавки со Erste Group Procurment со што ќе 
продолжи трендот на остварување на заштеда преку користење на  групациските бенефити.   
Во 2015 година со усогласување со Одлуката на НБРМ за проверка на автентичноста, 
соодветноста и начинот на враќање на хартиените и кованите пари во оптек, ќе се постигне 
зголемување на  нивото на контролната функција во делот на работата со готовината во 
Банката. 
Како дел од планираната оптимизација и модернизација на деловната мрежа, во деловната 
политика за 2015 година се инкорпорирани и реалокации на неколку експозитури (во и надвор од 
главниот град). Во делот на физичкото обезбедување и транспортот на готовина, главна цел ќе 
биде обезбедување на најдобриот понудувач на пазарот што ќе обезбеди висок квалитет на 
услугите и сигурност во транспортот на готовина, физичката заштита и мониторингот. 
Дополнително внимание ќе се даде на унапредување на процесот на мониторинг и известување 
за трошоците како и востановување на интерен бенчмарк на потрошувачка. Активностите кои се 
извршуваат за намалување и оптимизација на административните трошоци, остануваат на сила 
како тековна обврска на одговорните служби. 
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9. Корпоративно управување и усогласеност со прописи  
 

Корпоративно управување 
Банката ја цени вредноста на стабилното корпоративно управување како фундаментална база 
во остварување однос на доверба со акционерите, клиентите, вработените, добавувачите и 
останатите клучни страни. 
Групацискиот кодекс за корпоративно управување ("Кодекс"), применет од страна на групацијата 
Штаермеркише Шпаркасе има за цел да ја зацврсти улогата на акционерите и да создаде здрав 
баланс помеѓу акционерите, Управниот и Надзорниот Одбор и сениор менаџментот. Стабилното 
корпоративно управување, кое го карактеризираат високи стандарди во однос на 
транспарентноста, доверливоста и етичките вредности, отсекогаш претставувал добро 
етаблиран носечки принцип во рамките на активностите на Банката. 
Корпоративната општествена одговорност (CSR) за Банката претставува посветеност во 
водењето на бизнис активностите на еден одговорен начин како што е наведено во нашиот  
Code of Conduct, да се земат предвид мислењата на акционерите и да се создаде дополнителна 
вредност за нашите акционери и општеството. Општата цел е да се даде придонес во 
одржливиот развој преку регионално водство во смисла на одржливи банкарски решенија. 
Банката и целата Групација презема општествена и економска одговорност, како  и одговорност 
кон животната средина, одговорност да управува со ризиците, создава и поддржува бизнис 
можности за клиентите со соодветно финансирање и да гради доверба. Ова претставува еден 
ефективен начин да се придонесе кон развојот и благосостојбата во општеството и следствено 
да се оствари визијата на Групацијата – да стане лидер во обезбедување одржливи банкарски 
операции.      
 
Усогласеност со прописи 
Во денешниот глобален пазар, банките во голема мера го имаат проширено делокругот и 
комплексноста на нивните активности и се соочуваат со променлива регулаторна средина, со 
тенденција на раст на комплексноста. Понатаму, заради финансиската криза, неколку 
неусогласености од поголеми размери, како и зголемениот акцент на правата на потрошувачите, 
регулаторите, инвеститорите, законодавните органи и пошироката јавност се фокусира на 
институционалните практики за заштита на потрошувачите и перформансите во регулаторната 
усогласеност како никогаш досега. Дополнително, неусогласеноста може да резултира со судски 
процеси, парични казни, регулаторни ограничувања и да предизвика штета на репутацијата која 
може да влијае на организацијата во стратегиска смисла. 
Главниот фокус на функцијата усогласеност ќе биде: 
• Дизајн и спроведување на процес на усогласеност со воспоставување на: организациски 
струкури и структури на управување, процеси на известување на Управниот Одбор и извршниот 
менаџмент; преглед на регулатива и процеси на управување со промени, процеси за 
усогласеност во проценката на ризиците; политики и процедури за усогласеност; процеси и 
програми за обука во областа на усогласеноста; програми за следење на усогласеноста  
• Проверки на регулаторната подготвеност  преку  проверки во однос на сите регулаторни 
барања наложени од регулаторните органи, проверки на усогласеноста со цел асистирање на 
Банката при подготовка за регулаторни контроли/инспекции, преку идентификување на 
потенцијални гапови, обезбедувајќи специфични препораки за постапување и справување со 
истите 
• Проценки на ризикот и контролните процеси преку оценување на дизајнот и оперативната 
ефективност  на процесите на усогласеност на ризиците и контролните процеси, вклучително и 
процесите кои се однесуваат на исполнување на локалните прописи, приватност, фер 
кредитирање, судир на интереси, поврзани трансакции, регулаторни барања во однос на 
потрошувачките кредитни и депозитни операции и останати важечки барања врзани за 
усогласеноста. 
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10. Спречување перење пари и финансирање на тероризам  
 
