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1. Макроекономско окружување
Како во изминатите неколку години, така и во 2014 година клучен надворешен фактор чие
влијание се одразуваше врз домашниот економски ефект беше глобалната економска и
финансиска криза. Последните достапни податоци од EUROSTAT1, заклучно со крајот на
третиот квартал од 2014 година, ги потврдуваат очекувањата за отежнато заздравување на
економскта активност така што стапката на годишен раст на бруто домашниот производ
(БДП) во евро-зоната изнесува 0,8%. Во иста насока упатуваат и податоците за
индустриското производство од ноември 2014 година, кое на годишна основа е намалено за
0,4%. Воедно, декемвриската годишна стапка на инфлација во евро-зоната за првпат по 2009
година е негативна и изнесува -0,2%. Ваквото остварување главно се должи на пад на цените
на нафтата на светските берзи и слаба искористеност на слободните капацитети во
економиите од евро-зоната, што поттикнува дефлациски притисоци. Во вакви услови,
Европската централна банка (ЕЦБ) повеќекратно интервенираше со преземање на
неконвенционални мерки, така што во текот на 2014 година изврши двократно намалување
на каматната стапка на операциите за рефинансирање (од 0,25% на 0,05%), на каматната
стапка на кредитите преку ноќ (од 0,75% на 0,30%) и на каматната стапка на депозитите
преку ноќ која влезе во негативна зона (од 0,00% на -0,20%)2.
Имајќи ги предвид податоците за високофрекфентните показатели за евро-зоната, НБРМ
постојано ја приспособуваше монетарната политика на промените во окружувањето, како и
на условите во домашната економија. Така, следствено на намалувањето на основните
каматни стапки на ЕЦБ, а имајќи го предвид високото ниво на ликвидност во домашниот
банкарски сектор, НБРМ изврши монетарно олабавување преку намалување на основната
каматна стапка која во јануари беше намалена од 3,50% на 3,25% и истата се задржа на ова
ниво до крајот на 2014 година. Исто така НБРМ изврши двократно намалување на
каматнатните стапки на седумдневните депозити на банките така што каматната стапка на
овие депозити од 1,50% беше сведена на 1% заклучно со крајот на 2014 година. Каматната
стапка на депозитите преку ноќ беше еднократно намалена од 0,75% на 0,50%. Воедно, беше
донесена Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва со која се
продолжува примената на нестандардната мерка за намалување на основата за задолжителна
резерва на деловните банки за износот на новоодобрените кредити на нето-извозниците и на
домашните производители на електрична енергија. Продолжувањето на примената на оваа
мерка беше направено согласно утврдениот позитивен ефект врз динамиката на
кредитирање.
Ваквите промени во монетарната политика имаа за цел ослободување на ликвидност во
банкарскиот систем со цел поттикнување на кредитниот раст и поддршка на приватниот
сектор во услови кога намалената странска побарувачка го ограничуваше растот на
домашната економија.

1

EUROSTAT, Selected Principal European Economic Indicators.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis

2

ECB, Key ECB Interest Rates
https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html
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Согласно последно објавените показатели на НБРМ за работењето на банките3, вкупната
актива на ниво на банкарски систем со состјба на 30.09.2014 година е зголемена за 4,30%
споредено со 31.12.2013 година, бруто кредитите на нефинансиски субјекти бележат раст од
6,09%, додека депозитите на нефинансиски субјекти се зголемени за 6,50%. Капиталот и
резервите се повисоки за 3,29% во однос на 31.12.2013 година.
Во текот на 2014 година НБРМ донесе низа одлуки, упатства и одлуки за изменување и
дополнување на истите меѓу кои поначајни се: Упатство за спроведување на одлуката за
содржината и начинот на функционирање на кредитниот регистар, Одлука за начинот и
постапката за отворање и затворање трансакциска сметка, Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за менувачки работи, Одлука за проверка на автентичноста и
соодветноста, условите и начинот на враќање на книжните и кованите пари во оптек,
Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за
менувачки работи, Одлука за изменување и дополнување на методологијата за утврдување
на адекватноста на капиталот, Одлука за начинот и постапката на известување за трансакции
со нерезиденти, Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите за
отворање и водење на сметки на нерезиденти, Упатство за изменување и дополнување на
упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство, Упатство за начинот на
доставување податоци за склучените трансакции на девизниот пазар, Одлука за изменување
на Одлуката за начинот на формирање и објавување на курсевите на НБРМ, Упатство за
начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг
на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања во странство, Одлука за
дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се
овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство, Одлука за поврзувањето
со информатичкиот систем на НБРМ, Одлука за содржината на ревизијата на годишните
финансиски извештаи и на работењето на банка, Упатство за изменување на упатството за
доставување на податоци за прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг, Одлука за
изменување на Одлуката за задолжителната резерва, Листа на хартии од вредност за
спроведување на монетарни операции.
Измени и дополнувања имаше и кај дел од законите меѓу кои ги издвојуваме следните:
Законот за работни односи, Законот за трговски друштва, Закон за спречување на перење
пари и финансирање на тероризам, Законот за субвенционирање на станбен кредит, Законот
за хартии од вредност, Законот за данок на добивка, Законот за девизно работење, Законот за
стечај. Воедно, од новодонесените закони во текот на 2014 година би ги издвоиле: Законот за
финансиска дисциплина и Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните.
Основни макроекономски индикатори кои се одраз на економскиот амбиент во Република
Македонија во текот на 2014 година се следните:
-

стапката на раст на бруто домашниот производ (БДП) заклучно со третиот квартал од
2014 година изнесуваше 4,08%;
просечната годишна стапка на инфлација во 2014 година, следена според индексот на
трошоци на живот, беше негативна и изнесуваше -0,31%;
стапката на невработеност во третиот квартал од 2014 година изнесуваше 27,90%;

3

Извор: НБРМ, Податоци и показатели за банкарскиот систем на Република Македонија заклучно со 30.09.2014
година, Основни показатели за работењето на банките.
http://nbrm.mk/?ItemID=B72D99AC6F95284EB030D0E10BD53369
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-

-

извозот на стоки во третиот квартал од 2014 година изнесуваше 1.102,48 милиони
евра, а увозот беше за 295,73 милиони евра поголем од извозот и изнесуваше 1.398,21
милиони евра;
нето меѓународната инвестициска позиција на земјата во третиот квартал од 2014
година е негативна во износ од 4.793,96 милиони евра;
девизните резерви на крајот на 2014 година изнесуваа 2.436,48 милиони евра.

2. Биланс на состојба
Вкупниот биланс на Стопанска банка а.д. Битола на 31.12.2014 година (без комисионото
работење) достигна вредност од 8.919,04 милиони денари, односно 145,03 милиони евра, што
претставува раст од 14,57% односно 1.134,20 милиони денари во однос на 31.12.2013 година.
Остварениот пораст на Билансот на состојба во тековната година главно се должи на
зголемениот депозитен потенцијал, како и на поддршката што Банката ја дава на
стопанството и населението преку одобрените кредити притоа водејќи сметка за
прифатливото ниво на ризик.
Воедно, во текот на 2014 година Банката успеа да ја подобри квалитативната структура на
Билансот по пат на продажба на средствата превземени врз основа на ненаплатени
побарувања како и намалување на нефункционалните пласмани (Прилог 1).

2.1.

Пласмани

Во структурата на активата на билансот на Банката со состојба на 31.12.2014 година
највисоко учество од 52,43% имаат нето кредитите. Паричните средства и паричните
еквиваленти учествуваат со 31,93%, додека учеството на хартиите од вредност чувани до
достасување и преземениот имот изнесува 8,20% и 3,22%, соодветно. Недвижностите и
опремата придонесуваат со 3,26% во остварување на вкупниот биланс на Банката, додека
останатите активни позиции претставуваат 0,96% од вкупната актива.
(во 000 денари)

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.

4.1.

4.2.
5.
6.

Парични средства и парични
еквиваленти
Кредити и побарувања од банки и
финансиски институции
Кредити и побарувања од комитенти
(бруто)
Правни лица
Физички лица
Исправка на вредноста на кредитите и
побарувањата
Исправка на вредноста и акумулирана
амортизација на кредити и побарувања
- правни лица
Исправка на вредноста и акумулирана
амортизација на кредити и побарувања
- физички лица
Вложувања во хартии од вредност
Хартии од вредност чувани до
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31.12.2013

31.12.2014

Годишна промена
апосолутен
%
износ

Структура (%)
2013

2014

2.381.839

2.848.241

466.402

119,58

30,60

31,93

4.620

11.663

7.043

252,44

0,06

0,13

4.834.321
3.848.633
985.688

5.714.084
4.237.964
1.476.120

879.763
389.331
490.432

118,20
110,12
149,76

62,10
49,44
12,66

64,07
47,52
16,55

-1.193.034

-1.049.321

143.713

87,95

-15,33

-11,76

-1.159.358

-1.008.461

150.897

86,98

-14,89

-11,31

-33.676
19.956
724.754

-40.860
25.394
731.770

-7.184
5.438
7.016

121,33
127,25
100,97

-0,43
0,26
9,31

-0,46
0,28
8,20
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7.
8.
9.
10.

