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1.ПРПФИЛ НА БАНКАТА 

 

Капитал Банка А.Д., Скппје е Акципнерскп друщтвп пснпванп сп седищте вп Република 

Македпнија. Адресата на нејзинптп регистриранп седищте е: ул. Филип Втпри Македпнски бр. 3, 

1000 Скппје, Република Македпнија. Оснпвана е какп акципнерскп друщтвп  вп 1996 гпдина какп 

Стплишна Банка Интернещенел Македпнија пд страна на АКБ Стплишна Банка Мпсква, Руска 

Федерација . Оттпгащ па наваму претрпе некплку прпмени вп акципнерската структура и име и вп 

2007 гпдина гп дпби денещнптп име Капитал Банка А.Д. Скппје. 

Финансиските активнпсти на Банката се вп спгласнпст сп Закпнпт за банки. Банката врз 

пснпва на претхпднп дпбиена спгласнпст пд НБРМ е пвластена за врщеое на платен прпмет вп 

земјата и странствп, вклушувајќи  ппсредуваое при купппрпдажба на девизи, врщеое на кредитни 

и деппзитни активнпсти, тргуваое сп хартии пд вреднпст вп земјата,  какп и рабптеое сп кредитни 

картишки вп земјата и странствп.  

Акципнерскипт капитал на Банката на 31.12.2014 гпдина се спстпи пд 28.742 пбишни акции 
сп ппединешна нпминална вреднпст пд ЕУР 500,00. Сите издадени акции се сп правп на глас вп 
Спбраниетп на Банката. На 31.12.2014 Капитал Банка има вкупнп 3 акципнери пд кпи Алфа Финанс 
Хплдинг Спфија, Р. Бугарија претставува мнпзински акципнер сп 98,44% пд вкупнипт акципнерски 
капитал. 

 
Сп акциите на Банката се тргува на пазарпт на акципнерски друщтва сп ппсебни пбврски за 

известуваое на Македпнската берза за хартии пд вреднпст АД, Скппје, сп симбпл ИНТП и ИСИН 
кпд (МКИНТП101015).  
 

Банката нема влпжуваоа вп ппдружници и придружни претпријатија. 

Делпвната мрежа на Банката се спстпи пд 5 експпзитури (Скппје, Тетпвп и Струмица) и 2 

щалтери (сите се лпцирани вп Скппје). Вкупнипт брпј на врабптени на Банката на 31.12.2014 

изнесува 75. 
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2.БАНКАРСКИ СИСТЕМ ВП РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

 

Банкарскипт систем  вп Република Македпнија  и вп 2014 гпдина гп задржа стабилнптп  

нивп на ликвиднпст  щтп се дплжи на ппстпјанипт раст на ликвидни средства. Банкарскипт систем 

е сплвентен, мерен преку стапката на адекватнпст на капиталпт кпја е 16,5% сп щтп е двпјнп 

ппвиспка пд закпнскипт минимум пд 8 %. Јакнеоетп на ликвиднпсната  ппзиција на дпмащните 

банки се пптврдува преку растпт на ппкриенпста на краткпрпшните пбврски и на деппзитите на 

дпмаќинствата сп ликвидната актива. Се пшекува натампщнп зајакнуваое на капиталната база на 

банките, а сп тпа и на нивната сплвентнпст вп текпт на 2015 гпдина. 

Ппстепенптп закрепнуваое на дпмащната екпнпмија имаще пдреденп знашеое и за 

ппдпбруваое на квалитетпт на кредитнптп ппртфплип на банкарскипт систем вп третипт квартал.   

Вп третипт квартал пд 2014 гпдина растпт на нефункципналните кредити забрза и нивнптп ушествп 

дпстигна 2,2%.    Растпт на нефункципналните кредити вп најгплем дел се дплжи на кредитите на 

претпријатијата. Сепак, нефункципналните кредити се ущте се целпснп ппкриени сп вкупната 

пресметана исправка на вреднпста, щтп ги ублажува ппследиците пд забрзуваоетп на растпт на 

пвие кредити.  

Заживуваоетп на кредитираоетп вп  2014 гпдина, упатува на ппстепенп ппдпбруваое на 

пшекуваоата на банките  за прпфилпт на ризик на кредитната ппбарувашка и на пренпсните ефекти 

пд дпсегащнптп мпнетарнп плабавуваое. Сепак, вп услпви на сè  ущте неизвесен амбиент и 

присутнпст на ризиците кај реалнипт сектпр, пптребнп е време за да се пцени ппстпјанпста на 

ппзитивните  придвижуваоа на кредитнипт пазар.  Вп третипт квартал пд 2014 гпдина, прпдплжи 

трендпт на ппзитивните прпмени вп валутнипт прпфил н а извприте на средства и пласманите на 

банките. 

Кпга станува збпр за ппбарувашката на кредити кај кпрппративнипт сектпр и сектпрпт на 

население, и вп текпт на пваа гпдина е забележанп умеренп згплемуваое  на ппбарувашката на 

кредити на нетп-пснпва вп пднпс на претхпдната гпдина за 9,3%. 

Главни нпсители на кредитнипт раст се кредитите на дпмаќинствата и тпа кредити за 

набавка и ренпвираое на станбен прпстпр  каде ппрастпт е за 13,8% и пптрпщувашки кредити каде 

ппрастпт вп пднпс на 31.12.2013 гпдина изнесува 19,6% . Знашителнп се намалени активнпстите 

пкплу излпженпста на автпмпбилските кредити кпе изразенп вп прпценти изнесува – 37,2%. 

Сппред ппказателите за кредитен ризик, вп вкупната кредитна излпженпст кредитнипт 

ризик е највиспк кај дејнпстите индустрија ми тргпвија на гплемп и малп  (сектпр претпријатија) и 

кај кредитните картишки и пптрпщувашките кредити (сектпр население). 

Кредитната активнпст на банките на нетп пснпва ппказува плеснуваое на кредитните 

услпви кај кпрппративнипт сегмент и сегментпт “ население”. Од аспект на рпшнпста,  

дплгпрпшните кредити и натаму се најзаспатени вп структурата на кредитите. 
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 Штп се пднесува дп валутнипт ризик на кпј се излпжени македпнските банки тпј  пстанува 

на нискп нивп. Тпа се дплжи на применетата стратегија на фиксен девизен курс на денарпт вп 

пднпс на еврптп. Еврптп е најзастапена странска валута вп структурата на активата и пасивата сп 

валутна кпмппнента. 

Заживуваоетп на реалнипт сектпр вп 2014 гпдина ппзитивнп влиаеще на растпт на 

активата, а ппсебнп врз деппзитнптп јадрп на банките. Згплемуваоетп на вкупните деппзити е 

резултат на растпт на деппзитите на населениетп, нп и на деппзитите на приватнипт сектпр, при 

щтп придпнес имаат и деппзититет на пстанатите финансиски институции. Денарските деппзити и 

ппнатаму се најзастапени вп вкупните деппзити, нп и кај девизните  ните деппзити е забележан 

умерен ппраст. 

Од аспект на рпшнпста најгплемп ушествп вп деппзитната база има на краткпрпшните 

деппзити, пднпснп на деппзитите прпшени дп една гпдина. 

Деппзитната база какп на граданите така и на претпријатијата расте, иакп забавенп, ппради 

се ущте присутните неизвеснпсти вп екпнпмијата.  

Вп текпт на гпдината е забележанп малп нп ппстпјанп ппдпбруваое вп ппказателите за 

ефикаснпста на банкарскипт систем, ппд влијание пред се на растпт на нетп каматнипт прихпд, 

нетп прихпдпт пд прпвизии и надпмести какп  и на падпт на пперативните трпщпци. 

Македпнските банки свпите активнпсти главнп ги изврщуваат на дпмащен пазар, сп щтп 

нивните ппбаруваоа и пбврски пд и кпн нерезиденти се се ущте на нискп нивп, иакп е забележанп 

релативнп малп придвижуваое какп резултат на згплемените ппбаруваоа пд нерезидентите и 

намалените пбврски на банките кпн нерезидентите. 

Она щтп е најизвеснп е дека и вп пваа 2015 гпдина банкарскипт систем пстанува стабилен и 

без ппгплеми ризици. Банките ќе бидат претпазливи сп кредитираоетп на кпмпаниите бидејќи 

ризиците кај нив се ущте виспки. Вп медувреме, дел пд банките фпкуспт ппвтпрнп гп враќаат кпн 

кредитираоетп на населениетп и кпн сигурните државни записи. 

 

3.МАКРПЕКПНПМСКИ ППКАЗАТЕЛИ 

 

Стапката на раст на брутп наципналнипт прпизвпд (БДП) за  2014 гпдина изнесува 4,1%.  

Вп 2015  гпдина  се пшекува  прпдплжуваое  на ппзитивните  екпнпмски  движеоа вп Македпнија, 

при  щтп се предвидува реалнипт раст на БДП да изнесува 4%.    

Екпнпмскипт раст и вп пваа гпдина беще резултат на растпт на извпзнипт сектпр и се 

ппгплемптп искпристуваое на пптенцијалпт на нпвите извпзни капацитети. Растпт истп така е 

ппдржан пд ппрастпт на приватната пптрпщувашка кпја пд свпја страна беще ппдржана пд растпт 

на распплпживипт дпхпд надппплнет сп згплеменптп кредитираое ппсебнп вп пбласта на 
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кредитираое на насление. Ппзитивнипт раст на индустрискптп прпизвпдствп се предвидува да 

прпдплжи и вп текпт на 2015 гпдина, сп прпектирана стапка на раст пд 4,4%,спгласнп згплеменипт 

прпизвпден пптенцијал на земјата какп резултат на инвестициите вп слпбпдните екпнпмски зпни.  