Перењето пари и финансирањето тероризам ја поткопуваат довербата во финансискиот систем. 
Законската регулатива и јавното мислење доделија важна задача на финансиската индустрија, а 
тоа е соочување со овие предизвици. Целта на Службата СППФТ (АМЛ функцијата) е 
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. 
Високиот менаџмент ќе биде и понатаму посветен на воспоставување на високи АМЛ стандарди 
и ќе продолжи во настојувањето да развие култура на однесување во која се цени и наградува 
имплементацијата на соодветни контроли и процедури и посветеноста на АМЛ функцијата во 
овие процеси. Со имплементирање на овие стандарди ќе се настојува да се спречи 
злоупотребата на продуктите и услугите од страна на било каква форма на финансиски 
криминал. 
Со цел правилно да се одговори на АМЛ ризиците и понатаму ќе се настојува добро да се 
запознаат клиентите (постоечки и нови), нивните активности и деловни партнери 
Исто така, континуирано ќе се работи 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. На 
крајот, примената на превентивните мерки мора да биде континуиран процес кој вклучува 
константна анализа и следење на високо софистицираните криминални методи. 

 
 
11. Внатрешна ревизија  

 
Внатрешната ревизија во денешни услови е модерна професија, која еволуираше од 
сметководствено ориентирана вештина кон професија ориентирана кон оценка на ризиците. 
Денес внатрешната ревизија се смета како посебна дисциплина со далеку поширок опфат. 

 
Во согласност со генералната определба на Банката за 2015 да се развива како модерна, 
сигурна и клиентски ориентирана банка, зголемување на компетенциите и вештините на 
вработените во Секторот е еден од приоритетите. Од тука и во однос на 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. 
Исто така за да се овозможи поефикасна ревизија Секторот ќе применува и соодветни алатки во 
таа насока (како на пр: унапредување на имплементираната алатка за ,,follow up,, на дадените 
мерки од страна на ревизијата и нивен статус). 
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: 

 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 2015 година ќе ги извршува своите активности во согласност 
со Годишниот план за работа, изготвен согласно групациски стандарди, кој согласно Законот за 
банки, Статутот на Банката и интерните акти за работа, е одобрен од Надзорниот Одбор на 
Банката.  
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В. Квантифицирање на финансиските цели на Банката  
 
План на Билансот на состојба 
 
Во согласност со зацртаните цели на Деловната политика за 2015 година, вкупните средства на 
Банката до крајот на годината се очекува да забележат пораст од 2,5% во однос на минатата 
година. Растот на вкупните средства ќе биде диктиран пред се од планираниот раст на 
кредитното и депозитното 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 сопствениот раст.  

 
1. Средства 

 
1.1 Парични средства и пари во странски банки – со оглед на високата ликвидност која 
постоеше во 2014 година, како на ниво на  банкарскиот сектор така и на ниво на Банката, со 
буџетот на Банката е предвидено намалување на учеството на високоликвидните средства во 
вкупната актива до крајот на 2015 година на ниво од 15-16%. Под високоликвидни средства при 
тоа подразбирајќи го 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 (45,9%) 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 трансакциите со кореспондентските банки кои 
произлегуваат од него.  
Износот на ликвидните готовински средства е буџетиран на начин кој овозможува поддршка на  
планираната динамика на раст на кредитното и депозитно портфолио и  обезбедува одржување 
на ликвидните средства на соодветно ниво, со истовремено издвојување на пропишаното ниво 
на Задолжителна резерва и исполнување на интерните и екстерните ликвидносни индикатори.  

 
1.2 Кредити на клиенти - во согласност со претходно направената анализа на предвидувањата 
од страна на релевантните домашни и странски институции, а кои се однесуваат на клучните 
макроекономски параметри за 2015 година, но и во согласност со интерната проценка на 
пазарниот апсорпционен потенцијал, за 2015 година Банката предвидува вкупен пораст на 
кредитното портфолио од 15,3%. 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.  
 