достасување
Превземени средства врз основа на
ненаплатени побарувања
Нематеријални средства
Недвижности и опрема
Останати средства
ВКУПНО СРЕДСТВА

633.617
9.681
296.195
72.892
7.784.841

287.543
9.127
291.196
49.343
8.919.039

-346.074
-554
-4.999
-23.549
1.134.198

45,38
94,28
98,31
67,69
114,57

8,14
0,12
3,80
0,94
100,00

3,22
0,10
3,26
0,55
100,00

Паричните средства и еквиваленти со состојба на 31.12.2014 година беа повисоки за 466,40
милиони денари односно 19,58% споредено со минатата година. Притоа, растот во најголема
мера е генериран од поголем износ на депозити во НБРМ кои на годишна основа се
зголемени за 430,00 милиони денари. Во текот на целата 2014 година, управувањето со
паричните средства и еквиваленти беше во функција на одржување на ликвидноста и
просечното ниво на задолжителна резерва притоа водејќи сметка и за профитабилно
вложување на средствата.
Вложувањата во хартии од вредност во 2014 година не бележат позначајна апсолутна
промена во однос на минатата година, но од аспект на профитабилност значајно е што во
текот на 2014 година Банката го вложуваше вишокот ликвидни средства во удели кај
инвестициски фондови кои овозможија остварување на соодветни приноси. Воедно, Банката
оствари приходи по основ на дивиденди во износ од 4,46 милиони денари од вложувањата во
останати сопственички хартии од вредност (акции) како и од акции преземени врз основа на
ненаплатени побарувања.
Хартиите од вредност чувани до достасување, односно вложувањата во благајнички и
државни записи со состојба на 31.12.2014 година се незначително зголемени во однос на
31.12.2013 година. Главна промена во однос на 2013 година е направена во структурата на
хартиите од вредност чувани до достасување во насока на зголемено учество на
благајничките записи за сметка на намалени вложувања во државни записи како резултат на
аукции на државни хартии од вредност со поголема рочност. Со оглед на тоа што
благајничките и државните записи се ниско ризични инструменти за одржување на
ликвидноста при истовремено остварување на солидни приходи од камата, Банката во текот
цела 2014 година настојуваше добар дел од средствата да ги вложува во вакви хартии од
вредност.
Имајќи предвид дека средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања се
некаматоносни позиции, Банката во текот на 2014 година ги засили активностите за нивна
продажба што резултираше со намалување од 54,62% односно 346,07 милиони денари кај
преземениот имот и подобрување на квалитативната структура на активата на Банката.
Соодветно влијание врз износот на средства преземени врз основа на ненаплатени
побарувања имаа и издвоените исправки (загуби за оштетување) на преземениот имот
согласно одредбите од Одлуката на НБРМ за сметководствениот и регулаторниот третман на
средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања. Како резултат на продажба на
значаен дел од средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања, Банката успеа
да ја амортизира загубата за оштетување на преземениот имот извоена на 01.01.2014 година
во износ од 120,59 милиони денари така што истата заклучно со 31.12.2014 година беше
сведена на 63,14 милиони денари.
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Учество на преземениот
имот во вкупната актива во
2014 година
3%

97%

Учество на преземениот
имот во вкупната актива во
2013 година

Превземени
средства врз
основа на
ненаплатени
побарувања
Останата
актива

Превземени
средства врз
основа на
ненаплатени
побарувања
Останата
актива

8%

92%

Во текот на 2014 година покрај активностите за продажба на преземен имот, Банката ги
засили и активностите за наплата на побарувањата од купувачи што резултираше со
намалување од 23,55 милиони денари, односно 32,31% во позицијата останати средства.

2.1.1. Кредити на нефинансиски субјекти
Во текот на 2014 година, Банката ја извршуваше кредитната активност во согласност со
законската регулатива, подзаконските акти на НБРМ, интерните политики и процедури за
кредитирање, како и во согласнот со Деловната политика и развојниот план. Бруто кредитите
на нефинансиски субјекти со состојба на 31.12.2014 година се зголемени за 879,76 милиони
денари односно 18,20% споредено со 31.12.2013 година. Притоа, главен носител на растот се
бруто кредитите на физички лица кои на годишна основа се зголемени за 49,76% што е во
согласност со Деловната политика и развојниот план на Банката за периодот од 2014-2018
година во која беше предвидено зголемено кредитирање на физички лица со цел
диверзификација на кредитното портфолио и намалување на ризикот од концентрација.
Воедно, покрај кредитирање на физички лица, Банката продолжи да го подрржува и
стопанството преку понуда на соодветни кредитни производи што е особено значајно имајќи
ги предвид сеуште присутните предизвици кои ги наметна должничката криза и
неизвесноста во глобалното економско окружување. Во тој контекст, бруто кредитите на
правни лица бележат годишен раст од 10,12% односно 389,33 милиони денари.
Бруто кредити на нефинансиски
субјекти - 2013 година
20%

Бруто кредити на нефинансиски
субјекти - 2014 година
26%

Правни лица

Правни лица

Физички лица
80%

Стопанска банка а.д. Битола

74%

Физички лица

7

Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2014 година

Во насока на понатамошно подобрување на квалитативната структура на кредитното
портфолио, во текот на 2014 година напорите на Банката беа насочени кон наплата на
нефункционални кредити или нивно враќање во редовното кредитно портфолио. Воедно, на
крајот на 2014 година Банката изврши отпис на нефункционални кредити на правни и
физички лица во вкупен износ од 116,00 милиони денари што дополнително придонесе за
подобрување на структурата на кредитното порфолио.

во 000 денари

Квалитативна структура на кредитното портфолио на
нефинансискси субјекти
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Редовни кредити
31.12.2013
31.12.2014

3.642.755
4.718.246

Нефункционални
кредити
1.191.566
995.839

Следствено на растот на бруто кредитите на нефинансиски субјекти и подобрениот квалитет
на кредитното портфолио, заклучно со 31.12.2014 година Банката успеа да ги подобри
остварувањата во делот на избрани показатели за структурата на кредитното портфолио. Во
таа насока Банката оствари 104,20% покриеност на нефункционалните кредити со исправка
на вредноста на кредитите и побарувањата, додека учеството на нефункционалните кредити
во бруто кредитите е намалено за 7,22 п.п. во однос на минатита година и изнесува 17,43%
заклучно со 31.12.2014 година. Воедно, претходно споменатите отписи на нефукционални
кредити придонесоа за соодветно ослободување на исправка на вредноста на кредитите што
се рефлектираше преку помало учество на споменатата исправка во бруто кредитното
портфолио споредено со истото од 31.12.2013 година.
(во 000 денари)
Нефункционални кредити како % од бруто
кредити
Стапка на покриеност на нефункционалните
кредити со исправка на вредноста на кредитите
Исправка на вредноста на кредитите како
процент од бруто кредитите

31.12.2013

31.12.2014

24,65%

17,43%

99,18%

104,20%

24,45%

18,16%

Согласно целите поставени во Деловната политика и развојниот план, Банката успеа да го
зголеми пазарното учество во бруто кредитите на нефинансиски субјекти на ниво на
банкарски сектор од 2,10% со состојба на 31.12.2013 година на 2,24% со состојба на
30.09.2014 година. Притоа, пазарното учество во сегментот кредитирање на нефинансиски
правни лица е зголемено за 0,13 п.п., додека пазарното учество на кредитите дадени на
физички лица бележи раст од 0,21 п.п.
Стопанска банка а.д. Битола
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Показатели за пазарно учество*
Бруто кредити на нефинансиски
субјекти
Претпријатија
Домаќинства

2013

2014

2,10%
2,85%
1,07%

2,24%
2,98%
1,28%

* Податоците за 2014 година се однесуваат на третиот квартал од годината
согласно последни достапни податоци од НБРМ.

Во текот на 2014 година, Стопанска банка а.д. Битола работеше во насока на понуда на
кредитни производи кои ќе одговараат на потребите на клиентите, а воедно ќе ја подобрат
конкурентската позиција на Банката.
Меѓу производите кои Банката ги нудеше на своите клиенти – физички лица во 2014 година
се следните: ненаменски и наменски потрошувачки кредити, медикус кредити, кредити за
вработени во Банки, потрошувачки кредити за пензионери, кредит за рефинансирање за
вработени во НБРМ, ЦР, ЦДХВ, УЈП, Македонска берза, Алкалоид АД Скопје, финансиски
институции и судство, инстант денарски кредит за вработени во РЕК, станбен кредит со
фиксна каматна стапка во првите три години, автомобилски кредити, субвенционирани
станбени кредити, кредити за набавка на деловен простор, кредити за реновирање,
хипотекарен кредит, договор за рамка лимит, кредит со залог на депозит, кредит со залог на
обврзници издадени од државата, кредит за купување на опрема за земјоделие, медиплус
естетик кредити - долгорочен наменски денарски кредит за естетска пластична и корективна
хирургија во клиничката болница „ Аџибадем систина“, ненаменски потрошувачки денарски
кредити со фиксна камата во првата година, летен лесен кредит – краткорочен ненеаменски
денарски потрошувачки кредит, гаранции за физички лица, VISA Clasic и VISA Gold
кредитни картички како и overdraft за физички лица.
Кредитни производи кои банката ги нудеше на клиентите – правни лица во текот на 2014
година се следните: краткорочни кредити за ликвидност, кредити за обртни средства,
рамковни револвинг кредити, кредити за извозници, микрокредити за микробизниси,
кредити за трајни обртни срества до три години, кредити за рефинансисрање на изложености
во други банки, кредит за купување на преземен имот, парични картички за правни лица
(VISA Business и VISA Business debit). Во делот на акредитиви и работа со гаранции, Банката
нудеше: увозни и извозни (ностро и лоро) акредитиви, девизни (ностро и лоро) и денарски
гаранции како и документирани наплати.
Покрај кредитите што ги одобрува од сопствени средства, во текот на 2014 година Банката
им овозможи на своите клиенти – правни лица користење на кредити од кредитни линии
администрирани од МБПР и тоа: ЕИБ I, ЕИБ II, ЕИБ III, Италијанска кредитна линија –
Револвинг фонд, ПИА2 – К, ЗКДФ – ИФАД 2. Средствата од овие кредитни линии главно се
наменети за финансирање на развојот на мали и средни претпријатија, трајни обртни
средства, поддршка на извозници итн.

2.2.

Извори на средства

Во структурата на вкупните извори на средства со состојба на 31.12.2014 година, највисоко
учество од 75,84% имаат вкупните депозити, обврските по кредити учествуваат со 8,70%,
додека капиталот и резервите придонесуваат со 12,34% во остварувањето на вкупниот
биланс. Остатокот од 3,12% произлегува од останатите пасивни позиции при што особено
значаен е придонесот на остварената добивка за деловната година.
Стопанска банка а.д. Битола
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1.
1.1
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.