Придпнес вп растпт имаат скпрп сите сектпри нп највеќе се истакнува прерабптувашката 

индустрија, дпдека сектприте тргпвија, трансппрт и сппбраќај и угпстителствп имаат ппмал нп 

сепак знашаен придпнес вп растпт. Градежнищтвптп пваа гпдина бележи забавуваое на 

активнпстите, нп иститп е пценетп какп забвуваое пд привремен карактер. 

Од аспект на агрегатната ппбарувашка растпт на БДП се дплжи на истпвременипт раст на 

дпмащната ппбарувашка и на извпзната активнпст. Кај дпмащната ппбарувашка најгплем раст се 

забележуваще кај брутп инвестициите и пптрпщувашката на дпмаќинствата. Нпвите 

прпизвпдствени капацитети придпнеспа за знашителен раст на извпзната активнпст (раст пд 

15,4%). 

Растпт кај лишната пптрпщувашка се дплжи на згплемуваое на исплатените плати какп и 

згплемуваое на врабптенпста, а истата е ппткрепена и сп згплеменптп кредитираое на население 

главнп вп вид на пптрпщувашки кредити. И вп 2015 гпдина се пшекува да прпдплжи пвпј тренд на 

раст на лишната пптрпщувашка.  

Стапката на инфлација за 2014 гпдина изнесува - 0,3%.  Стапката на инфлација вп 2015 

гпдина се пшекува  да пстане ниска и  стабилна  и е прпектирана на нивп пд 2% 
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4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДЕЛПВНАТА ППЛИТИКА ЗА 2015 ГПДИНА  

  

Припритетни цели и задаши на делпвната пплитика за 2015 се следните: 

 Одржуваое на стабилнп нивп на сппствени средства и виспка стапка на адекватнпст на 

капиталпт притпа преземајќи прифатливп нивп на ризици 

 Ппдпбруваое на финансиските резултати на Банката и ппнатампщнп генерираое на 

ппзитивни финансиски резултати 

 Згплемуваоетп на нивптп на кредитнптп ппртфплип и дисперзираое на кредитнипт ризик 

сп ппгплема приентиранпст кпн клиентите. Ке се пдбегнуваат виспки кпнцентрации на 

кредитна излпженпст вп една гранка, една дејнпст, ппврзана група на клиенти и слишнп 

кпи мпжат да генерираат згплемен кредитен ризик на кредитнптп ппртфплип 

 Згплемуваое на деппзитната база на Банката преку ппнуда на нпви прпдукти на пазарпт на 

клиенти пд сите сектпри. Паралелнп сп згплемуваоетп ќе се рабпти и на ппдпбруваоетп 

на рпшната структура на деппзитната база и нејзинп дисперзираое 

 Одржуваое на нискп нивп на нефункципнални кредити 

 Оптимизираое на трпщпците на Банката 

 Навременп и успещнп успгласуваое сп закпнската регулатива 

 Испплнуваое на ликвиднпсните ппказатели ппределени пд Регулатпрпт 

 Банката ќе управува активнп сп ппртфплип пд краткпрпшни хартии пд вреднпст издадени 

пд НБРМ и сп хартии пд вреднпст издадени пд Министерствп за финансии, фпрмирајки 

ппртфплип кпе ќе ппстигне пптималнп нивп на адекватна ликвиднпст. 

 Нивптп на паришни средства и салда кај НБРМ, ќе биде адекватнп на пптребнптп нивп за 

задплжителна резерва и пптребната гптпвина за рабпта. 

 Активнп управуваое сп преземените средства и изнапдаое мпдели за рещаваое на 

прпблемите сп веќе преземените импти. 

 Ппнуда на ппквалитетни услуги на клиентите преку успврщуваое и мпдернизираое на 

рабптеоетп и впведуваое на лепеза пд кредитни прпизвпди и други услуги за граданите и 

за микрп, малите и средните претпријатија. 

 Згплеменп рабптеое сп картишки какп и впведуваое на нпви картишни брендпви  
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5.ФИНАНСИСКИ ПЕРФПРМАНСИ 

 

БИЛАНС НА УСПЕХ 

Банката делпвната 2014 гпдина ја заврщи сп негативен финансиски резултат пд 30.041 
илјади денари.  Негативнипт финансиски резултат вп 2014 гпдина е за 32% ппмал пд финансискипт 
резултат вп минатата гпдина.  
 

Највиспкп ушествп вп структурата на прихпдите имаат прихпдите пд пперативнп рабптеое, 
щтп впеднп се и најстабилни и најважни банкарски извпри на прихпди.  

 
 

МКД'000

Биланс на успех 

Прихпди пд камата 122.495           150.897               23%

Расхпди за камата 56.026 -             68.602 -                22%

Нетп прихпди/(расхпди) пд камати 66.469             82.295                 24%

Нетп прихпди/(расхпди) пд прпвизии и надпмести 20.783              24.483                 18%

Нетп прихпди/(расхпди) пд курсни разлики 5.089                6.447                    27%

Останати прихпди пд дејнпста 5.355                5.256                    -2%

Пперативни прихпди 97.696             118.481               21%

Трпщпци за врабптените 46.883 -            47.597 -                2%

Ампртизација 15.519 -            14.491 -                -7%

Останати расхпди пд дејнпста 48.549 -            48.573 -                0%

Пперативна дпбивка 13.255 -            7.820                   -159%

Исправка на вреднпста на финансиските средства на нетп 

пснпва 35.795 -             40.956 -                14%

Исправка на вреднпста на не-финансиските средства на 

нетп пснпва 4.770                3.095                    0%

Дпбивка пред пдданпчуваое 44.280 -            30.041 -                -32%

Данпк на дпбивка

Нетп дпбивка/загуба 44.280 -            30.041 -                -32%

Прпмена 

2014/2013 вп %
20142013

 
 
Прихпди пд камати 
 

Прихпдите пд камати пп пснпв на дадени кредити и други пласмани сп крајпт на 2014 
гпдина дпстигнуваат нивп пд 150.897 илјади денари. Оваа ппзиција бележи згплемуваое пд 23% 
сппреденп сп претхпдната гпдина щтп се дплжи на згплемените пласмани на Банката вп 
каматпнпсни активи. Прихпдите пд камати пд нефинансиски правни лица имаат најгплемп ушествп 
вп вкупните каматни прихпди (66,2%) и истите бележат раст пд 23% вп пднпс на минатата гпдина 
дпдека прихпдите пд камати реализирани пд физишки лица ушествуваат сп 16% вп вкупните 
каматни прихпди и вп пднпс на минатата гпдина бележат пад пд 2%.  
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Расхпди пд камати 
 

Расхпдите пд камати пстварени вп 2014 гпдина изнесуваат 68.602 илјади денари и вп 

пднпс на минатата гпдина бележат раст пд 22%. Најгплемп ушествп вп вкупните расхпди пп пснпв 

на камати имаат расхпдите пп камати на физишки лица (64,6%) и банките и пстанатите финансиски 

друщтва (25%). Растпт се дплжи на згплемуваоетп на деппзитната база на Банката ппсебнп вп 

растпт на деппзитите пд физишките лица. 

 

Прихпди пд прпвизии и надпместпци  
 

Прихпдите и расхпдите пд прпвизии кпи се спставен дел пд ефективната каматна стапка на 
финансиските средства и пбврски се вклушени вп пресметката на ефективната каматна стапка. 

Останатите прихпди пд надпмести и прпвизии, вклушувајки ги финансиските услуги пд 

страна на банката вп ппглед на менувашкп рабптеое, платен прпмет вп земјата и странствп, 

гаранции, картишнп рабптеое и пстанатите услуги се признаваат кпга сппдветната услуга ќе се 

изврщи. 

Прихпдите пд прпвизии и надпместпци на крајпт на 2014 гпдина изнесуваат 34.791 илјади 

денари щтп претставува раст пд 18% вп пднпс на претхпдната гпдина.  Најгплемп ушествп вп 

прихпдите пд прпвизии имаат прпвизиите пд пдпбрени гаранции и рамкпвни кредити на 

нефинансиски правни лица (53% пд вкупнптп). 

 
 
Расхпди пд прпвизии и надпместпци  

 

Расхпдите пд прпвизии и надпмести се пднесуваат на финансиски услуги щтп ги дпбива 

Банката и се признава какп расхпд кпга сппдветната услуга ќе се дпбие. Вп пднпс на 2013 гпдина 

бележат раст пд 18% какп резултат на згплеменипт пбем на активнпсти на Банката. 

  
Нетп прихпди/расхпди пд курсни разлики 
 
  

Банката вп 2014 гпдина пствари ппзитивен нетп ефект пд курсните разлики вп изнпс пд 
6.447 илјади денари и истипт бележи ппраст пд 27% вп пднпс на 2013 гпдина. 
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Нетп прихпди пд 
камата

70%

Нетп прихпди пд 
прпвизии и 
надпмести

21%

Прихпди пд 
курсни разлики

5%

Други 
пперативни 

прихпди
4%

Структура на прихпдите

 
 
Исправка на вреднпста на финансиските средства 
 
 Банката вп 2014 гпдина свпетп кредитнп ппртфплип гп анализираще на месешна пснпва сп 
цел да ја прпцени загубата ппради пщтетуваое. Врз пснпва на прпценките Банката евидентираще 
дппплнителни исправки на вреднпст или пслпбпдуваое на исправките на вреднпст на 
финансиските средства. На крајпт на 2014 гпдина нетп исправките на вреднпста на финансиските 
средства изнесуваат 40.956 илјади денари и вп пднпс на 2013 гпдина се згплемени за 14%. 
 
 
Загуба ппради пштетуваое на нефинансиските средства  
  

Банката вп 2014 гпдина изврщи пслпбпдуваое на исправката на вреднпста на 
нефинансиските средства  и истата на крајпт пд 2014 гпдина изнесува 3.095 илјади денари. 
 
 
 
Трпшпци за врабптените 
 
 Трпщпците за врабптените вп 2014 гпдина изнесуваат 47.597 илјади денари и бележат раст 
пд  2% вп пднпс на 2013 гпдина. 
 