Согласно стратегијата на менаџментот, предвиден е пораст од 14,9% кај кредитирањето на 
физичките лица, додека очекуваниот пораст во сегментот на кредитирање на финансиски и 
нефинансиски правни лица (вклучително и јавниот сектор) е 15,5%. Остварување на порастите 
во предвидениот обем за Банката ќе значи и промена во валутната структура на портфолиото во 
корист на кредитите во домашна валута што ќе има поволно влијание на каматните приходи и 
општата профитабилност. Во услови на сеуште неизвесно макроекономско окружување 
подложно на внатрешни и надворешни ризици, одржувањето на растот со истовремено успешно 
менаџирање на ризикот кој произлегува од планираното и постоечкото портфолио останува 
основен приоритет на менаџментот. 

 
1.3 Хартии од вредност – согласно стратегиите за управување со ликвидноста и вложување во 
хартии од вредност и интерно дефинираните лимити, со деловната политика за 2015 
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предвидено е намалување на вкупниот износ на вложувања до крајот на годината до ниво од 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. Банката слободните 
парични средства во 2015 година ќе ги вложува во краткорочни и долгорочни хартии од вредност 
(благајнички записи, државни записи и државни обврзници). Сепак, согласно буџетот на Банката, 
динамиката на раст на кредитното и депозитно портфолио во согласност со стратегијата на 
продажните сектори, ќе бидат клучен фактор кој ќе ја детерминира динамиката и обемот на 
вложување во хартии од вредност. 

 
 

2. Извори на финансирање 
 

2.1 Депозити од клиенти - планираниот вкупен пораст на депозитите од клиенти за 2015 година 
изнесува 12,4%, при што учеството на истите во вкупните извори на Банката би инзесувало 
64,7%. Планираниот пораст на депозитите од правни лица е таргетиран на ниво од  10,4% и 
покрај зголемување на депозитниот потенцијал, има за цел и придобивање на клиенти кои 
целокупното свое работење би го извршувале единствено преку Банката. Депозитите на 
физичките лица (орочените депозити и транскациските сметки) се планира да пораснат за 13,7% 
како резултат на интензивирање на продажните активности на Секторот за работа со население 
и управување со деловна мрежа. Фокусот кај овој извор на финансирање е ставен на 
зголемување на учеството на депозитите по видување и долгорочните девизни депозити во 
вкупната депозитна база, при очекуван умерен надолен тренд на каматните стапки.  
 
2.2 Кредитни линии и обврски по кредити - во текот на 2015 година Банката дел од 
планираниот пораст на пласманите ќе го финансира од наменските средства на ЕИБ фондот 
администриран преку Македонската Банка за Поддршка на Развојот како и од дополнителните 
ЕИБ средства обезбедени преку матичната банка и од средствата од нова кредитна линија од 
матичната банка од Грац. Меѓутоа најголемиот дел од порастот на пласманите Банката ќе го 
финансира од сопствените средства, со цел постигнување на поголема независност од 
матичната банка при финансирањето на сопствениот раст. 
 
2.3 Капитал и резерви – со оглед на моменталната стапка на Адекватност на капиталот, имајќи 
ги во предвид планираните порасти на ризично пондерираната актива, за 2015 година е 
предвидено дополнително зголемување на основниот капитал од порастот кој ќе биде остварен 
со  реинвестирањето на предвидената добивка за годината. 
 
 

План на приходи и расходи 
 

1. Каматни приходи и расходи – при планирањето на каматните приходи и расходи за 2015 
година, Банката ги зема во предвид постојната и планираната структура и динамика на пораст 
на изворите и пласманите, планираната каматна политика и очекуваниот ефект од наплатата на 
нефункционалните пласмани. Според ова, проектираниот раст на нето каматниот приход за 
2015 година изнесува 13,7%, при што каматните приходи се планира да растат со 13,5%. 
Планираниот раст на каматните приходи се должи исклучиво на приходите кои призлегуваат од 
кредитирањето, во услови на очекувано намалување на приходите од управувањето со 
високоликвидните средства, (вложување во државни хартии од вредност, краткорочни депозити 
во Централната банка и меѓубанкарски пазар на депозити. Каматните расходи ќе растат со 
помал интензитет од приходите (12,7%) пред се како резултат на планираното намалување на 
просечната каматна стапка на депозитните извори и соодветно очекувано влијание од 
квалитативната измена во структурата на депозитното портфолио во корист на депозитите по 
видување и девизните депозити. 
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Согласно претходно наведените претпоставки имплементирани во Буџетот за 2015 година, нето 
каматниот распон како разлика помеѓу каматоносната актива и пасива е проектирано да  
забележи пораст за +0,2% и да го достигне нивото од 3,2% просечно за 2015 година, додека кај 
нето каматната маргина (пресметана како однос помеѓу нето каматниот приход и просечната 
каматоносна актива) е планиран раст од +0,3%, односно планирано е да го достигне нивото од  
3,6% во 2015 година. 
  