Годишна промена
апосолутен
%
износ
961.379
116,57

(во 000 денари)

31.12.2013

31.12.2014

Вкупни депозити
Депозити од банки и финансиски
институции
Депозити од нефинансиски
субјекти
- Правни лица
- Физички лица
Обврски по кредити
Посебна резерва за вонбилансна
изложеност
Други обврски
Капитал и резерви
Акционерски капитал
Премија од акции
Резерви
Ревалоризациски резерви
Задржана добивка
Тековна загуба и непокриена
загуба
Тековна добивка
ВКУПНО ОБВРСКИ И
КАПИТАЛ

5.802.542

6.763.921

502.166

836.270

334.104

5.300.376
1.240.007
4.060.369
805.672

5.927.650
1.585.090
4.342.561
775.856

14.829
70.866
1.069.231
1.172.931
645
27.269
14.944
0

Структура (%)
2013
74,54

2014
75,84

166,53

6,45

9,38

627.274
345.083
282.192
-29.816

111,83
127,83
106,95
96,30

68,09
15,93
52,16
10,35

66,46
17,77
48,69
8,70

2.626
115.900
1.101.004
1.172.931
645
27.269
25.016
0

-12.203
45.034
31.773
0
0
0
10.072
0

17,71
163,55
102,97
100,00
100,00
100,00

0,19
0,91
13,73
15,07
0,01
0,35
0,19
0,00

0,03
1,30
12,34
13,15
0,01
0,31
0,28
0,00

-146.558
21.701

-124.857
159.731

21.701
138.030

85,19

-1,88
0,28

-1,40
1,79

7.784.841

8.919.039

1.134.198

114,57

100,00

100,00

Обрвските по кредити со состојба на 31.12.2014 година се намалени за 29,82 милиони денари
односно 3,70% споредено со претходната година. Ваквото намалување главно се должи на
отсуството на краткорочни позајмици на пазарот на пари кои во 2013 година се користеа
како инструмент за управување со ликвидноста. Со состојба на 31.12.2014 година овие
позајмици во целост отсуствуваат, а за нивна сметка зголемени се обврските по кредити по
основ на користење на кредитни линии администрирани од МБПР.
Капиталот и резервите на Банката, на годишна основа, се зголемени за 31,77 милиони денари
односно за 2,97% што е особено значајно од аспект на исполнување на супервизорските
стандарди. Растот на капиталот и резервите главно е резултат на помал износ на непокриена
загуба следствено на донесената Одлука од Собрание на акционери одржано на 28.05.2014
година со која нето добивката во износ од 21,70 милиони денари остварена во 2013 година во
целост беше распоредена за покривање на загубата од претходни години. Воедно придонес
кон растот на капиталот и резервите имаше и поголемиот износ на издвоени
ревалоризациски резерви за новопреземениот имот согласно одредбите од Одлуката на
НБРМ за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на
ненаплатени побарувања.

2.2.1. Депозитен потенцијал
Во текот на 2014 година Банката работеше во насока на зајакнување на депозитниот
потенцијал како најзначаен извор на финансирање на активностите во работењето.
Стопанска банка а.д. Битола
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Следствено на тоа, вкупните депозити, со состојба на 31.12.2014 година изнесуваат 6.763,92
милиони денари и истите се зголемени за 16,57% споредено со претходната година. Притоа,
депозитите на банки и финансиски институции бележат раст од 334,10 милиони денари
односно 66,53%, депозитите на нефинансиски правни лица се зголемени за 345,08 милиони
денари односно 27,83% додека депозитите на физички лица пораснаа за 282,19 милиони
денари односно 6,95%.
Од аспект на рочната структура на депозитниот потенцијал на Банката, евидентно е
зголемување од 4,65 п.п. на учеството на орочените депозити во вкупните депозити со
состојба на 31.12.2014 година споредено со 31.12.2013 година. Најголем придонес кон
ваквото остварување имаат депозитите на физички лица кои учествуваат со 67,59% во
вкупните орочени депозити што е особено значајно од аспект на одржување на стабилно
депозитно јадро и дисперзија на ризикот од концентрација. Ваквата состојба уште повеќе
добива на значење поради фактот што Банката во текот на 2014 година во неколку наврати
изврши намалување на каматните стапки на депозитите на физички лица заради
усогласување со условите на пазарот така што растот на депозитите на физички лица е само
уште една потврда за довербата на јавноста во Банката.
Рочна структура на депозитниот потенцијал
По видување

Орочени

58,08%

62,73%

41,92%

37,27%

2013

2014

Во однос на валутната структура, преовладувачка компонента во вкупниот депозитен
потенцијал се денарските депозити со 67,97%, девизните депозити учествуваат со 29,52%
додека денарските депозити со валутна клаузула зафаќаат 2,51% од вкупниот депозитен
потенцијал. Соодносот на денарски и девизни депозити на физички лица изнесува 1,41:1,
додека за правните лица тој сооднос е 10,37:1.

Стопанска банка а.д. Битола

11

Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2014 година

Валутна структура на вкупни депозити
Денарски

Денарски со валутна клаузула

34,30%
2,41%

Девизни

29,52%
2,51%

63,29%

67,97%

31.12.2013

31.12.2014

Показателот бруто кредити/депозити на нефинансиски субјекти со состојба на 31.12.2014
година изнесува 96,40% и истиот е зголемен споредено со претходната година што главно се
должи на поголемиот апсолутен пораст на бруто кредитното портфолио споредено со растот
на депозитите на нефинансиски субјекти. Притоа порастот на бруто кредитите е финансиран
од зголемените депозити, наплатените нефункционални кредити и соодветното
ослободување на исправка на вредноста, како и од средствата обезбедени од продадениот
преземен имот.
Показателот вкупни депозити/вкупна актива е зголемен за 1,30 п.п. споредено со
претходната година и истиот изнесува 75,84%. Овој раст произлегува од поголемиот
процентуален пораст на вкупните депозити споредено со растот на вкупната актива.

31.12.2013
Бруто кредити/депозити на
нефинансиски субјекти
Вкупни депозити/вкупна актива

91,21%
74,54%

31.12.2014
96,40%
75,84%

Пазарното учество во делот на депозити на нефинансиски правни лица, заклучно со третиот
квартал од 2014 година, бележи раст од 0,31 п.п. споредено со 31.12.2013 година, додека
пазарното учество на депозитите на домаќинства бележи незначителна надолна промена. Во
вкупност, депозитите на нефинансиски субјекти зафаќаат 2,10% од вкупните депозити на
ниво на банкарски сектор што претставува раст од 0,06 п.п. во однос на 31.12.2013 година.
Показатели за пазарно учество*
Депозити на нефинансиски субјекти
Претпријатија
Домаќинства

2013
2,04%
1,93%
2,08%

2014
2,10%
2,24%
2,06%

* Податоците за 2014 година се однесуваат на третиот квартал од годината
согласно последни достапни податоци од НБРМ.
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Во делот на депозитно работење, во текот на 2014 година Банката нудеше производи и
услуги согласно потребите на клиентите и потребите на Банката за обезбедување на
соодветни извори за финансирање на активните позиции, притоа водејќи сметка за
профитабилноста. Депозитни производи кои Банката ги нудеше на физички лица се
следните: орочени депозити, отворени штедни влогови, скалест депозит, детско штедење,
долгорочни денарски и девизни депозити со фиксен стимулативен додаток. Дел од
депозитните производи на Банката наменети за правни лица се: депозити по видување,
орочени денарски, девизни и денарски депозити со валутна клаузула, флексибилни депозити.

3. Остварени финансиски резултати
Стопанска банка а.д. Битола во периодот 01.01-31.12.2014 година оствари нето добивка во
износ од 159,73 милиони денари што претставува значително подобрување во однос на 2013
година кога добивката на Банката по оданочување изнесуваше 21,70 милиони денари.
Остварениот позитивен финансиски резултат за 2014 година уште повеќе добива на значење
доколку се земе предвид големата конкуренција во рамки на банкарскиот сектор, условите во
домашната економија и неповолниот глобален економски амбиент во текот на годината.
Годишна промена
апосолутен
%
износ
50.465
134,18
65.396
123,69
-14.931
111,62
100.071
361,40
8.344
110,99
10.309
110,47
-1.965
108,72
5.300
170,03

01.0131.12.2013

01.0131.12.2014

Нето приходи од камата
Приходи од камата
Расходи од камата
Нето ефект од резервации
Нето приходи од провизија и надоместоци
Приходи од провизија и надоместоци
Трошоци за провизија и надоместоци
Нето курсни разлики
Општи административни трошоци и
амортизација
Трошоци за плати
Останати административни трошоци
Амортизација
Нето останат оперативен резултат
Останати оперативни приходи
Останати оперативни расходи
Резултат од хартии од вредност
Бруто добивка

147.624
276.080
-128.456
38.282
75.891
98.426
-22.535
7.568

198.089
341.476
-143.387
138.353
84.235
108.735
-24.500
12.868

-221.048
-119.979
-74.806
-26.263
-34.030
19.095
-53.125
7.932
22.219

-263.594
-138.071
-94.987
-30.536
3.261
65.154
-61.893
4.464
177.676

-42.546
-18.092
-20.181
-4.273
37.291
46.059
-8.768
-3.468
155.457

Данок на добивка
Нето добивка
Нето добивка во ЕУР
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ
ОПШТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ
ОПЕРАТИВЕН РЕЗУЛТАТ

518
21.701
353
231.083
-221.048
10.035

-17.945
159.731
2.597
295.192
-263.594
31.598

-18.463
138.030
2.244
64.109
-42.546
21.563

(во 000 денари)

119,25
115,08
126,98
116,27
-9,58
341,21
116,50
56,28
799,66
3.464,29
736,05
736,05
127,74
119,25
314,88

Нето приходите од камата, како позиција со најзначајно учество во структурата на
вкупните приходи од работењето, во 2014 година бележат раст од 34,18% во однос на
претходната година. Ваквиот раст пред се е резултат на добро управување со каматоносната
актива и пасива, зголемената кредитна активност, подобрен квалитет на кредитното
Стопанска банка а.д. Битола
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портфолио и промени во Одлуката за политиката на каматни стапки на банката главно во
делот на пасивни каматни стапки, што се рефлектираше преку поголем процентуален пораст
на приходите од камати споредено со растот на расходите по камати. Во структурата на
приходите од камата најголемо учество од 57,94% имаат приходите од нефинансиски правни
лица и приходите од физички лица со учество од 25,36%. На страната на расходите по
камати најголемо учество од 52,48% има секторот домаќинства што укажува на довербата
што депонентите ја имаат во Банката.
Нето приходи од камата
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

198.089
178.774
161.913
141.979
126.067
147.623
110.355
132.400
2013
118.103
94.181
103.502
78.887
2014
89.930
61.458
75.998
46.216
63.897
30.748
52.604
40.899
15.864
31.048
20.461
7.701
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Зголемениот број на клиенти, зголемениот обем на кредитни работи и работи во платниот
промет, како и доброто управување со трошоците, позитивно се одразија врз нето приходите
од провизии и надоместоци така што истите се зголемени за 10,99% во однос на 2013
година. Приходите од провизии и надоместоци се зголемени за 10,47%, додека расходите за
провизии и надоместоци пораснаа за 8,72%.