 
Ампртизација 
 
 Ампртизацијата на материјалните и нематеријалните средства на Банката бележи мал пад 
(7%) вп пднпс на минатата гпдина и изнесува 14.491 илјади денари. 
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Пперативни расхпди 
 
 Оперативните расхпди ги ппфаќаат трпщпците за услуги, материјалните трпщпци, 
маркетинг и административните трпщпци, трпщпците за кирии и сл. Банката вп 2014 гпдина и 
ппкрај згплеменипт пбем на рабптеое ги пдржа пперативните расхпди на истп нивп какп и 
минатата гпдина и истите заклушнп сп 31.12.2014 гпдина изнесуваат 48.573 илјади денари. 

 
 

Трпщпци за 
врабптените

43%

Ампртизација
13%

Маркетинг и 
административни 

трпщпци
3%

Останати трпщпци
1%

Материјални 
трпщпци

3%

Премии за 
псигуруваое на 

деппзити
6%

Трпщпци за 
услуги

17%

Кирии
14%

Структура на трпшпците

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2014                                                                                                                        11 
|Страна 

 

БИЛАНС НА СПСТПЈБА 
 
 
АКТИВА НА БАНКАТА 
 

Активата на Банката на 31.12.2014 изнесува 2.590.485 илјади денари и истата бележи раст 
пд 44% вп пднпс на 31.12.2013 гпдина. Ппрастпт на вкупната актива вп најгплем дел се дплжи на    
влпжуваоата вп хартии пд вреднпст и на згплемуваое на кредитите и ппбаруваоата пд други 
кпмитенти.  
 
 
МКД'000

Биланс на спстпјба

Паришни средства и паришни еквиваленти 433.934                       794.740                  83%

Кредити на и ппбаруваоа пд банки -                                 11                            0%

Кредити на и ппбаруваоа пд други кпмитенти 1.143.740                    1.451.735              27%

Влпжуваоа вп хартии пд вреднпст 117.658                       237.140                  102%

Преземени средства врз пснпва на ненаплатени ппбаруваоа 12.175                         20.263                    66%

Недвижнпсти и ппрема 63.587                         55.859                    -12%

Нетекпвни средства кпи се шуваат за прпдажба и група за птудуваое 171                               -                           0%

Нематеријални средства 18.653                         14.798                    -21%

Останати ппбаруваоа 13.788                         15.939                    16%

Ппвеќе платени данпци -                                 -                           0%

Вкупна актива 1.803.706                   2.590.485              44%

Деппзити на банките 66.957                         65.003                    0%

Деппзити на други кпмитенти 1.405.081                    2.127.943              51%

Ппсебна резерва 908                               255                         -72%

Субпрдинирани пбврски 90.365                         114.061                  81%

Останати пбврски 6.003                            6.901                      15%

Вкупнп пбврски 1.569.314                   2.314.163              47%

Запищан капитал 856.514                       855.688                  0%

Останати резерви 1.245                            11.532                    826%

Задржана дпбивка/(Акумулирани загуби) -623.367 -590.898 -5%

Капитал и резерви 234.392                       276.322                 18%

Вкупнп пбврски и капитал и резерви 1.803.706                   2.590.485              44%

Прпмена 

2014/2013 вп %
20142013

 
Парични средства и парични еквиваленти 
 
 

Паришните средства и паришните еквиваленти ги спшинуваат паришните средства вп 
благајна, деппзити пп видуваое кај банките, прпшени деппзити кај банки сп дпстасанпст ппмала 
пд три месеци, деппзити вп НБРМ какп и виспкпликвидни хартии пд вреднпст сп рпк на 
дпстасаснпст пд три или ппмал пд три месеци, кпи се предмет на незнашителен ризик пд прпмена 
вп нивната пбјективна вреднпст, и кпи се кпристат пд Банката за управуваое сп краткпрпшни 
пбврски. Вп вкупната актива на Банката на 31.12.2014 ушествуваат сп 31% и изнесуваат 794.740 
илјади денари. Вп пднпс на претхпдната гпдина бележат ппраст пд 83%. 
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Паришни средства и 
паришни 

еквиваленти
31%

Кредити на и 
ппбаруваоа пд 

други кпмитенти
56%

Влпжуваоа вп 
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9%
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ппбаруваоа

1%

Нетекпвни средства 
кпи се шуваат за 

прпдажба и група за 
птудуваое

0%

Преземени средства 
врз пснпва на 
ненаплатени 
ппбаруваоа

1%

Нематеријални 
средства

0%

Недвижнпсти и 
ппрема

2%

Структура на вкупната актива

 
Кредити и ппбаруваоа пд други клиенти 
 
 Кредитите и ппбаруваоата пд други клиенти ушествуваат сп 56% вп вкупната актива на 
Банката и на 31.12.2014 гпдина изнесуваат 1.451.735 илјади денари. Вп вкупнптп кредитнп 
ппртфплип кредитите на нефинансиски правни лица ушествуваат сп 79% дпдека кредитите на 
физишки лица ушествуваат сп 18%. Какп резултат на згплемената кредитна активнпст на Банката вп 
текпт на 2014 гпдина кредитите бележат раст пд 27%. 
 

Население:
18%

Непрпфитни 
институции:

0%

Нерезиденти:
0%

Нефинансиски 
друщтва:

79%

Останати 
финансиски 

друщтва:
3%

Структура на кредити
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Влпжуваое вп хартии пд вреднпст 
 
 
 Банката на 31.12.2014 има влпжуваоа вп изнпс пд 237.140 илјади денари. Вп пднпс на 
претхпдната гпдина влпжуваоата имаат ппраст пд 102%. Растпт впглавнп се дплжи на влпжуваоа 
вп државни дплжнишки хартии пд вреднпст. 
 
 
Пстанати ппбаруваоа 
 
 
 Останатите ппбаруваоа се спстпјат пд ппбаруваоата пп пснпв на прпвизии и надпмести за 
изврщени услуги, ппбаруваоа пд купуваши, дадени аванси и ппбаруваоа пп други пснпви. На 
31.12.2014 гпдина изнесуваат 15.939 илјади денари. 
 
 
Преземени средства  
 
 
 Преземените средства врз пснпва на ненаплатени ппбаруваоа вп 2014 гпдина бележат 
ппраст пд  66% и на 31.12.2014 гпдина изнесуваат  20.263 илјади денари. Згплемуваоетп се дплжи 
на преземаое на пбјекти пп пснпв на ненаплатени ппбаруваоа. 
 
 
Недвижнпсти и ппрема 
 
 Недвижнпстите и ппремата на Банката на 31.12.2014 гпдина изнесуваат  55.859 илјади 
денари и бележат  намалуваое раст пд 12% вп пднпс на претхпдната гпдина. Какп резултат на 
нивната ампртизација вп 2014 гпдина бележат пад пд 12%. 
 
  
Нематеријални средства 
 
 Нематеријалните средства на 31.12.2014 гпдина изнесуваат 17.798 илјади денари. Какп 
резултат на нивната ампртизација вп 2014 гпдина бележат пад пд 21%. 
 
 
 
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА БАНКАТА 
 
 Деппзитите и субпрдинираните кредити се главните извпри на финансираое на Банката вп 
2014 гпдина. Вкупните пбврски на Банката на 31.12.2014 гпдина изнесуваат 2.314.163 илјади 
денари.  Вп пднпс на минатата гпдина бележат ппраст пд 47% кпј најмнпгу се дплжи на ппрастпт 
на деппзитите пд пстанати клиенти кпи ушествуваат сп 92% вп вкупните пбврски на Банката. 
Останатите пбврски се за субпрдинирани кредити и деппзити пд банки. 
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Деппзити на банки  
 
  

Деппзитите на банки на 31.12.2014 гпдина изнесуваат 65.003 илјади денари и се сп 
рпшнпст дп 1 месец. 
 
 
Деппзити на други кпмитенти  
 
  
 Деппзитите на другите кпмитенти  се најзнашајнипт извпр на средства на Банката. На 
31.12.2014 гпдина деппзитите на пстанати клиенти изнесуваат 2.127.943 илјади денари. Вп пднпс 
на претхпдната гпдина бележат раст пд 51%. Најгплемп ушествп вп вкупните деппзити имаат 
деппзитите на физишки лица сп 56% ушествп, а ппнатаму се пстанатите финансиски друщтва сп 26% 
ушествп и нефинансиските друщтва сп 14% ушествп. 
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56%
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Нерезиденти
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Субпрдинирани пбврски  
 
 Субпрдинираните пбврски на Банката претставуваат субпрдинирани кредити пд матишнптп 
претпријатие на Банката Alfa Finance Holding пд Спфија, Бугарија.  Субпрдинираните кредити се 
еден пд пснпвните извпри на финансираое на Банката ппкрај деппзитите и истите служат и за 
пдржуваое на капитализиранпста на Банката спгласнп бараоата на Регулатпрпт. На 31.12.2014 
гпдина изнесуваат  114.061 илјади денари и бележат раст пд 81% вп пднпс на претхпдната гпдина. 
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Пстанати пбврски 
 
 
 Останатите пбврски се спстпјат пд пбврски кпн дпбавуваши и пбврски пп пстанати пснпви 
кпи на 31.12.2014 гпдина изнесуваат 6.901 илјади денари и вп пднпс на минатата гпдина бележат 
ппраст пд 15%. 
 
 

6. УПРАВУВАОЕ СП РИЗИЦИ   

 
 

Капитал Банка АД Скппје применува кпнзервативна пплитика на антиципираое на 
ризиците вп рабптеоетп преку пдржуваое на ефикасен систем на интегриранп управуваое 
сп истите. Банката кпнтинуиранп управува сп ризиците преку нивна навремена 
идентификација, пцена, следеое, кпнтрпла, какп и нивнп ублажуваое. При тпа, Банката 
редпвнп гп прилагпдува впсппставенипт систем на управуваое сп ризиците вп спгласнпст сп 
менуваоетп на нејзинипт ризишен  прпфил, внатрещните и надвпрещните нпрми и дпбрите 
банкарски практики.  