   2013  2014  Б2015 
Просечна цена на каматоносна актива  5,0  4,5  4,8 
Просечна цена на каматоносна пасива  2,0  1,5  1,6 
НЕТО КАМАТЕН РАСПОН  3,0  3,0  3,2 
НЕТО КАМАТНА МАРГИНА  3,5  3,3  3,6 

 
2. Приходи и расходи од провизии - нето растот на банкарските приходи по основ на 
надомести за 2015 година во просек е планирано да забележи раст од 24,1%, во услови на 
очекуван пораст на приходите по овој основ од 11,5%, и пад на расходите од -4,8%. При тоа:  

 нето ефектот од накнадите од документарно работење е планирано да забележи 
стапка на раст од 56,4% 

 нето ефектот од надоместите од домашниот платен промет 10,3%   
 нето ефектот од надоместите од девизниот платен промет со странство 31,8%  
 во делот на ефектот на нето приходите од провизии од картичното работење се 

очекува намалување/подобрување на негативниот нето ефект за 1,2% во однос на 
минатата година.  

Главниот фактор за високата стапка на раст во 2015 година е вкалкулираниот ефект на веќе 
склучените аранжмани од делокругот на документарното работење и дополнителните ефекти од 
новиот бизнис.  
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. Еден значаен дел од мерките опишани претходно во оваа деловна политика за 
краен ефект го имаат постигнувањето токму на ова зголемување. 
 
3. Резервации - Банката во 2015 година ќе применува умерено конзервативна политика на 
управување со ризик во согласност со практиките и политиките кои се применуваат во 
групацијата која ја претставуваме. Чистењето на старото портфолио од нефункционални 
пласмани се планира да се финализира во 2015 година. Новото генерирано портфолио, 
одобрено врз основа на построги кредитни стандарди треба да овозможи целосна контрола врз 
волуменот на нефункционалните кредити, пониски стапки на учество на нефункционалните во 
вкупните кредити и повисока покриеност на нефункционалните пласмани со резервации. 
Во текот на 2015 година Банката планира намалување на учеството на нефункционални кредити 
во вкупното портфолио  на околу 15,7% (20,0% во 2014 година) и подобрување на коефициентот 
за покриеност на нефункционалните пласмани со резервации од 85,3% на 92,1%. За 
постигнување на овие цели, планирано е во 2015 година дополнително алоцирање на 
резервации во износ од 174,8 милиони МКД. 
 
4. Трошоци - управувањето со трошоците ќе биде следено преку постојано мерење на 
показателот Трошоци/Приходи при што на крајот од 2015 година се очекува учеството на 
оперативните трошоци во оперативните приходи да изнесува 70,0%. 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 беа 
инкорпорирани и трошоците кои произлегуваат од развојната компонента – пред се мислејќи на 
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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 18,3% 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.   
 
4.2. Административни трошоци и амортизација - вкупните трошоци од оперативно работење 
се проектирани да го задржат нивото од претходната година, со минимален раст од 1,0%. 
Предвидена е оптимизација/намалување на редовните административни трошоци, трошоците за 
функционирање на деловната мрежа и трошоците за правни и консултантски услуги за 8,0% во 
споредба со нивното ниво од претходната година. Воедно, планирано е повисоко ниво на ИТ 
трошоците за 14,0% што произлегува од еден од клучните проекти предвидени за 2015 година, а 
тоа е проектот за надградба на банкарскиот информациски систем и зголемување за 14,1% на 
маркетинг трошоците, соодветно на планираните продукт - кампањи и други промотивни 
активности дизајнирани во насока на реализирање на стратешките плански определби во 
доменот на продажбата и зајакнување на препознатливоста на брендот.  
Износот на амортизацијата планиран 27,0% повисок во однос на  минатата година е целосно 
резултат на планот за обем и динамика на нови инвестиции, од кои доминантниот дел е во 
сферата на ИТ структурата (надградба на ИТ системот) што резултираше со зголемено 
предвидување за амортизација во делот на софтверот и хардверот.  
 