Нето приходи од провизии и надоместоци
84.235

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

75.673
75.891
67.532
60.332
68.000
63.170
53.308
48.956
54.721
41.339
47.463
2013
43.268
34.100
2014
35.930
27.891
21.261
28.070
22.743
14.477
16.492
6.889
9.445
6.322

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Нето курсните разлики остварени во текот на 2014 година изнесуваат 12,89 милиони
денари и истите се поголеми од остварувањето во 2013 година за 70,03% што е резултат на
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добро управување со отворената девизна позиција на Банката, склучување на трансакции на
девизен пазар и арбитражи на меѓубанкарски пазар по поволни купородажни курсеви.
Заклучно со 31.12.2014 година, резултатот од хартии од вредност односно дивидендите
остварени од вложувања во сопственички хартии од вредност изнсуваат 4,46 милиони денари
и истите се помали од остварувањето во 2013 година согласно одлуките на издавачите на
хартиите од вредност за распределба на добивката.
На страната на расходите од работењето, општите административни трошоци и
амортизацијата бележат раст од 19,25% во однос на истите остварени во 2013 година.
Притоа, трошоците за плати се зголемени за 15,08%, останатите административни трошоци
пораснаа за 26,98% на годишна основа, додека амортизацијата се зголеми за 16,27%. Ваквото
остварување кај овие категории на трошоци главно е резултат на зголемениот обем на работа
на Банката, проширената мрежа на експозитури и ATM уреди како и зголемениот број на
вработени.
Останатите приходи и расходи од работењето кои имаат карактер на вонредни приходи и
расходи се опфатени во позицијата нето останат оперативен резултат кој во 2014 година е
позитивен во износ од 3,26 милиони денари, за разлика од 2013 година кога во оваа позиција
доминанти беа расходните ставки кои генерираа негативен нето ефект од 34,03 милиони
денари. Останатите оперативни приходи се повеќе од три пати поголеми од реализацијата во
2013 година што главно се должи на остварени капитални добивки од продажба на преземен
имот и добивки од средства и обврски расположливи за продажба (удели). Капиталните
добивки со состојба на 31.12.2014 година изнесуваат 59,51 милиони денари и истите се
значително повисоки од остварувањето во 2013 година кога капиталните добивки изнесуваа
14,25 милиони денари.
Останатите оперативни расходи бележат годишен раст од 16,27% односно 8,77 милиони
денари споредено со 2013 година што главно се должи на капиталните загуби од продажба
на преземен имот, трошоци од минати години, трошоци за девизно-влутно работење и други
трошоци.
Што се однесува до нето ефектот од резервации, активностите на Банката во насока на
наплата на нефункционалните кредити и претходно отпишани побарувања по камати, при
истовремено зајакната прудентност во одобрувањето на нови кредитни изложености,
придонесоа за остварување на позитивен нето ефект од резервации во износ од 138,35
милиони денари. Имајќи ги предвид погоре споменатите загуби за оштетување на средствата
преземени врз основа на ненаплатени побарувања согласно Одлуката на НБРМ за
сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на
ненаплатени побарувања, клучен фактор за остварување на позитивен нето ефект од
резервации беше наплатата на претходно отпишани побарувања по камати во износ од 4,00
милиони евра односно 246,00 милиони денари согласно склучен договор за порамнување на
парична обврска.
Оперативниот резултат остварен од редовното работење на Банката во 2014 година е
позитивен и изнесува 31,60 милиони денари што претставува подобрување во однос на 2013
година кога оперативниот резултат изнесуваше 10,04 милиони денари.
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Следствено на остварената нето добивка за 2014 година, како и остварувањата во Билансот
на состојба, показателите за принос на капиталот и принос на активата, ROЕ и ROА, се
позитивни и значително подобрени во однос на остварените во 2013 година.
01.01-31.12.2013
ROE по оданочување
ROA по оданочување

01.01-31.12.2014

2,08%
0,28%

14,51%
1,79%

4. Платен промет во земјата
Платниот промет во земјата Банката го извршуваше преку мрежата на експозитури во:
Битола, Скопје, Струмица, Прилеп, Тетово, Охрид, Кавадарци, Велес, Ресен и Демир Хисар.
Во текот на 2014 година беа отворени 9.281 сметки што претставува зголемуваање од 62,57%
во однос на сметките отворени во 2013 година. Главен носител на овој пораст се физичките
лица чие учество во вкупниот број сметки отворени во 2014 година изнесува 91,44%. Од
апект на затворените сметки, во 2014 година затворени беа 819 сметки што претставува
значително подобрување во однос минатата година кога беа затворени 12.086 сметки главно
на физички лица – неактивни учесници во платниот промет согласно Законот за платен
промет. Во 2014 година бројот на затворени сметки е речиси еднакво распореден меѓу
правните и физичките лица. Од 419 сметки на правни лица затворени во 2014 година
најголем дел односно 38,42% се затворени врз основа на поведена стечајна постапка, а само
8,35% односно 35 сметки се затворени на барање на клиент.
Со состојба на 31.12.2014 година вкупниот број на трансакциски сметки на правни и физички
лица во Банката изнесува 118.551 сметки.
При извршување на платниот промет во земјата, во извештајниот период беа обработени
1.445.746 инструменти во вкупна вредност од 197.260,75 милиони денари што претставува за
66,09% поголем промет од истиот остварен во 2013 година. Бројот на обработени налози во
2014 година е помал за 12,60% во однос на истиот од 2013 година.
Од аспект на структурата на налозите според нивниот износ, учеството на безготовинскиот
платен промет на годишна основа е зголемено од 95,40% на 97,22%, а на готовинскиот е
намалено од 4,60% на 2,78%. Кај бројот на безготовински налози учеството е намалено од
73,62% на 65,59%, а на готовинските налози е зголемено од 26,38% на 34,41%.

Денарски инструменти за
плаќање

1.Безготовински
1.1.Налози за пренос (ПП 30)
1.2.Налози за јавни давачки
(ПП 50)

01.01-31.12.2013

Индекси

01.01-31.12.2014

Број

Износ (во
000 денари)

Структура

Број

Износ (во
000 денари)

Структура

4:1

5:2

1

2

3

4

5

6

7

8

1.217.703

113.303.714

95,40

948.198

191.781.013

97,22

77,87

169,26

902.891

109.776.908

92,43

624.309

187.965.312

95,29

69,15

171,22

71.946

1.120.480

0,94

76.250

1.339.596

0,68

105,98

119,56
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1.3.Налози за бруто плата
(ПП 53)

242.866

2.406.326

2,03

247.639

2.476.105

1,26

101,97

102,90

2.Готовински

436.413

5.463.025

4,60

497.548

5.479.739

2,78

114,01

100,31

2.1.Налози за уплата (ПП 10
и ПП 50)
2.2.Налози за исплата (ПП
40)

415.518

4.715.435

3,97

477.158

4.846.709

2,46

114,83

102,78

20.895

747.590

0,63

20.390

633.030

0,32

97,58

84,68

1.654.116

118.766.739

100,00

1.445.746

197.260.752

100,00

87,40

166,09

3.Вкупен промет (1 + 2)

5. Девизно работење и платен промет со странство
Стопанска банка а.д. Битола во текот на 2014 година успешно ги извршуваше
активностите во делот на девизно работење и платен промет со странство. Банката во
периодот од 01.01 - 31.12.2014 година обработи 21.919 инструменти на платниот промет за
своите комитенти во двата правци во вкупна вредност од 113,89 милиони евра. Вкупниот
промет е помал од минатогодишниот вредносно за 3,26% и по број на инструменти за 2,97%.
Од аспект на износот, девизните приливи се помали за 5,25%, а девизните одливи бележат
годишно намалување од 1,72%.
Девизни
инструменти за
плаќање

1.Прилив

01.01.-31.12.2013
износ
број
(во 000
еур)
3
4

01.01.-31.12.2014
износ
број
(во 000
еур)
3
4

Индекси
3:1

4:2

5

6

17,108

51,502

16,530

48,797

96.62

94.75

17,108

51,502

16,530

48,797

96.62

94.75

5,483

66,225

5,389

65,088

98.29

98.28

5,470

65,825

5,375

64,316

98.26

97.71

13

400

14

772

107.69

193.00

22,591

117,727

21,919

113,885

97.03

96.74

1.1.Лоро дознаки
1.2.Лоро
акредитиви
2.Одлив
2.1.Ностро
дознаки
2.2.Платени
акредитиви
3.Вкупен промет
(1+2)
4.Разл.прил.одлив
(1-2)
5.Покриеност на
одливот (1:2)