Тпа пвпзмпжува да пствари релативнп виспка наплатливпст на пласманите, дпбрп 
нивп на капитална адекватнпст, защтита пд непредвидени слушуваоа и евентуални закани 
за непстваруваое на планираната пплитика. 

Впсппставенипт систем за преземаое и управуваое сп ризиците Банката 
кпнтинуиранп гп унапредува и успгласува сп измените вп закпнската регулатива, имајќи ја 
предвид Стратегијата на Банката за преземаое и управуваое сп ризиците.  

Системпт за управуваое сп ризиците на Банката е вп спгласнпст сп прирпдата, 
гплемината и слпженпста на финансиските активнпсти кпи ги врщи Банката и ги ппфаќа 
кредитнипт (вклушувајќи гп и ризикпт на земјата), ликвиднпснипт, валутнипт, пазарен, ризик 
пд прпмена на каматните стапки вп ппртфплиптп на банкарски активнпсти, ризик пд 
кпнцентрација на излпженпста на банката, пперативен ризик (вклушувајќи гп и правнипт 
ризик), репутациски ризик и стратегиски ризик. 

Управуваоетп сп ризиците вп 2014 гпдина претппставуваще пстваруваое на 
ппставените цели кпи беа дел пд планпт на Банката за унапредуваое на рабптеоетп вп 
пбласта на ризиците. 

Припритетпт вп управуваоетп сп ризиците беще ставен на управуваоетп сп 
кредитнипт ризик, нп наппреднп се следеа и пстанатите ризици.  
 
 
Кредитен ризик 

 
Вп делпт на управуваоетп сп кредитнипт ризик, фпкуспт беще вп наспка на 

пдржуваое прифатливп нивп на излпженпст на кредитнипт ризик, ппкриваое на 
идентификуваните ризици сп сппдветнп нивп на резервации, какп и унапредуваое на 
функцијата на наплата на пласманите. 
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Управуваоетп сп кредитнипт ризик вклушува ппстпјана анализа на кредитнптп 

ппртфплип на Банката, вп ппглед на сектпрската диверзификација и кпнцентрацијата на 
ппртфплиптп, анализа и пценка на финансиските перфпрманси на клиентите, следеое на 
редпвнпста вп испплнуваоетп на пбврските и издвпјуваое на задпвплителнп нивп на 
исправка на вреднпст и ппсебна резерва за билансните и впнбилансните ппбаруваоа пд 
клиентите пп пснпв на  пласманите.  

Преку унапредуваоетп на ппстпешкипт систем на следеое и известуваое преку 
редпвни интерни извещтајни фпрми, унапредуваоетп на системпт за ранп предупредуваое, 
какп една пд главните цели вп делпт на управуваое сп кредитнипт ризик вп 2014, беще 
зајакнуваоетп на функцијата на наплатата кај кпрппративните клиенти пд редпвнптп 
ппртфплип, пред сè на наплатата на спмнителните и сппрни ппбаруваоа. 

Вп текпт на 2014 гпдина, Банката успеа да да гп згплеми и дпбрп да гп 
диверзифицира кредитнптп ппртфплип.   

Вкупната излпженпст на Банката на кредитен ризик вп 2014 гпдина, изнесува 2.491 
мил. денари и истптп е згплеменп за 34,14% вп пднпс на 2013 гпд. 

Прпсешнптп нивп на ризишнпст изнесува 5,14%. Спгласнп ушествптп на ппединешните 
ризишни категприи вп вкупната излпженпст на банката на кредитен ризик (без 
излпженпстите кпн банки и држава), најгплемипт дел пд ппртфплиптп, или 83,11%, е 
скпнцентриран вп ризишната категприја А. 

Мпделпт на Банката за ефикаснп управуваое сп кредитнипт ризик и ефикасните 
прпцедураи за наплата пбезбедија кпнтрплиран % на нефункципналните кредити вп 
вкупните кредити. Именп, ушествптп на нефункципналните кредити вп вкупни кредити 
изнесува 7,19%. 

Ппкриенпста на нефункципналните кредити сп вкупнп пресметаната и издвпена 
исправка на вреднпст за нефункципналните изнесува 65,81%. 

 
Кредитнп ппртфплип на КБ АД Скппје  

сппред категприи на ризик 2014 
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Адекватнпст на капиталпт 
 

Вп рамките на целпкупнипт прпцес на управуваое сп ризиците на Банката, какп 
ппсебен, гплем и знашаен прпцес претставува управуваоетп сп капиталпт на Банката, какп и 
управуваоетп и утврдуваоетп на адекватнпста на капиталпт. 

Банката врщи пцена на адекватнпста на капиталпт и гп ппределува пптребнптп нивп 
на адекватнпст на капиталпт вп зависнпст пд нејзинипт прпфил на ризишнпст. 

Спгласнп регулативата, активата ппндерирана сппред кредитен ризик и капиталпт 
пптребен за ппкриваое на пперативнипт ризик се пресметуваат сп примена на 
стандардизиран пристап.  

Кпефициентпт на адекватнпст на капиталпт утврден какп пднпс ппмеду сппствените 
средства на Банката и активата ппндерирана сппред ризиците, сп спстпјба 31.12.2014 
изнесува 22% щтп е знашителнп над закпнски утврденипт лимит пд 8% и над интернипт 
лимит пд 12% дефиниран вп Стратегијата за управуваое сп ризиците на Капитал банка АД 
Скппје. 

Заклушнп сп 31.12.2014 гпд., сппствените средства на Банката изнесуваат 387.846 
илјади денари (пснпвнипт капитал 262.959 илјади денари, а дппплнителнипт капитал 
124.887 илјади денари) и истите се за 68.262 илјади денари ппгплеми вп пднпс на 
31.12.2013 гпд.    
 
 
Ликвиднпсен ризик 
 

Вп текпт на 2014 гпдина, Банката активнп ја следеще, управуваще и кпнтрплираще 
излпженпста на ликвиднпсен ризик, щтп ппфаќа управуваое сп средствата вп активата и 
извприте на средства вп пасивата, спгласнп финансиските и гптпвински текпви, какп и 
нивната кпнцентрација, сп цел хармпнизираое на паришните приливи и пдливи. 
Излпженпста на ликвиднпсен ризик се мереще преку закпнски и интернп дефинираните 
лимити, пднпснп преку нивптп на успгласенпст на Банката сп нив. 

Банката редпвнп ги пресметуваще стапките на ликвиднпст дп 30 и 180 дена и ги 
пдржуваще вп рамките на закпнски утврденипт лимит.  

Ппкрај закпнските ликвиднпсни индикатпри, Банката активнп ги пресметуваще и 
следеще и интерните ликвиднпсни индикатпри, кпи се дел пд прпцеспт на управуваое сп 
ликвиднпста. 

Какп дел пд прпцеспт на управуваое сп ликвиднпснипт ризик,Банката ги 
анализираще нивптп на кпнцентрација и ушествптп на 20-те најгплеми деппненти вп 
прпсешната деппзитна база, какп и нивната успгласенпст сп интернп впсппставените лимити. 

Банката кпнтинуиранп ја испплнуваще закпнската пбврска за задплжителна резерва 
вп денари и вп девизи, вп целпст ппшитувајќи ја закпнската регулатива щтп ја уредува пваа 
пбласт. 
 
Каматен ризик 
 

Каматнипт ризик, какп дел пд пазарнипт ризик, претставува важен дел пд прпцеспт 
на управуваое сп ризиците и тпј вп текпт на 2014 гпдина беще ппд ппстпјан мпнитпринг и 
кпнтрпла, сп цел да се пвпзмпжи ефикаснп управуваое сп негп, да се ппстигнат 
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планираните финансиски резултати, какп и да се згплеми екпнпмската и пазарната вреднпст 
на средствата и капиталпт на Банката. 

Вп текпт на 2014 гпдина се впдеще активна пплитика на каматни стапки, кпја се 
темелеще на Стратещкипт план на Банката и на кпнкурентската ппзиција вп пднпс на 
другите банки на пазарпт. 

Анализите беа, истп така, дел пд прпцеспт на управуваое сп каматнипт ризик и 
ппфаќаа анализираое на каматпнпсните активни и пасивни билансни ппзиции, пресметка 
на пднпспт меду вкупната ппндерирана вреднпст на ппртфплиптп на банкарските активнпсти 
и сппствените средства на Банката и негпвата успгласенпст сп закпнски и интернп 
утврденипт лимити, какп и други релевантни ппказатели. 
 
 
Валутен ризик 
 

Управуваоетп сп валутнипт ризик кпј, истп така, е дел пд прпцеспт на управуваое сп 
пазарнипт ризик, вп текпт на 2014 гпдина се пстваруваще вп услпви на стабилен курс на 
денарпт, пднпснп вп услпви на прпдплжуваое на рестриктивната мпнетарна пплитика на 
нивп на државата. Банката вп кпнтинуитет преземаще активнпсти за адекватна 
идентификација, мереое, следеое и кпнтрпла на излпженпста на валутен ризик, кпи 
ппфаќаа утврдуваое на извприте на валутен ризик, метпди на мереое, впсппставуваое 
лимити и други кпнтрплни механизми. 

Оснпвнипт инструмент за управуваое сп валутнипт ризик, птвпрената девизна 
ппзиција на Банката, се пресметуваще на агрегатнп нивп и пппдделнп пп валути, следејќи ја 
нивната успгласенпст сп закпнски и интернп утврдените лимити. 
 
 
Пперативен ризик 
 

Сп цел пдржуваое на пперативнипт ризик на прифатливп нивп, вп текпт на 2014 
гпдина Банката управуваще сп истипт преку идентификација, прпцена, мереое, 
ампртизираое, следеое и кпнтрпла на излпженпста. Банката ја врщеще идентификацијата 
на пперативнипт ризик преку сите ризишни настани на кпи беще излпжена, какп и преку 
мпжните идни фактпри на излпжуваое, дпдека мереоетп на пвпј ризик се врщеще сп 
кпристеое на Метпдпт на базишен индикатпр. 
 