4.3. Останати расходи од дејноста – овие трошоци во себе ги вклучуваат исправките и 
ефектите од работа со преземени средства, даноци и давачки кон регулаторни тела, како и 
други расходи без поголемо материјално значење.  
Во 2015 година планирано е подобрување на ефектот од останатите расходи од дејноста за 
51,3% во споредба со 2014 година. Помалиот износ на останати расходи за 2015 година се 
должи на помалиот планиран износ за исправка на вредност на постоечки преземени средства, 
бидејќи Банката планира преземање на имот само во услови на познат купувач (што подразбира 
брзо продавање на преземеното средство, без издвојување дополнителни износи за исправка). 
 
5. Профит - согласно претходно елаборираните цели, мерки и проекти зацртани со деловната 
политика за 2015 година, Банката оваа деловна година очекува да ја заврши со позитивен 
финансиски резултат пред оданочување од 53.057.539 денари. Со земање во предвид на 
Данокот на добивка кој согласно постојната регулатива е планиран на износ од -6.971.754 
денари, добивката по оданочување буџетирана за 2015 година изнесува 46.085.785 денари што 
претставува пораст за 65,8% во однос на остварениот резултат во 2014 година. 
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Прилог 1: Биланс на состојба 
 

Буџет
во 000 МКД 31.12.2014 31.12.2015

во % во 000 МКД

Пари и парични средства кај Централна банка 1.334.489 37,5% 500.421 1.834.909
Пласмани во останати кредитни институции 1.844.075 -60,0% -1.107.281 736.794
Кредити на клиенти 10.251.725 15,3% 1.571.835 11.823.560

Јавен сектор 214.499 -13,6% -29.151 185.349
Правни лица 6.519.572 16,5% 1.075.606 7.595.178
Физички лица 3.517.654 14,9% 525.380 4.043.034

- Резервации за кредитно портфолио -1.751.500 2,5% 43.054 -1.708.446
Деривативи 8.408 -100,0% -8.408 0
Хартии од вредност 3.888.559 -19,1% -743.465 3.145.094
Нематеријални средства 7.746 >999,9 146.193 153.940
Имот и опрема 339.906 12,3% 41.699 381.605
Останати средства 146.038 -26,9% -39.345 106.693
ВКУПНИ СРЕДСТВА 16.069.446 2,5% 404.703 16.474.149

Депозити од банки 3.142.757 -26,5% -831.409 2.311.348
Депозити од клиенти 9.491.115 12,4% 1.172.435 10.663.549

штедни влогови на население 4.702.065 18,4% 864.679 5.566.744
останати депозити 4.789.049 6,4% 307.756 5.096.805

Деривативи 35 -100,0% -35 0
Останати резервации 68.499 54,1% 37.070 105.570
Обврски за данок 0 - 6.972 6.972
Останати обврски 131.505 -25,6% -33.713 97.793
Субординирани обврски 1.019.444 1,1% 11.082 1.030.527
Капитал 2.216.090 1,9% 42.301 2.258.391
ВКУПНИ ОБВРСКИ 16.069.446 2,5% 404.703 16.474.149

промена
Б2015 - 2014
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Прилог 2: Биланс на успех 
 

Буџет
во 000 МКД 31.12.2014 31.12.2015

во % во 000 МКД

Нето приходи од камати 564.702 13,9% 78.381 643.084
Нето приходи од провизии 83.212 24,1% 20.062 103.274
Курсни разлики 36.520 -10,9% -3.970 32.550
Приходи од сопственички инструменти 4.466 -1,3% -59 4.407
Приходи од средства издадени под закуп 1.016 -0,3% -3 1.013
Резервации за портфолиото -152.394 -14,7% -22.432 -174.826
Трошоци за вработени -225.385 -18,3% -41.264 -266.649
Останати административни трошоци -225.849 -1,0% -2.216 -228.064
Амортизација -42.909 -27,0% -11.582 -54.491
Исправка на вредност на сопственички инструменти -2.184 54,2% 1.184 -1.000
Останат оперативен резултат -12.818 51,3% 6.578 -6.240

0
Добивка пред оданочување 28.377 87,0% 24.680 53.058
Данок на добивка -5.783 -20,6% -1.189 -6.972

Добивка за годината 22.594 104,0% 23.491 46.086

Оперативни приходи 1) 689.916 13,7% 94.412 784.327
Оперативни расходи 2) -494.143 -11,1% -55.061 -549.204
Оперативна добивка 195.773 20,1% 39.351 235.124

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

2) трошоци за вработени, останати административни трошоци, амортизација

промена
Б2015 - 2014

 
 
 
 
 
          