-14,723

-16,291

110.65

77.77

74.97

96.40

Покрај девизен платен промет со странство, во текот на 2014 година Банката вршеше и
останати активности од областа на девизното работење. Во тој контекст, Банката склучуваше
трансакции на девизен пазар за купопродажба на девизи.
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2013

индекси

2014

бр.на
заклучници

износ во
000 еур

бр.на
заклучници

износ во
000 еур

3:1

4:2

1

2

3

4

5

6

Продажба

3.316

43.961

3.716

48.028

112,06

109,25

Купување

10.966

22.138

7.679

27.880

70,03

125,94

Вкупно

14.282

66.099

11.395

75.908

79,79

114,84

Од погоре наведените податоци евидентно е зголемување на бројот и износот на склучени
трансакции за продажба на девизи во 2014 година и тоа за 12,06% и 9,25%, соодветно.
Трансакциите во кои Банката се јавува како купувач на девизи бележат годишно намалување
од 29,97% во обем, додека износот на овие трансакции е зголемен за 25,94%. Ваквите
годишни промени, генерално се должат на зголемена соработка меѓу Банката со клиенти
увозници и извозници согласно потребите на клиентите за плаќање на увозот или конверзија
на девизните приливи по основ на остварен извоз.
Со цел затворање на отворените девизни позиции од менувачко работење и девизен пазар,
Банката склучуваше трансакции т.е. арбитражи на меѓубанкарски пазар кои во текот на 2014
година дадоа значаен придонес кон остварување на позитивни курсни разлики. Имено,
курсните разлики остварени од тргување во 2014 година придонесуваат со 94,37% во
вкупните курсни разлики генерирани во текот на извештајната година.

6. Управување со ризици
Управувањето со ризиците во 2014 година беше во согласност со законската регулатива,
актите на НБРМ како и интерните акти. Воедно, управувањето со ризиците беше усогласено
со Деловната политика и развојниот план на Банката. Притоа, фокусот беше ставен на
управување со кредитниот ризик како еден од најголемите ризици на кои е изложена
Банката, но соодветно се следеа и контролираа и останатите видови ризици: пазарен,
ликвидносен, оперативен ризик. Активната вклученост на органите на управување беше
неизоставен дел од активностите за идентификација, следење и контрола на ризиците на кои
беше изложена Банката во 2014 година. Исто така, Банката вршеше стрес-тестирања за
оценка на потенцијалното влијание кое одделни надворешни или внатрешни фактори би го
имале врз одделни видови ризици.
Кредитен ризик
Со цел подобро управување со кредитниот ризик во текот на 2014 година беа преземани
активности за доконсолидирање на Службата за управување со кредитен ризик со акцент на
зголемена прудентност при спроведувањето на кредитните анализи заради соодветно мерење
и проценка на ризикот од кредитната изложеност кон поединечни клиенти.
Дел од мерките и активности кои се преземаа во текот на 2014 година заради поуспешно
управување со кредитниот ризик се следните:


интегриран внес на податоци во IPM базата на податоци на Банката за скоринг на
клиенти со што се зајакнува контролата на внесените квалитативни и квантитативни
показатели и се овозможува увид во финансиските извештаи на комитентите преку
интранет;

Стопанска банка а.д. Битола

18

Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2014 година









измена и дополнување на процедурата за управување со кредитен ризик во делот на
мониторинг на кредитното портфолио (дефинирање на образец за редовен и вонреден
мониторинг на клиенти од редовното портфолио на Банката како и образец за клиенти
за кои ќе се прави консолидација на финансиските извештаи заедно со поврзаните
субјекти);
измена и дополнување на кредитната анализа со проекции на готовинските текови на
клиентите до крајниот рок на враќање на кредитот и измена на критериумите за
оценка на кредитната способност на клиентите;
зајакнување на системот за следење и контрола на поврзаните субјекти со посебен
акцент на групациите на поврзани лица со големи изложености, воведување на
контрола преку краен сопственик на фирма-клиент на Банката, воведување на нови
релации во поврзаните лица, промена на прагот за утврдување на контрола во фирмаклиент на Банката (намалување од 2/3 на 1/3) и организирање на соодветни интерни
обуки;
измена и дополнување во процедурата за скоринг на клиенти во делот на ранговите за
скорирање и критериумите за скоринг;
системско следење и евиденција на кредитни изложености одобрени со исклучоци,
рефинансирани кредити, големи кредитни изложености и нивните поврзани субјекти,
како и следење на колатералите преку ефективна вредност.

Имајќи ги предвид условите на стопанисување и сеуште присутното влијание на светската
финансиска криза, во текот на цела 2014 година Банката вршеше засилен мониторнинг на
кредитното портфолио со настојување за негова соодветна диверзификација заради
минимизирање на ризикот од концентрација.
Во таа насока се и активностите кои се преземаа во рамки на Службата за мониторниг,
наплата, нефункционални кредити и преземени средства чија основна цел беше контрола и
следење на кредитното портфолио на клиентите, со предлог мерки за наплата на
побарувањата по реализирани кредити заради минимизирање на процентот на кредитно
портфолио во доцнење односно унапредување на системот за рано предупредување (EWS).
Следствено на претходно споменатите активности, Банката успеа да ја подобри структурата
на вкупната изложеност на кредитен ризик преку зголемување на учеството на пласманите
класифицирани во А категорија на ризик во вкупната изложеност на кредитен ризик за која е
определена исправка на вредност од 71,54% во 2013 година на 77,03% во 2014 година.
Изложеност на кредитен ризик по категории на
ризик
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Ликвидносен ризик
Процесот на управување со ликвидносниот ризик во 2014 година Банката го извршуваше во
согласност со законската регулатива, актите на НБРМ како и интерно пропишаните
политики и процедури. Во таа насока, Банката на дневна основа ги следеше и управуваше со
паричните приливи и одливи истовремено водејќи сметка за рочната структура на средствата
и изворите. Банката редовно ги следеше и ликвидносните показатели притоа одржувајќи ги
истите во рамки на интерните и законски пропишаните лимити. Во текот на 2014 година
стапките на ликвидност до 30 и 180 дена, нивото на концентрација и учеството на 20-те
најголеми депоненти во просечната депозитна база се одржуваа во рамки на законските и
интерно поставените лимити, а воедно се управуваше со депозитниот потенцијал во насока
на обезбедување на стабилно депозитно јадро. Исто така, Банката во целост ја почитуваше
законската обврска за одржување на задолжителна резерва истовремено водејќи сметка за
пласирање на вишокот на средства во каматоносни позиции во НБРМ што позитивно се
одрази врз профитабилноста на Банката.

% на исполнување

Задолжителна резерва
103,50
103,00
102,50
102,00
101,50
101,00
100,50
100,00
99,50

Валутен ризик
Во услови на стабилен курс на денарот, а со цел сведување и одржување на валутниот ризик
на прифатливо ниво, во текот на 2014 година Банката делуваше во согласнот со регулативата
на НБРМ и интерните политики и процедури за управување со валутен ризик. Во периодот
01.01-31.12.2014 година, Банката на дневна основа ги следеше и ја известуваше НБРМ за
промените во активните и пасивните позиции во денари со валутна клаузула и во девизи
притоа одржувајќи ја агрегатната девизна позиција во рамки на законски пропишаниот
лимит од +/-30% од сопствените средства.
Оперативен ризик
Оперативнот ризик е дефиниран како ризик од загуба поради несоодветни или слаби
внатрешни процеси, несоодветни лица, несоодветни или слаби системи во банката и
надворешни настани. Оперативниот ризик го опфаќа и правниот ризик, ризикот од перење на
пари и финансирање на тероризам, како и ризикот од несоодветност на информативните
системи.
Стопанска банка а.д. Битола
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Стопанска банка а.д. Битола секојдневно ги следи, конторлира и анализира процесите и
настаните што се извршуваат во Банката, ја мери изложеноста на оперативен ризик и презема
соодветни мерки за спречување на евентуални идни штети кои негативно би се одразиле врз
финансискиот резултат и капиталот на Банката. Притоа активностите на Банката поврзани со
управувањето со оперативен ризик се насочени кон зајакнување на контролите врз процесите
и системите, а се во согласност со Политиката и Процедурата за управување со оперативен
ризик, кои пак се усогласени со важечката законска регулатива. Воедно, во текот на 2014
година беа преземани активности за имплементација на системско решение за евиденција и
следење на оперативниот ризик.
Во периодот јануари-декември 2014 година, Банката не регистрира настани кои би
предизвикале значајна материјална штета.
Репутациски ризик
Во текот на цела 2014 година, Стопанска банка а.д. Битола делуваше во насока на градење и
одржување на угледот на Банката, преку воспоставување на професионални односи со
клиентите и деловните партнери кои се засноваат на меѓусебна доверба, сигрурност, етика и
законско работење. На ваков начин Банката успешно управуваше со репутацискиот ризик
притоа почитувајќи ги законите, актите на НБРМ, како и интерно пропишаната Политика за
управување со репутациски ризик и Процедура за постапка по поплаки од клиенти на
Стопанска банка а.д. Битола. Во 2014 година не е регистриран настан кој значително би го
загрозил угледот и репутацијата на Банката.
Ризик од промена на каматни стапки во портфолиото на банкарски активности
Управувањето со ризикот од промена на каматни стапки на портфолиото на банкарски
активности во текот на 2014 година се спроведуваше во согласност со регулативата и
интерните акти (Политика и Процедура за управување со ризикот од промена на каматни
стапки на портфолиото на банкарски активности) при што фокусот беше ставен на:
• измени и дополнувања на Одлуката за политиката на каматни стапки на Стопанска
банка а.д. Битола во насока на зајакнување на конкурентската позиција на Банката во однос
на другите банки;
• континуирано следење на просечните пондерирани каматни стапки на активата и
пасивата;
• следење на движењето на каматните стапки на НБРМ, пазарот на пари и светските
финансиски пазари;
• следење на рочната усогласеност на каматночуствителните активни и пасивни
позиции.
Во 2014 година, Банката во целост ја исполнуваше обврската за известување согласно актите
на НБРМ и редовно ги изготвуваше и доставуваше извештаите за промена на економската
вредност на портфолиото на банкарски активности за позициите со фиксна, прилагодлива и
променлива каматна стапка, како и вкупна пондерирана каматна стапка.
Просечната пондерирана каматна стапка на активата остварена во текот на 2014 година
изнесува 5,09% наспроти 4,75% во 2013 година, додека просечната пондерирана каматна
стапка на пасивата во 2014 година изнесува 2,14% наспроти 2,23% во 2013 година. Нето
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каматната маргина остварена во 2014 година изнесува 2,86% и е повисока од истата
остварена во 2013 година кога изнесуваше 2,43%.