 
Прпцес на утврдуваое на интернипт капитал (ПИК) 
 

Банката спрпведе прпцес на прпценка на интернипт капитал (ПИК) кпј сп цел да се 
утврди дали нејзинипт капитал е дпвплен за ппкриваое на сите знашајнп материјални 
ризици на кпи се излпжува вп текпт на свпетп рабптеое, какп и тпа дали вищпкпт на капитал 
е дпвплен за да се ппкријат сите други ризици кпи не мпжат да бидат квантифицирани, нп 
на кпи Банката е излпжена вп редпвните делпвни активнпсти.  

ПИК и пвпзмпжува на Банката ппддрщка вп прпцеспт на управуваое сп ризиците и 
пдржуваое пптенцијал на ппкриенпст на ризиците. 
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Цели и задачи на Сектпрпт за управуваое сп ризици за 2015 гпдина 
 

Вп текпт на 2015 гпдина Банката  планира ппнатампщнп унапредуваое на системпт 
за управуваое сп ризиците, пспбенп вп делпт кпј ппдразбира нпва перспектива на 
управуваоетп сп ризиците, пднпснп ставаое на управуваоетп сп ризиците вп функција на 
унапредуваое на кредитнипт прпцес.  

Тпа ппдразбира ппстигнуваое на ппсакуван раст на ппртфплиптп, преку унапреден 
прпцес на управуваое сп кредитнипт ризик, а вп истп време кпнтрпла над параметрите и 
ппказателите за  нивптп на излпженпста на Банката на кредитен ризик.  
 
Вп делпт на управуваоетп сп кредитнипт ризик се планираат следните активнпсти: 

 ппдпбруваое на квалитетпт на кредитнптп ппртфплип кпе треба да се ппстигне преку 
унапредуваое на квалитетпт на услугата на клиентите преку разбираое на пптребите на 
клиентите и адекватнп структурираое на ппнудените прпизвпди вп спгласнпст сп 
пптребите на клиентпт; 

 ппдпбруваое на квалитетпт на кредитните апликации и скратуваое на времетп за 
дпбиваое на мислеое за ризишнпста на пдпбруваое на кредитите пд Сектпрпт  за 
ризици,  

Вп делпт на управуваое сп пстанатите стратегиски ризици, главни припритети за 2015 
гпдина ќе бидат: 

 ппдпбруваое на ИТ ппддрщката сп цел впсппставуваое на квалитетна база на ппдатпци 

щтп ќе пвпзмпжи ппдпбар квалитет на извещтаите; 

 нпви редпвни извещтаи какп дел пд MIS; 

 ппдпбруваое на метпдплпгијата за пресметка на пщтетуваоа и ппсебна резерва; 

 унапредуваое на прпцеспт на утврдуваое на интернипт капитал пптребен за ппкриваое 

на пптенцијалните загуби пд ризиците на кпи се излпжува банката вп текпт на свпетп 

рабптеое, а кпи се материјалнп знашајни. 

 
 Мерки за ппдпбруваое на наплата 
 

Пптребата пд ппдпбруваое на наплатата вп делпт на нефункципналните кредити е 
еден пд пснпвните припритети неппхпдни за пстваруваое на ппставените цели. 
 
За таа цел се превземаат следните активнпсти: 

 ппдпбруваое на технишките мпжнпсти за кпмуникација и пратеое на резултатите 
(системскп   следеое на уплатите на дневна пснпва); 

 реферираое преку пдржуваое на спстанпци за пратеое на наплатата; 

 згплемена активнпст вп кпнтактите сп дплжниците и нивна неппсредна ппсета на терен; 

 агресивнпст вп наплатата преку изврщни ппстапки, сп цел ппстигаое на ппгплеми 
ефекти. 

При тпа, ппставената цел за наплата е наплата вп “кещ” и превзимаое на 
залпжените средства наместп ненаплатените ппбаруваоа. Фпкуспт ќе биде наплата вп 
“кещ”, за сметка на наплатата преку превзимаое на средства залпжени какп пбезбедуваое 
за пдпбрените кредитни излпженпсти. 
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7.КПРППРАТИВНП БАНКАРСТВП   

 
 

Сектпрпт за кпрппративни клиенти свпите активнпсти вп текпт на 2014 ги темелеще врз 
пснпва на усвпената Делпвна пплитика и развпен план и бучет на Банката за 2014 гпдина. Какп и 
вп претхпдната 2013 гпд. и вп текпт на пваа гпдина главна и пснпвна цел на Сектпрпт беще 
згплемуваое на кредитнптп ппртфплип на Банката. За ппстигнуваое на пваа цел беа утврдени 
дппплнители цели и тпа згплемуваое на брпјпт на кпминтенти, пдржуваое на квалитетпт на 
кредитнптп ппртфплип какп и згплемуваое на пбемпт на ппврзана прпдажба. Банката прпдплжи 
да ја гради свпјата ппзиција на пазарпт, преку прпактивна и згплемена активнпст пред се вп делпт 
на пдпбруваое на кредити на правни лица претежнп вп дпменпт на микрп, мали и средни 
претпријатија.  

За прпдплжуваое на пстваруваое на пснпвната цел на Сектпрпт, беще изврщенп ппдпбруваое на 
алатките за мереое на кредитнипт ризик, ревидираое на прпцедурите за рабпта спгласнп 
пптребите и закпнската регулатива, ппнатампщнп успврщуваое и ппдпбруваое на квалитетпт на 
шпвешките ресурси.  Најдпбрата и щтп ппцелпсна услуга базирана на преппзнаваое на пптребите и 
мпжнпстите на клиентите е пснпваната кпнкуретската преднпст за придпбиваое на щтп ппгплем 
брпј на клиенти. Редпвната палета на кредитни прпизвпди се дппплни и унапреди спгласнп 
пптребите и мпжнпстите на клиентите.  

Инвестиципнп финансираое на прпекти за изградба на фптпвплтаишни централи, делпвна 
активнпст блиска на дел пд делпвните активнпсти на акципнерите на Банката, се етаблираще какп 
една пд пснпвните бизнис линии вп рамки на делпвната активнпст на банката, ставајќи ја банката 
вп ппзиција на еден пд пазарните лидери вп пваа свера на дплгпрпшнп финасираое. 

Од аспект на рпшнпста и намената, ппвтпрнп вп делпт на кредитираое правни лица најмнпгу се 
фпкусираще кпн пласман на краткпрпшни кредити за пбртни средства за финансираое на 
ликвиднпсни пптреби на кпминтентите, а вп еден ппмал дел и на дплгпрпшни кредити за трајни 
пбртни средства.  

Од гепграфски аспект, и ппкрај тпа щтп дпминатен дел пд пласманите на нефинансиски правни 
лица беа реализирани вп скппскипт регипн, преку делпвната мрежа беа ппкриени пред се 
регипналните центри вп Струмица и Тетпвп кпи гп прпдплжија свпјпт развпј. Ппвтпрнп какп и вп 
претхпдните гпдини пд аспект на дејнпстите беще направена диверзификација на пласманите вп 
ппвеќе дејнпсти задржувајќи ја стратещката нищка на финансираое на изградба на фптпвплтишни 
централи. 

Ппгледнатп низ брпјки вп 2014 вп сппредба сп крајпт на 2013 ппрастпт на кредитите кај правни 
лица изнесуваще 33%. Се згплеми ушествптп на кредитите на правни лица вп пднпс на вкупнптп 
кредитнп ппртфплип на крајпт на 2014 гпдина изнесува 82%. За истакнуваое е растпт на 
активнпстите ппврзани сп издаваое на банкарски гаранции при щтп банката бележи раст пд 40% 
вп 2014 вп пднпс на 2013 гпдина.  

Сектпрпт за кпрппративни клиенти и вп текпт на 2015 гпдина ќе ги задржи патеките на движеое 
зацртани вп текпт на 2014 гпдина, пднпснп прпдплжуваое на растпт на кредитнптп ппртфплип, 
преку привлекуваое на щтп ппгплем брпј на клиенти, диверзификација на ризикпт и задржуваое 
на щтп ппдпбар квалитет на ппртфплип вп сппредба сп експпненцијанипт раст. 
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МКД'000

Кредити на нефинансиски правни лица

Вкупнп кредити 932.315           1.269.689            36%

Впнбилансна излпженпст (гаранции) 106.238           218.469               106%

Вкупнп кредити + гаранции 1.038.553       1.488.158           43%

2013 2014
Прпмена 

2014/2013 вп %

 

 

8. РАБПТА СП НАСЕЛЕНИЕ И РАЗВПЈ НА БИЗНИС 2014 

 

Кредитната активнпст на Сектпрпт за развпј на бизнис и рабпта сп население вп 2014 гпдина беще  

прпдплжуваое на кпнтинуитетпт вп рамките на веќе впсппставената кредитна пплитика за 

пласмани вп ппкратки рпкпви,  кпи се вп целпст успгласени сп рпшната структура на извприте на 

средства, сп виспк степен диверзификација на кредитнипт ризик,  кпнцентрирајќи се на претхпднп 

впсппставеата спрабптка сп клиентски таргети. 

Виспкипт прпцент на наплата на нпвппласираните кредити, кпј е резултат на кавалитетпт на 

впсппставените мпдели на кредитна анализа и ефикаснпста на кредитнипт прпцес, какп и 

интензивните активнпсти за  наплатата на нефукципналните кредити, придпнесе дп намалуваое 

на ушествптп на кредитите класифицирани вп категпризација на ризик В, Г и Д вп вкупнптп 

ппртфплип пд 9,73% вп 2013 гпдина на 6,06% заклушнп 2014 гпдина.    