7. Извештај за корпоративно управување
Согласно Статутот на Стопанска банка а.д. Битола, во 2014 година Банката ги остваруваше
своите активности преку органите на Банката: Собрание на акционери, Надзорен одбор,
Одбор за управување со ризици, Одбор за ревизија, Управен одбор, Одбор за надгледување
на информативната технологија и новооформениот ALCO одбор.
7.1. Собрание на акционери
Собранието на акционери како највисок орган на управување во Банката со состојба на
31.12.2014 година го сочинуваат 1264 акционери. Во текот на 2014 година, делувајќи
согласно законските прописи и Статутот на Банката, Собранието одржа една редовна
седница.
На редовната седница одржана на 28.05.2014 година беа рагледани и усвоени: записниците
од 32-та и 33-та седница на Собранието, годишниот извештај за работењето на Стопанска
банка а.д. Битола за 2013 година, извештаите за работењето на Надзорниот одбор, Одборот
за ревизија, Службата за внатрешна ревизија за 2013 година, годишната сметка и извештајот
за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2013 година, деловната политика и
развојниот план на Банката за периодот 2014-2018 година, финансискиот план за 2014
година, одлуката за усвојување на листа на нето-должници за 2013 година, одлуката за
ревидирање на Кодексот за корпоративно управување, одлуката за именување на член на
Надзорен одбор, одлуката за определување на месечна награда и награда за успешно
завршена година за членовите на Надзорниот одбор и одлуката за распоред на остварената
добивка во 2013 година.
Со состојба на 31.12.2014 година, акционерскиот капитал на Банката е составен од 390.977
обични акции. Акционер со квалификувано учество во Банката е Пелистерка АД Скопје кој
заедно со поврзаните лица поседува 21,85% од вкупниот број на акции со право на глас т.е.
обични акции. Претставник на акционерот со квалификувано учество во Надзорниот одбор
на Банката е г-н Дејан Панделески.
7.2. Надзорен одбор
Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола (во понатамошниот текст: НО) согласно
Статутот и Законот за банки, го сочинуваат седум члена, од кои два се независни членови.
Во текот на 2014 година НО на Банката делуваше во следниот состав: г-н Ненад Јосифовиќ –
Претседател, г-н Панче Нефтенов – Заменик претседател и независен член, г-н Дејан
Панделески – Член, г-н Иванчо Велјановски – Член, г-н Кирил Митровски – Член, г-ѓа
Александра Радевска – Член и г-н Коста Костадиновски – Независен член.
Член
Датум на прво именување
Датум на истекување на мандатот
Професија
Членства во други органи на управување
или надзор

Стопанска банка а.д. Битола

НЕНАД ЈОСИФОВИЌ-Претседател на Надзорен одбор
24.02.2012 година
08.04.2015 година
Дипломиран правник
Неизвршен член на Одбор на директори - ГТЦ АД Скопје
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Исполнување на критериуми за
независност (само за независните
членови)
Член
Датум на прво именување
Датум на истекување на мандатот
Професија
Членства во други органи на управување
или надзор
Исполнување на критериуми за
независност (само за независните
членови)
Член
Датум на прво именување
Датум на истекување на мандатот
Професија

Членства во други органи на управување
или надзор
Исполнување на критериуми за
независност (само за независните
членови)
Член
Датум на прво именување
Датум на истекување на мандатот
Професија
Членства во други органи на управување
или надзор
Исполнување на критериуми за
независност (само за независните
членови)
Член
Датум на прво именување
Датум на истекување на мандатот
Професија
Членства во други органи на управување
или надзор
Исполнување на критериуми за
независност (само за независните
членови)
Член
Датум на прво именување
Датум на истекување на мандатот

Професија
Членства во други органи на управување
или надзор
Исполнување на критериуми за
независност (само за независните
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/
ПАНЧЕ НЕФТЕНОВ- Заменик претседател -Независен
член на Надзорен одбор
06.03.2012 година
08.04.2015 година
Адвокат
Член на Надзорен одбор- АУТОМАКЕДОНИЈА А.Д.
Скопје
Да
ДЕЈАН ПАНДЕЛЕСКИ - Член на Надзорен одбор
24.02.2012 година
05.06.2015 година
Дипломиран економист
Неизвршен член на одбор на директориГрадежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско
друштво Штип;
Извршен член на одбор на директори- Пелистерка АД
Скопје;
Претседател на непрофитната организација - Здружение
на граѓани ГРУПА ЗА ПОДРШКА-Скопје

/
ИВАНЧО ВЕЛЈАНОВСКИ -Член на Надзорен одбор
24.02.2012 година
08.04.2015 година
Дипломиран биолог
Генерален извршен директор - Фабрика за квасец и
алкохол А.Д Битола

/
КИРИЛ МИТРОВСКИ-Член на Надзорен одбор
09.10.2012 година
31.10.2015 година
Дипломиран економист
Извршен директор -,,ИНВЕСТ БРОКЕР,, АД Скопје

/
АЛЕКСАНДРА РАДЕВСКА-Член на Надзорен одбор
29.03.2013 година
08.04.2015 година
Магистер по економски науки, во областа на
сметководство и ревизија
Овластен ревизор
/
/
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членови)

Член
Датум на прво именување
Датум на истекување на мандатот
Професија
Членства во други органи на управување
или надзор
Исполнување на критериуми за
независност (само за независните
членови)

КОСТА КОСТАДИНОВСКИ - Независен член на
Надзорен одбор
29.03.2013 година
08.04.2015 година
Дипломиран економист
Главен извршен директор- Илирика Фунд Менаџмент АД
Скопје
Да