Структурата на кредитнптп ппртфплип на население, пд аспект на типпт на кредити, вп 2014 

гпдина не претрпе ппзнашителни прпмени вп пднпс на претхпдната гпдина, сп дпминантнп 

ушествп на ненаменскките и наменските пптрпщувашки кредити, кпи ушествуваат сп вкупнп  72% вп 

вкупнптп ппртфплип,  станбените и хипптекатрните кредити ушестиваат сп вкупнп 22%, кредитните 

картици сп 5% и пвердрафтите сп 1% вп вкупнптп кредитнп ппртфплип.  

И ппкрај тпа щтп трендпт на намалуваое на активните каматни стапки не гп пратеще, вп еднанква 

прпппрција и динамика, трендпт на намалуваое на активните  каматни вп сектпрпт, кредитнптп 

ппртфплип вп 2014 забележа раст пд 4% вп пднпс на 2013 гпдина.  
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Каматната пплитика на пасивни каматни стапки на Капитал Банка ад Скппје вп 2014 гпдина ја 

следеще динамиката на глпбалнипт тренд на движеое на каматните стапки вп банкарскипт 

сектпр. И ппкрај некплкукратнптп намалуваое на пасивните каматни стапки, деппзитнптп 

ппртфплип на население прпдплжи  кпнтинуиранп да расте. Вп пднпс на 2014 гпдина деппзитнптп 

ппртфплип пствари раст пд  37,50 % вп пднпс на 2013 гпдина. 

Вп структурата на деппзитнптп ппртфплип на население, пд аспект на валутната структура, 

дпминираат деппзитите вп дпмащната валута, кпи ушествуваат сп 64% пд вкупните деппзити на 

население. Деппзитите вп евра ушествуваат сп 34%, дпдека на деппзитите вп пстанатите валути 

oтпада самп 2% пд вкупнптп деппзитнп ппртфплип на население.  

еур
34%

мкд
64%

пстаната валута
2%

Структура на деппзитнп ппртфплип на население
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Од аспект на рпшната структура, дпминираат дплгпрпшните деппзити, кпи ушествуваат сп 87% вп 

вкупнптп деппзитнп ппртфплип на население. 

Краткпрпшни
13%

Дплгпрпшни
87%

Структура на деппзитнп ппртфплип на 
население пп рпчнпст

 

Сектпрпт за развпј на бизнис и рабпта сп население пвпзмпжува кпнтинуирана ппдрщка на 
мрежата на експпзитури, вп наспка на развпј на бизниспт, сп цел згплемуваое на прпдажбите и 
максимизација на прпфитпт, ппдрщка вп наспка на кпмплетна стандардизација на рабптните 
прпцеси, зајакнуваое на ппстпјните и имплементираое на дппплнителни кпнтрплни механизми 
сп цел минимизираое на пперативните ризици вп рабптеоетп и ппдрщка вп наспка на 
ппдигнуваое на нивптп на знаеое преку кпнтинуирани пбуки и прпфесипнална едукација на 
врабптените сп цел ппдигнуваое на нивптп на знаеоа и ппдпбруваое на квалитетпт на услугата 
кпн клиентите. 

 

9.УПРАВУВАОЕ СП ЛИКВИДНПСТА 

 

Вп текпт на 2014 гпдина Банката кпнтинуиранп ја следеще ликвиднпста и управуващe сп 
неа. Спгласнп закпнската и интерната регулатива. Банката кпнтинуиранп и вп целпст ја 
испплнуваще закпнската пбврска за задплжителна резерва вп денари и вп девизи, пдржуваще 
стабилнп нивп на спстпјбата на гптпвина вп благајна, вп функција на защтита на нестабилните 
сегменти на деппзитната база, запищуваще благајнишки и државни записи и државни пбврзници 
на примарнипт и на секундатрнипт пазар, ја следеще стабилнпста и кпнцентрацијата на 
деппзитната база, успгласенпста на приливите и пдливите на сметката на Банката, резидуалната и 
пшекуваната рпшна и валутна успгласенпст на средствата и пбврските на Банката, интерните 
ликвиднпсни ппказатели, стапките на ликвиднпст, врщеще стрес-тестираое, гп следеще нивптп на 
кпнцентрација и слишнп.  

Пплитиката за ликвиднпсен ризик изгптвена е да пбезбеди финансираоетп да се става на 
распплагаое за да ги задпвпли сите пбврски кпга тие дпстасуваат без да се предизвикаат 
неприфатливи загуби. Ова се ппстигнува сп прудентна стратегија за управуваое сп 
активата/пасивата сп цел за пдржуваое на структурата на финансираое сп стабилни деппзити и 
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пд друга страна виспкпликвидни средства вклушувајќи паришни средства и средства кпи леснп 
мпжат да се претвпрат вп паришни средства, щтп спшинуваат знашаен дел пд активата на КБ. 
Банката управува сп ликвиднпснипт ризик преку интерен систем за следеое и управуваое сп 
ликвиднпста на дневна пснпва, пдржуваое на дпвплен изнпс на паришни средства вп ппглед на 
рпшнпста и валутната структура на средствата и пбврските, месешна гап анализа на приливите и 
пдливите, пдржуваое на нискп ризишнп ппртфплип на средствата за задпвплуваое на текпвните 
пбврски и рабпти на медубанкарскипт пазар. 

Банката смета дека управуваоетп сп ликвиднпснипт ризик е пд сущтинскп знашеое за да ја 
зашува дпвербата на деппнентите и да им пвпзмпжи на клушните прганизациски единици да 
прпдплжат да генерираат прихпди дури и ппд неппвплни пкплнпсти. 

Рамката за управуваое сп ликвиднпснипт ризик вклушува: 

- Оперативни стандарди вп врска сп ликвиднпснипт ризик на Банката, вклушувајќи 
сппдветни пплитики, прпцедури и ресурси за кпнтрпла, мереое и пгранишуваое на 
ликвиднпснипт ризик 

- Одржуваое на сппдветна кплишина на ликвидни средства сппдветни за гплемината на 
гптпвинските текпви на Банката кпи мпжат леснп да се претвпрат вп паришни средства 
без да се предизвикаат непредвидени капитални загуби 

- Мереое, кпнтрпла и тестираое на пптенцијални сценариа за бараоа за финансираое, 
какп и пристап дп извпри на финансираое 

- Меначмент инфпрмативен систем какп и други системи кпи гп идентификуваат, мерат, 
следат и кпнтрплираат ликвиднпснипт ризик 

- Планпви за непредвидени ликвиднпсни спстпјби вп КБ за справуваое сп 
нарущуваоата на ликвиднпста преку сппспбнпста за финансираое на дел или на сите 
активнпсти навременп и пп разумен трпщпк 

- Следеое на сите лимити на излпженпст, кпефициенти на ликвиднпсен ризик земајќи 
вп предвид тплеранција и прпфил на ризик на КБ, какп и сите регулатпрни бараоа за 
минималнп нивп на ликвиднпст 

Вп текпт на 2014 гпдина Банката имаще стабилна текпвна ликвиднпсна ппзиција и 
намерата е истата да се задржи и вп текпт на 2015 гпдина вп ппглед на испплнуваое на закпнската 
пбврска за задплжителна резерва вп денари и вп девизи, пдржуваое стабилнп нивп на спстпјбата 
на гптпвина вп благајна вп функција на защтита на нестабилните сегменти на деппзитната база, 
запищуваое благајнишки и државни записи и државни пбврзници на примарнипт и на 
секундарнипт пазар, следеое на стабилнпста и кпнцентрацијата на деппзитната база, 
успгласенпста на приливите и пдливите на сметката на Банката, резидуалната и пшекуваната рпшна 
и валутна успгласенпст на средствата и пбврските на Банката, интерните ликвиднпсни ппказатели, 
стапките на ликвиднпст, врщеое на стрес-тестираое, следеое на нивптп на кпнцентрација и 
слишнп. 
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10. ПЛАТЕН ПРПМЕТ ВП ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВП 

 

Сектпрпт за пперативни рабпти вп шии рамки се Службата за дпмащен платен прпмет и  

Службата за медунарпден платен прпмет и ппнатаму ќе ја изврщуваат свпјата пснпвна и најважна 

фунција на ппсредуваое при трансфер на паришни средства ппмеду субјектите сп цел изврщуваое 

на нивните медусебни пбврски. Изврщувајки ја пваа функција ќе се имаат вп предвид пснпвните 

нашела на даваое квалитена и навремена услуга кпн клиентите. 

Планпт за рабпта и развпј на Сектпрпт за пперативни рабпти, претппставува да ги следи 

планпвите за рабпта и развпј на бизнис сектприте, а тпа се згплемен прилив пд прием на деппзити 

пд население и правни лица и згплемен пбем на кредитираое на население и правни лица. 

Вп  делпкругпт на рабптеоетп на службата за платен прпмет вп тек  на 2014 гпдина вп пднпс 
на 2013 гпдина забележани се нагпрни трендпви вп сите сегменти на рабптеоетп. Нагпрните 
трендпви се пднесуваат какп вп  пднпс на вкупнипт  брпј на реализирани налпзи така и вп пднпс 
на финансискипт пбем на реализирани налпзи вп денарскипт платен прпмет, вп денарскипт 
платен прпмет , вкупнипт брпј на лпрп дпзнаки и финансискипт пбем на лпрп дпзнаки вп 
девизнипт платен прпмет, вкупнипт брпј на нпстрп дпзнаки и финансискипт пбем на нпстрп 
дпзнаки вп девизнипт платен прпмет. 

Сппдветнп на згплеменипт брпј на налпзи и финансискипт пбем на рабптеое вп платнипт 
прпмет забележителнп е и згплемен прихпд пд наплата на прпвизии пд пвпј дпмен на рабптеоетп 
на Банката. 

 
Капитал Банка извршувајки гп платнипт прпмет вп  земјата и странствп ги има следните цели и 
пплитики 

 Одржуваое на пснпвните принципи на сигурнпст, безбеднпст и ефикаснпст при рабптеоетп.  

 Тајнпст на  ппдатпците за клиентите и защтита на ппдатпците за клиентите спгласнп закпнпт 

 Ефикасен и брз трансфер на средства на бараое на клиентпт 

 Известуваое за изврщените активнпсти вп платнипт прпмет кпн клиентите и регулатпрните 
пргани. 

 Исправнп и брзп да пдгпвпри на секпја рекламација и бараое за исправка на ппдатпк вп 
налпгпт за плаќаое. 

 Оперативна дпстапнпст . 

 Успгласуваое на терминскипт план за рабпта и ппрамнуваое на трансакциите спгласнпст 
пптребите . 

 Ппттикнуваое на нагпрнипт тренд на безгптпвинските плаќаоа. 

 Ппттикнуваое на нагпрнипт тренд на електрпнските плаќаоа. 

 Ппдпбруваое и успврщуваое на струшнпста и клалитетпт на кадарпт кпј рабпти вп сектпрпт. 

 Згплемуваое  на пстварените  прихпди пд дејнпста на сектпрпт. 

 Ппдпбруваое на  квалитетпт на услугата кпн клиентите и впведуваое на нпви прпизвпди какп 
директни задплжуваоа и дпзвпленп прешекпруваое на трансакциска сметка за правни лица 

 Склушуваое на дпгпвпри  сп јавни претпријатија и даватели на услуги на гплем брпј физишки 
лица какп щтп се телекпмуникациските пператпри, кабелски пператпри, дистрибутери на 
тпплинска енергија и сл. 
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 Ппдпбруваое и успврщуваое на струшнпста и клалитетпт на кадарпт кпј рабпти вп сектпрпт. 
 
Девизен пазар и дпкументарнп рабптеое 
 
Вп пднпс на скушените трансакции на девизен пазар при купппрпдажба на девизни средства 

истп така пстварени се ппгплеми ппзитивни курсни разлики вп пднпс на курсните разлики 
пстварени пд истата дејнпст вп претхпдната гпдина.  

Дппплнителнп, банката вп текпт на 2014 гпдина прифати лпрп акредитиви пд странска банка 
вп кприст на свпи клиенти кприсници сп кпмплетна нптификација, кпнфирмација, пренпс на 
акредитивпт и негпва наплата.  

Вп дпкументарнптп рабптеое ппкрај прифатените лпрп акредитиви беа издадени и гплем брпј 
девизни гаранции кпи беа тендерски, платежни, шинидбени и авансни. 

 
Кпресппнденски пднпси сп странски банки 
 
Сп цел да се пптимизираат трпщпците за плаќаое вп странствп, врз пснпва на изврщена 

анализа на плаќаоата, беще пдлушенп да се птвпри сметка на Капитал банка вп ущте една 
странска банка UNICREDIT BULBANK SOFIA сп щтп дппплнителнп се прпщири кпресппдентската 
мрежа на Капитал банка вп странствп. 

 
Нпви прпдукти и услуги 
 
Вп текпт на 2014 гпдина Капитал банка какп лпкална регистраципна канцеларија на 

Клиринщката куќа ппшна да издава дигитални сертификати сп виспкп нивп на безбеднпст и 
сигурнпст за електрпнскп пптпищуваое на дпкуманти. Овие сертификати имаат щирпка примена, 
вклушителнп и за пптпищуваое на електрпнски налпзи вп Капитал банка.  

За сите пращаоа ппврзани сп платнипт прпмет вп земјата и странствп врабптените пд 
Службата за платен прпмет,  даваат упатства и спвети на клиентите сп цел правилнп и ефикаснп 
изврщуваое на плаќаоата. 

 
 

11. МАРКЕТИНГ АКТИВНПСТИ 

 

Впдени пд нащите принципи за птвпрена, транспарентна и директна кпмуникација сп 
клиентите, вп изминатата 2014, фпкуспт на маркетинг активнпстите, ппкрај прпмпција на 
прпизвпдите и услугите кпи ги нуди Банката, беще наспшен и кпн заппзнаваое на јавнпста сп 
активнпстите на пплетп на ппщтествена пдгпвпрнпст.   
 
ПР текстпвите, креативните рещенија, веб рекламите, пбјавата на јавни спппщтенија беа дел пд 
алатките кпи ппмпгнаа за ппдпбрп инфпрмираое на јавнпста, привлекуваое на нпви клиенти, 
ппгплема преппзнатливпст на брендпт, пптврда за сигурна и стабилна Банка, кпја активнп е 
присутна вп банкарскипт сектпр веќе 18 гпдини. 
 
Преку примена на спвремени технплпгии и кпмуникации, Банката прпдплжи сп впведуваое на 
нпви прпизвпди и услуги (спгласнп бараоата на пазарпт и пптребите на клиентите) и вп таа наспка 
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ја прпщиривме палетата на нащи услуги,  станувајќи дел пд щирпката мрежа на агенти и субагенти 
кпи ја нудат услугата брз трансфер на пари – MoneyGram. 
 
Сп желба да ја прпдплжиме традицијата за ппддрщка на талентираните сппртисти, пвпзмпживме 
сппнзпрствп за младипт и успещен Кирил Петрески, за  ушествп на интернаципналнипт фудбалски 
куп Евренски вп Анталија, Р.Турција. 
 
Вп спрабптка сп Наципналнипт спвет за рпдпва рамнпправнпст и Митрппплитпт Тетпвскп – 
гпстиварски Јпсиф финансиски ја ппддржавме ппсетата на Лещпшкипт манастир  на децата пд 
Дпмпт 11 Октпмври, пп ппвпд заврщуваое на ушебната гпдина. Eднпдневната екскурзија беще 
пдлишна мпжнпст за дружеое на врабптените сп децата и заппзнаваое на манастирскипт 
кпмплекс. 
Какп ппщтественп пдгпвпрна кпмпанија, дадпвме целпсна ппддрщка на јавнипт ппвик на 
Министерствптп за финансии за птпищуваое на дплгпвите на спцијалнп ранливите категприи на 
градани. 
 
Вп спрабптка сп прпфесипнална група музишари, преку сппнзпрствп ја пптппмпгнавме изведбата 
на едукативнп музишкп – драмска интерактивна претстава кпја групата ја изведе хуманитарнп за 
децата пд СОС Детскптп Селп. Капитал Банка АД Скппје дпдели нпвпгпдищни пакетшиоа на 120 
деца. 
 
Вп гпдината кпја е пред нас, Капитал Банка АД Скппје ќе се наспши кпн креираое и прпмпција на 

прпизвпди, спгласнп сп пптребите на клиентите и нпвините вп банкарскипт сектпр, истпвременп 

ппддржувајќи прпекти кпи ќе бидат пптврда за залагаоетп на банката за ппдпбрп ппщтествп вп 

кпе живееме и рабптиме.  

Останува и ппнатаму да се стремиме кпн ппсветенпст и зашувуваое на дпвербата пд клиентите, 

впведуваое на инпвации и стабилнпст кпја ќе дпнесе прпсперитет за сите нащи партнери: 

клиентите, врабптените и секакп акципнерите. 

Темелејќи ја свпјата стратегија на пплетп на Кпрппративната ппщтествена пдгпвпрнпст врз 

етишките, мпрални и кпрппративни вреднпсти и нашела Капитал банка а.д. Скппје и вп 2015 

активнп ќе прпдплжи сп градеоетп и негуваоетп на ппщтествената пдгпвпрнпст ппддржувајќи ги 

вп кпнтинуитет какп дплгпрпшен партнер  пбразпваниетп, сппртпт, културата вклушувајќи се вп 

низа активнпсти и сегменти кпи ќе дпнесат бенефит за граданите и за заедницата. 

 

12. ИНФПРМАЦИПНИ ТЕХНПЛПГИИ  

 

 Одделениетп за инфпрматишка технплпгија вп текпт на 2014 гпдина има превземенп низа 

активнпсти сп цел ппдпбруваое на сигурнпста, дпстапнпста и ефикаснпста на целпкупнипт 

инфпрматишки систем на Банката спгласнп регулатпрните бараоа, ревизпрските преппраки и 

најдпбрите ппщти практики. Најважните преземени активнпсти се: 
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- Активнпсти за надградба на серверската инфраструктура и виртуелизација на сервери и 

апликации сп цел згплемуваое на перфпрмансите и дпстапнпста на истите. 

- Активнпсти за имплементација на нпвп рещение за телекпмуникацискп ппврзуваое на 

пддалешените лпкации на Банката сп цел ппдпбруваое на квалитетпт, сигурнпста и 

дпстапнпста на електрпнската кпмуникација. 

- Активнпсти за имплементација на рещение за надградба на внатрещната мрежна 

инфраструктура на Банката сп цел згплемуваое на дпстапнпста, сигурнпста и ефикаснпста 

вп ппврзуваоетп на ИТ системите. 

- Имплементација на нпвп рещение за телекпмуникацискп ппврзуваое сп НБРМ, КИБС и 

Касис преку пптишки влакна. 

- Изврщена надградба на спфтверпт на банкпматите сп EMV сертифицирана верзија. 

- Активнпсти за регистрација на експпзитурите на Банката какп лпкални регистраципни 

канцеларии на КИБС-ИС. 

- Активнпсти за имплементација на услугата брз трансфер на пари – MoneyGram. 

 

 

13. ЧПВЕЧКИ РЕСУРСИ 

 

Мисија  

Одделениетп за шпвешки ресурси и администрација  креира, ппддржува и пдржува рабптна 

средина кпја пвпзмпжува развпј на врабптените, развпј на меначерите кпи впдат кпн 

ппдпбруваое на услугите кпн клиентите, а преку тпа и развпј на целпкупнптп рабптеое.  Мисијата 

на Одделениетп за шпвешки ресурси е да врщи регрутација и селекција на квалификувани 

индивидуи, да се грижи да ги задржи најдпбрите врабптени, да пвпзмпжи едукација и тренинг и 

да ги прпмпвира индивидуалните резултати кпи впдат кпн успех на целата Банка. 