Во периодот 01.01-31.12.2014 година НО одржа 56 седници на кои беа разгледувани
материјали изготвени од стручните служби и Органите на Банката преку кои НО го следеше
движењето на сите финансиски показатели, билансот на состојба, билансот на успех,
профитабилноста и ликвидноста на Банката, депозитите на правните и физичките лица,
остварените приходи и расходи на Банката со нивната структура, сопствените средства,
стапката на адекватност на капиталот, причините за подобрувањата и влошувањата на
портфолиото на Банката и сите останати значајни прашања од работењето на Банката. Голем
акцент во текот на извештајниот период за работењето на Надзорниот одбор на Банката
колективно и од аспект на поединечните членови се стави на продажба на преземениот имот
и разрешување на лошите пласмани со цел насочување на средствата во каматоносни
позиции. Во текот на 2014 година Надзорниот одбор одржа и вонредни седници на кои
вршеше контрола на одржувањето на задоволително ниво на адекватноста на капиталот,
одлучуваше за проширување на мрежата на експозитури, го следеше работењето на
Управниот одбор на Банката и работењето на Банката воопшто.
Во рамките на своите надлежности Надзорниот одбор донесе: Политика за управување со
кредитен ризик, Политика за сигурност на информативниот систем, Стратегија за тргување
со девизни средства, Политика за наградување на Стопанска банка а.д. Битола, ПрограмаПолитика за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на
тероризам, Каталог на обезбедување на Стопанска банка а.д. Битола, Политика за користење
на услуги од надворешни лица, Политика за управување со ликвидносен ризик Политиката
за контрола на усогласеноста на работењето на банката со прописите, Политика за
идентификување на потенцијалните судири на интереси, Политика за управување со правен
ризик, Политика за непречена комуникација и можност за известување на вработените во
Банката во случај на корупција, Политика за управување со ризикот од промена на каматните
стапки во портфолиото на банкарски активности, Политика за управување со пазарен ризик,
Политика за управување со валутен ризик, Политика за управување со репутациски ризик,
Политика за управување со кредитен ризик, Програма-Политика за спречување на перење
пари и финансирање на тероризам, Политика за утврдување на осетливи информации како и
Пречистен текст на Статутот на Стопанска банка а.д. Битола.
Воедно, Надзорниот одбор на Банката ги одобри: деловната политика и развојниот план за
периодот 2014-2018 година, финансискиот план на Банката за 2014 година, годишната
сметка, ревидираните финансиски извештаи, листата на нето-должници и годишниот
извештај за работењето на Банката во 2014 година, ги прифти извештаите на супервизијата и
други извештаи од Народната банка и други надлежни институции, извештаите на Одборот
за управување со ризици, Одборот за ревизија, Службата за внатрешна ревизија, извештаите
за работењето на Банката, усогласноста на работењето на Банката согласно Законот и
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другите подзаконски акти, елаборатите за отпис на пабарувања како и други информации и
извештаи од својата надлежност.
7.3. Одбор за управување со ризици
Одборот за управување со ризици (во понатамошниот текст: ОУР) во текот на 2014 година
функционираше во состав од четири членови именувани од страна на Надзорниот одбор на
Банката. Притоа, членовите на ОУР се лица со посебни права и одговорности вработени во
Банката, ги исполнуваат условите предвидени со Законот за банки и имаат искуство во
областа на банкарството од најмалку три години.
Со Одлука од 29.10.2013 за измена на Одлуката за именување членови на ОУР, како членови
на Одборот беа именувани: г-ѓа Гордана Балтовска - Претседател, г-ѓа Наташа Илиевска –
Заменик претседател, г-ѓа Софка Ангелевска - Член и г-н Стево Цветковски - Член, а за
заменици членови беа назначени г-ѓа м-р Наташа Несторовска и г-ѓа Наталија Мицковска.
Во овој состав ОУР делуваше во текот на цела 2014 година.
Во периодот 01.01-31.12.2014 година ОУР одржа 62 седници на кои беа разгледувани и
анализирани извештаите за изложеноста на Банката на ризик и останати извештаи, беа
предлагани мерки и активности за управување со одделни видови ризици на кои е изложена
Банката со цел одржување на прифатливо ниво на ризик. Воедно, ОУР ги следеше
законските прописи и прописите на НБРМ кои се однесуваат на управување со ризици и се
грижеше за усогогласеност на интерните политики и процедури со важечката регулатива.
Исто така, согласно Законот за банки, ОУР на месечна основа доставуваше извештаи за
своето работење до Надзорниот одбор на Банката и извештаи до Одборот за ревизија на
квартална основа во кои беа опфатени промените во ризичните позиции на банката,
промените во стратегијата за управување со ризици, ефектите од управувањето со ризиците
врз перформансите на банката, како и преземените мерки и инструменти за заштита од
ризиците и ефектите од истите.
7.4. Одбор за ревизија
Согласно одредбите од Законот за банките, Статутот на Стопанска банка а.д. Битола и други
прописи, Одборот за ревизија (во понатамошниот текст: ОР) како орган на Банката е
именуван на Собранието на акционери. Овој Одбор се состои од пет членови со мандат од
две години, од кои три се избрани од редот на НО, а другите два члена се независни.
Претседател на ОР е г-н Жарко Михајловски кој воедно е и независен член. Функцијата
независен член на ОР ја извршуваше и г-ѓа Весна Дудевка која на ден 25.07.2014 година
поднесе неотповиклива оставка од функцијата член на ОР. Членови на ОР избрани од
редовите на НО се: г-н Ненад Јосифовиќ, г-н Панче Нефтенов и г-н Дејан Панделески.
При изборот на независни членови на ОР во целост беа испочитувани критериумите за
независност утврдени со Законот за банки. Независните членови и со нив поврзаните
физички лица не се вработени ниту се лица со посебни права и одговорности во Банката, не
се акционери со квалификувано учество во Банката ниту застапуваат акционер со
квалификувано учество во Банката, не работат, односно во последните три години не
работеле во друштво за ревизија кое во тој период вршело ревизија на работењето на Банката
и во последните три години немале матријален интерес или деловен однос со Банката која
просечно годишно надминува 3.000.000,00 денари.
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Во периодот 01.01-31.12.2014 година, ОР ги извршуваше своите активности утврдени со
законските акти, подзаконските прописи и интерните акти на Банката. ОР во текот на 2014
година одржа четири седници на кои ги разгледа финансиските извештаи на Банката како и
други материјали што се во надлежност на Одборот, се грижеше за точноста и
транспарентноста на објавените финансиски информации за работењето на Банката во
согласност со прописите и меѓународните сметководствени стандарди, го следеше и изврши
оценка на системот за внатрешна контрола, ја следеше работата и ја оценуваше ефикасноста
на Секторот за внатрешна ревизија, го следеше процесот на ревизија на Банката и ја
оценуваше работата на друштвото за ревизија, во континуитет го следеше усогласувањето на
работењето на Банката со прописите што се однесуваат на сметководствените стандарди и
финансиските извештаи. Воедно, ОР во текот на 2014 година остваруваше континуирана
соработка со УО и Секторот за внатрешна ревизија, а ги разгледуваше и извештаите од
работењето на Одборот за управување со ризици.
На седниците на Одборот редовно присуствуваа мнозинството на членови на ОР, членовите
на УО и претставници на Секторот за внатрешна ревизија.
7.5. Управен одбор
Согласно Статутот на Стопанска банка а.д. Битола, Управниот одбор (во понатамошниот
текст: УО) на Банката се состои од три члена кои се подеднакво одговорни за работењето и
за обврските што ги презема Банката. Членовите на УО се назначуваат на предлог на НО, а
врз основа на претходна согласност од Гувернерот на НБРМ. Со Одлука за именување на
Управниот одбор на Банката, се определува Претседател на УО и двајца членови.
Функцијата членови на УО во текот на 2014 година ја извршуваа: г-н Владимир Ефтимоски –
Претседател на УО, г-ѓа Гордана Балтовска – Член на УО и г-ѓа Наташа Несторовска - Член
УО.
Во табелата подолу се дадени основите информации за членовите на УО и нивните
надлежности по одделни сегменти од работењето на Банката.
Член
Владимир
Ефтимоски

Гордана
Балтовска

Функција

Надлежности

Претседател на Управен одбор

- Општи правни работи;
- Кабинет на Управен одбор
- Маркетинг и комуникации
- Човечки ресурси
- Работа со правни лица;
- Работа со физички лица;
- Мрежа на експозитури.

Член на Управен одбор

- Управување со ризици;
- Поддршка и финансии;
- Усогласеност со прописи;
- Спречување на перење пари
и финансирање тероризам;
- ОСИС лице.
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Наташа
Несторовска Член на Управен одбор

- Процесинг;
- Управување со имот и
безбедност;
- Организација и ИТ;
- Дилинг и пазар на пари.

Управниот одбор на Банката, во текот на 2014 година одржа 55 седници, притоа работејќи
согласно законските прописи и Статутот на Банката и извршувајќи ги одлуките донесени од
Собранието на акционери и Надзорниот одбор. Воедно, Управниот одбор водеше грижа за
спроведување на донесените одлуки, покренуваше иницијативи и даваше предлози за
унапредување на работењето на Банката, ги разгледуваше месечните остварувања во однос
на планот и на месечна основа го известуваше Надзорниот одбор за остварените резултати од
работењето. Исто така, Управнот одбор се грижеше за информирање на акционерите на
Банката, донесуваше соодветни интерни политики, процедури и останати акти и се грижеше
за нивно спроведување и усогласување согласно промените во регулативата и условите на
работење.
7.6.Одбор за надгледување на информативната технологија
Одборот за надгледување на информативната технологија (во понатамошниот текст ОНИТ)
се состои од пет членови назначени од страна на Надзорниот одбор на Банката. Функцијата
членови на ОНИТ во текот на 2014 година ја извршуваа: г-ѓа Наташа Несторовска –
Претседател, г-н Миле Ивановски – Член и заменик претседател, г-н Георги Дојчиновски –
Член, г-н Живко Атанасов – Член и г-ѓа Наталија Михајловска – Член без право на глас.
Во текот на 2014 година ОНИТ одржа 23 седници на кои беа разгледани и усвоени
информации од работењето на Службата за ИТ и Help desk, Службата за организација,
информации за сигурноста на информативниот систем на Банката, понуди за технички
решенија, статусот на активните проекти поврзани со ИТ, разгледување на извештаите за
пријави на инциденти и предлагање на чекори за нивно елиминирање и спречување на нивна
понатамошна појава, следење на процедурите и перформансите на системот, одобрување на
добавувачи на потребната ИТ технологија, ангажирање на надворешни обезбедувачи на ИТ
сервиси, други извештаи и акти и за истите беа доставувани предлози до УО со цел
донесување на соодветни одлуки. Воедно, беа предложени и разгледувани стратешки и
оперативни планови усогласени со Деловната политика и развојниот план на Банката меѓу
кои би се издвоиле: план за миграција на оперативен систем Windows 7, акционен план за
имплементација на серверско решение за Core DB системот како и план за виртуелизациска
платформа за Стопанска банка а.д. Битола. Воедно, во рамки на ОНИТ беше донесен буџет за
потребите на ИТ усогласен со буџетот на Банката. Покрај овие активности, ОНИТ ефективно
управуваше со проектите согласно интерната Процедура за управување со проекти.
ОНИТ за својата работа доставува квартални извештаи до Управниот и Надзорниот одбор на
Банката.
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7.7. ALCO одбор
ALCO одборот е одбор за управување со активата и пасивата на Банката, формиран со
Одлука од Надзорен одбор донесена на ден 18.10.2014 година согласно која ALKO одборот
ги има следните функции: ја определува висината на каматните стапки на Банката и ги следи
движењата на каматните стапки на конкурентските банки, светските трендови како и
референтните стапки, ја определува стратегија за управување со активата и пасивата,
управува со пазарниот ризик, ги следи и управува со средствата и обврските на Банката во
согласност со Деловната политика и развојниот план, како и финансискиот план на Банката,
ја следи ликвидноста на Банката и управува со ликвидносниот ризик на кој е изложена
Банката, го определува нивото на маржите односно провизиите за активностите и услугите
на Банката при работењето со клиенти, го утврдува влијанието и хармонизацијата на новите
продукти и услуги, ја утврдува потребата од нови кредитни линии и дава насоки за пласмани
од овие кредитни линии.
Согласно донесената одлука за формирање на ALCO одбор, за членови на одборот се
именувани: г-ѓа Гордана Балтовска – Претседател, г-ѓа Наташа Несторовска – Заменик
претседател, г-ѓа Софка Ангелевска – Член, г-ѓа Весна Дацева – Член, г-ѓа Наталија
Мицковска – Член, г-ѓа Наташа Трајкова – Заменик член и г-ѓа Моника Ресановиќ – Заменик
член.
Согласно донесениот Деловник за работа, ALCO одборот доставуваше месечен извештај за
својата работа до Управниот одбор, а на квартална основа до Надзорниот одбор на Банката.
7.8. Усогласеност на корпоративното управување со Кодексот за корпоративно
управување на Стопанска банка а.д. Битола
Кодексот на корпоративно управување на Стопанска банка а.д. Битола (во понатамошниот
текст Кодексот) е поставен согласно одредбите од Одлуката на НБРМ за основите начела и
принципи на корпоративно управување во Банка. Со Кодексот се уредени основните начела
и принципи за корпоративно управување во Банката, како збир од заемни односи меѓу
Управиот одбор, другите лица со посебни права и одговорности кои извршуваат раководна
функција во Банката, Надзорниот одбор, акционерите и останатите заинтересирани субјекти.
Во текот на 2014 година, Банката во целост ги почитуваше принципите на корпоративно
управување предвидени со Кодексот во поглед на: остварување на правата и интересите на
акционерите, транспарентност на сопственичката структура, општествена одговорност,
ефикасно корпоративно управување, поделба на надлежностите меѓу органите кои вршат
надзор и контрола и органите кои управуваат со работењето на Банката, редовна и ефикасна
контрола и ревизија на работењето на Банката, почитување на законите, етичките стандарди
и практики, независност и објективност при извршување на обврските од страна на
членовите на органите на управување и надзор, информирање на јавноста, заштита на
доверливи информации и лични податоци.
Во извештајниот период Банката ги почитуваше одредбите од Кодексот кои се однесуваат на
постапката за свикување на Собрание на акционери, постапката за гласање и права на
акционерите. Воедно, соработката меѓу Надзорниот и Управниот одбор се одвиваше на
начин предвиден со Кодексот притоа запазувајќи ги роковите, видот и начинот на
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доставување на информации и документи од Управниот до Надзорниот одбор, како и
начинот на постапување во ситуации кога постои судир на интереси.
Членовите на Надзорниот и Управниот одбор и другите органи на Банката беа именувани
согласно критериумите и правилата предвидени со Кодексот и истите во целост ги
исполнуваа обврските, одговорностите и начинот на работа притоа почитувајќи ги
законските прописи и интерните акти.
Службата за внатрешна ревизија и службата за усогласеност со прописи во 2014 година
делуваа согласно делокругот на работа, обврските и одговорностите предвидени со
Кодексот. Изборот на друштво за ревизија се одвиваше согласно постапката и критериумите
опфатени во Кодексот.
7.9. Политика за идентификување на потенцијалните судири на интереси
Во текот на 2014 година, Стопанска банка а.д. Битола работеше согласно Политиката за
идентификување на потенцијалните судири на интереси во која се утврдени конкретни мерки
и активности на органите на управување и вработените за намалување на појавните облици
на судир на интереси, идентификување, управување и спречување на последиците кои од
него може да произлезат.
Со цел да се спречи појава на судир на интереси во Банката во 2014 година членовите на
Управен или Надзорен одбор и лицата со посебни права и одговорности на секои шест
месеци потпишуваа Изјава за можен судир, каде се прифаќаат ограничувањата на нивната
слобода во однос на прифаќање на ангажмани спротивни на интересите на Банката. Воедно,
овие лица не присуствуваа при донесувањето на одлуки во ситуација кога нивната
објективност беше доведена во прашање заради судир на нивниот личен интерес и интересот
на Банката.
Согласно Политиката за идентификување на потенцијалните судири на интереси,
вработените во Банката беа задолжени да го пријават секој личен деловен потфат или
финансиски интерес (како и на членовите на нивните семејства) кој што би можел да се
одрази на угледот и чесноста на работењето на Банката. Воедно, вработените во Банката
треба да избегнуваат било какви политички активности кои што би ги довеле во прашање
должностите и одговорностите како професионалци во Банката.
Конкретно во случаи на одобрување на кредитна изложеност или друг вид на трансакција во
износ од над 3.000.000,00 денари на лицата со посебни права и овластувања согласно
Законот за банките, кога трансакцијата мора да биде одобрена од Надзорниот одбор, членот
на Надзорен одбор или лицето со посебни права и одговорности се иззема од учество во
расправата и при одобрувањето, како и при потпишувањето на донесените Одлуки, доколку
истото се јавува како потписник согласно Деловникот за работа на Надзорниот одбор.
7.10.

Корпоративна општествена одговорност

Една од стратешките цели поставени со Деловната политика и развојниот план на Банката
беше достигнување на епитетот општествено одговорна компанија. Согласно ваквата
стратешка определба, на крајот од 2014 година во пресрет на Новогодишните и Божиќните
празници, Банката ја продолжи својата долгогодишна традиција насочена кон хуманитарни
цели и на штитениците од ОУ ,, Ѓорѓи Сугарев ,, од Битола - посебните паралелки – ученици
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со пречки во интелектуалниот развој и на децата заболени од церебрална парализа од Битола
им ги развесели престојните празници со доделување на новогодишни пакетчиња.
Новогодишни пакетчиња беа донирани и во подрачната единица на Црвен крст во Битола.
Вредно е да се напомене дека Стопанска банка а.д. Битола донираше средства за изградба на
храмот Св. Константин и Елена во Скопје, а ги поддржуваше и активностите во доменот на
музиката и спортот. Во тој контекст, Стопанска банка а.д. Битола го поддржа Меѓународниот
младински арт фестивал “Битола отворен град”, a придонесе и за доопремување на градскиот
базен “Атина Бојаџи” во Охрид.
7.11. Организациска структура
Во насока на подобрување на организацијата во работењето, во текот на 2014 година беа
направени неколку промени во организационата шема на Банката. Во тој контекст, фомиран
беше ALCO одбор односно одбор за управување со актива и пасива, Секторот за правни
работи, кабинет на УО, човечки ресурси и маркетинг беше поделен на два сектори и тоа:
Сектор за правни работи и управување со кабинет на УО и Сектор за човечки ресурси и
маркетинг, додека Службата за внатрешна ревизија беше трансформирана во Сектор за
внатрешна ревизија.
Имајќи ги предвид промените во организационата шема, во текот на 2014 година Банката ги
остваруваше своите активности преку органите на Банката: Собрание на акционери,
Надзорен одбор, Одбор за управување со ризици, Одбор за ревизија, Управен одбор, Одбор
за надгледување на информативната технологија и ALCO одбор. Покрај овие органи,
организациската поставеност на Банката опфаќа: 12 сектори, 32 служби, ОСИС лице и 19
експозитури - Битола, Скопје, Прилеп, Охрид, Тетово, Велес, Кавадарци, Струмица, Демир
Хисар и Ресен (Прилог 2). Значајно е што во 2014 година, Банката ја прошири мрежата на
експозитури со четири нови експозитури од кои: две во Скопје, една во Велес и една во
Кавадарци.
Бројот на вработени во 2014 година се зголеми за 25 нови вработени така што вкупниот број
на вработени во Банката со состојба на 31.12.2014 година изнесува 191.
Во текот на 2014 година Банката континуирано вложуваше во стручно усовршување и
оспособување на вработените, а воедно ја продолжи практиката на соработка со образовните
институции во Република Македонија така што на голем број студенти им овозможи
изведување на практична работа во Банката.
Политиката за наградување на Стопанска банка а.д. Битола е усогласена со Кодексот на
корпоративно управување и истата ги утврдува критериумите на наградување кои ќе се
применуваат на членовите на органите на управување и надзор, другите лица со посебни
права и одговорности како и останатите вработени во Банката. Надоместоците на
Надзорниот одбор со посебен акт се определуваат од страна на Собранието на акционери.
Наградата на членовите на Управниот одбор и лицата со посебни права и одговорности се
состои од месечен надоместок – плата (75% фиксен дел, 25% варијабилен дел), надоместоци
утврдени со менаџерски договор или со Одлука на Надзорниот одбор, како и врз основа на
Одлука за распределба на добивката.
Во 2014 година на членовите на Надзорниот и Управниот одбор, како и другите лица со
посебни права и одговорности им беа исплатени вкупно 22,96 милиони денари за бруто
плати, останатите примања (регрес за годишен одмор и др.) во вкупен износ изнесуваа 0,15
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милиони денари. За присуство на седници на членовите на НО им беа исплатени 3,64
милиони денари, а на членовите на ОР им беа исплатени 0,59 милиони денари.
Со состојба на 31.12.2014 година, вкупниот износ на одобрени кредити и други облици на
изложеност кон членовите на Надзорниот и Управниот одбор, како и другите лица со
посебни права и одговорности и со нив поврзаните лица, изнесува 56,26 милиони денари.
Обврските кон овие лица со состојба на 31.12.2014 година изнесуваат 177,05 милиони
денари.

Стопанска банка а.д. Битола

31

Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2014 година

Прилог 1 – Показатели за работењето на Стопанска банка а.д. Битола

31.12.2014

Годишна
промена

7.784.841

8.919.039

1.134.198

4.834.321
3.642.755
1.191.566

5.714.084
4.718.246
995.839

879.763
1.075.490
-195.727

-1.193.034
5.300.376
1.069.231

-1.049.321
5.927.650
1.101.004

143.713
627.274
31.773

24,65%

17,43%

-7,22%

99,18%

104,20%

5,02%

24,45%

18,16%

-6,29%

91,21%
74,54%

96,40%
75,84%

5,19%
1,30%

21.701
10.035
2,08%
0,28%

159.731
31.598
14,51%
1,79%

138.030
21.563
12,43%
1,51%

2,11%

2,26%

0,15%

2,10%
2,85%
1,07%
2,04%
1,93%
2,08%

2,24%
2,98%
1,28%
2,10%
2,24%
2,06%

0,14%
0,13%
0,21%
0,05%
0,31%
-0,02%

31.12.2013
Показатели од Билансот на состојба
Вкупна актива
Бруто кредити на нефинансиски
субјекти
Редовни кредити
Нефункционални кредити
Исправка на вредноста на кредитите и
побарувањата
Депозити на нефинансиски субјекти
Капитал и резерви
Нефункционални кредити како % од
бруто кредити
Стапка на покриеност на
нефункционалните кредити со
исправка на вредноста на кредитите
Исправка на вредноста на кредитите
како процент од бруто кредитите
Бруто кредити/депозити на
нефинансиски субјекти
Вкупни депозити/вкупна актива
Показатели од Билансот на успех
Нето добивка/загуба
Оперативен резултат
РОЕ по оданочување
РОА по оданочување
Показатели за пазарно учество*
Актива
Бруто кредити на нефинансиски
субјекти
Претпријатија
Домаќинства
Депозити на нефинансиски субјекти
Претпријатија
Домаќинства

* Податоците за 2014 година се однесуваат на третиот квартал од годината
согласно последни достапни податоци од НБРМ.
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Прилог 2 – Организациска структура на Стопанска банка а.д. Битола
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