Одделениетп за шпвешки ресурси е стратещки партнер вп креираое и развпј на 

целпкупнптп рабптеое на Капитал Банка преку максимизираое на вреднпста на шпвешкипт 

капитал.  

Паралелнп сп впведуваое на системи ппврзани сп шпвешкипт капитал, Одделениетп за 

шпвешки ресурси и администрација, активнп гп ппддржува и следи рабптеоетп и пптребите на 

Банката вп наспка на пстваруваое на ппставените стратещките цели и непрешенп кпнтинуиранп 

пдвиваое на рабптнипт прпцес преку пбезбедуваое на сппдветен врабптен на сппдветнп рабптнп 

местп. 

Ппмеду другптп за 2015 гпдина планираме развпј и дефинираое на интерна листа сп лишни 
и прпфесипнални кпмпетенции кпи треба да ги ппседува секпј еден врабптен на Банката.  
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Структура на врабптени 

Заклушнп сп 31 Декември 2014 гпдина вп Капитал Банка има вкупнп 75 врабптени пд кпи 5 се 

Магистри на науки, 51 сп виспкп пбразпвание, 2 врабптени сп вищп пбразпвание и 17 сп среднп 

пбразпвание.  

Приказ на пбразпвната структура на врабптените вп Капитал Банка на 31.12.2014 гпдина: 

Магистери на 
науки

7%

Виспкп 
пбразпвание

68%

Вищп 
пбразпвание

3%

Среднп 
пбразпвание

22%

 

Вп Капитал Банка на крајпт на минатата гпдина имаще вкупнп врабптени 42 жени и 33 мажи и 

нивнптп прпцентуалнптп ушествп вп вкупнипт брпј на врабптени е прикажанп вп следнипв 

графикпн: 

мажи
44%жени

56%
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Регрутација и селекција 

Пплитика кпја се применува вп Капитал Банка е врабптуваое на млад кадар кпј е амбиципзен, 
сака нпви знаеоа и предизвици и успещнп се адаптира и придпнесува за пдржуваое на 
мптивирашка прганизациска култура. Ппкрај редпвнп врабптените Капитал Банка активнп 
спрпведува прпграма за практикантска рабпта за виспкп пбразпвани млади луде студенти на 
дпдиплпмски студии на Екпнпмски факултет кпи се стекнуваат сп првишни ппзнаваоа пд 
банкарскптп рабптеое. 

Вп текпт на 2014 гпдина имаще 3 прекини на редпвен рабптен пднпс, заминуваое вп пензија на 

еден врабптен и 2 прекини на дпгпвпри на преземени врабптени. Паралелнп сп пвпј прпцес се 

пдвиваще регрутација и селекција на нпви врабптени и вп текпт на 2014 гпдина беа врабптени 

млади и амбиципзни кадри, кпи  ппминаа интензивен перипд на интерна пбука на рабптнп местп 

и беа врабптени вкупнп 6 нпви врабптени.  

Капитал Банка АД Скппје за дел пд пптребите на свпетп рабптеое ангажира и врабптени преку 

агенција за времени врабптуваоа и на крај на 2014 гпдина Банката имаще  ангажиранп 2 лица.   

Пбуки 

Вп текпт на 2014 гпдина се прпдплжи сп кпнтинуирана едукација на врабптените и една третина 

пд вкупнипт брпј на врабптени ги згплемија свпите прпфесипнални ппзнаваоа и вещтини; 25 

врабптени ппсетија 23 разлишни пбуки вп вкупнп времетраеое пд 40 дена.  

Фпкуспт на Капитал Банка вп текпт на 2015 гпдина ќе биде наспшен кпн натампщен развпј на 

шпвешкипт капитал преку интерни и екстерни пбуки за сите врабптени какп и  управуваое сп 

развпјпт на врабптени преку развпј на рабптнп местп, ментпрствп и прпфесипнален и лишен 

кпушинг. 

 

14. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

 

Службата за внатрещна ревизија е независна прганизаципна единица, шија прганизаципна 
ппставенпст и пдгпвпрнпст ја уредува Надзпрнипт пдбпр на Банката. 

За свпетп рабптеое, таа е директнп пдгпвпрна пред Одбпрпт за ревизија и пред 
Надзпрнипт пдбпр. 

Службата за внатрещна ревизија има независна, пбјективна и спветпдавна улпга, 
дизајнирана да ја згплеми вреднпста и да гп ппдпбри рабптеоетп на Банката. Таа и ппмага на 
Банката да ги пствари свпите цели преку примена на систематски и дисциплински пристап за 
пценка и ппдпбруваое на ефективнпста на управуваоетп сп ризици, кпнтрплата и управувашкипт 
прпцес. 

Службата ги спрпведе сите закпнски пбврски вп пднпс на извещтаите и изгптви ппгплем 
брпј преппраки пд ревизии, спгласнп пценката на ризиците. Службата, истп така, гп следеще 
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испплнуваоетп на дадените преппраки вп свпите извещтаи и на месешна пснпва ги инфпрмираще 
Одбпрпт за ревизија и Надзпрнипт пдбпр.  

Службата вп текпт на 2014 гпдина ппдгптви Гпдищен извещтај за рабптеоетп на Службата 
за 2013 гпдина, какп и Пплугпдищен извещтај за рабптеоетп на Службата за првата пплпвина пд 
2014 гпдина. 

Вп текпт на 2014, Службата за внатрещна ревизија ја изгптви Прпценката на ризиците на 
кпи е излпжена Банката, за пптребите на Планпт за рабпта на Службата за внатрещна ревизија за 
2014 гпдина, какп и самипт План за рабпта на Службата. 

Службата за внатрещна ревизија врщеще редпвни кпнсултативни активнпсти и даваще 
мислеое и преппраки кпн пдредени пращаоа пд пперативнптп рабптеое на пдделни 
прганизаципни единици. 

Службата за внатрещна ревизија активнп беще вклушена вп разгледуваое на нацрт 
интерни акти (пплитики и прпцедури) на пперативните прганизаципни единици на Банката сп 
свпи кпментари и забелещки кпн дпставените предлпг-текстпви. 

Службата за внатрещна ревизија редпвнп, на месешнп нивп, ги прпверува финансиските 
извещтаи на Банката изгптвени пд ОЕ за известуваое и сметкпвпдствп. 

Службата за внатрещна ревизија редпвнп, на месешнп нивп, ги прпверува Извещтаите 
изгптвени пд Сектпрпт за управуваое сп ризици за ризишнипт прпфил на Банката. 

Одреденп влијание врз активнпстите на Службата вп 2014 гпдина имаще и пптребнипт 
ангажман ппврзан сп бараоата на НБРМ вп пднпс на прпверка на респпнзивнпста на Банката сп 
преппраките на НБРМ.  

Службата спрпведуваще ппстпјана и целпсна ревизија на редпвните ревизии сп цел да 
пбезбеди:  

- пбјективна и независна пценка на адекватнпста и ефикаснпста на системпт на внатрещна 
кпнтрпла;  

- тпшнпст на сметкпвпдствената евиденција и финансиските извещтаи;  
- успгласенпст на интерните пплитики и прпцедури на Банката сп закпнската регулатива, 

супервизпрскипт циркулар и сп етишкипт кпдекс;  
- ппщта ефикаснпст вп рабптеоетп на Банката; 
- пцена на спрпведуваоетп на пплитиките за управуваое сп ризиците; 
- пцена на ппставенпста на инфпрмативнипт систем; 
- пцена на системите за спрешуваое на переое пари; 
- пцена на услугите щтп Банката ги дпбива пд друщтвата за ппмпщни услуги. 

Ппкрај тпа, Службата за внатрещна ревизија врщи и други активнпсти пд аспект на 
ппддрщка на екстерните ревизпри и супервизија на НБРМ. 

Спгласнп Закпнпт за Банки, рабптеоетп на Службата за внатрещна ревизија на Банката 
презентиранп вп Гпдищнипт извещтај за рабптеоетп на Службата гп пценува Надзпрнипт пдбпр и 
за истипт дава мислеое дп Спбраниетп на акципнери на Банката. 
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15.СПРЕЧУВАОЕ ПЕРЕОЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАОЕ ТЕРПРИЗАМ 

 

Активнпстите вп пднпс на спрешуваоетп на переое пари и финансираое на терпризам се 
пдвиваа главнп преку:  

1) Синхрпнизираое и успгласуваое на рабптеоетп на банката сппред нпвите измени на:  
- Закпнпт за спрешуваое на переое пари и други принпси пд казливп делп и финансираое 

на терпризам 
- Правилникпт за карактеристиките на спфтверпт за автпматска пбрабптка на ппдатпци за 

спрешуваое на переое пари и финансираое на терпризам  
- Останата дпмащна и медунарпдна регуалтива пд пбласта на ПП/ФТ  

 

2) Хармпнизација на интерните акти преку:  
- Ревидираое на Прпграмата на банката за спрешуваое на переое пари и финансираое на 

терпризам спгласнп прппищаната пбврска вп ппстпјнипт Закпн за СПП/ФТ  
- Активнп ушествп вп ревидираоетп на интерните рабптни упатства пд делпвните ппдрашја 

сп целпсен ппфат на пптребните прпцедури за спрпведуваое на мерките и дејствата за 
спрешуваое на ПП/ФТ  

- Идентификвуаое и следеое на ризиците пд неуспгласенпст на рабптеоетп на банката на 
пперативнипт ризик: переое пари и финансираое на терпризам   

 

Вп Одделпт за СППФТ се пбавуваат следниве активнпсти : 

- Обука на врабптени на нивп на банката сппред нпвптп спфтверскп рещение за 
ппстапуваое сппред прпписите за СПП/ФТ. 

- Редпвнп инфпрмираое на ракпвпдни и управни тела на банката за утврдените спстпјби  
- Дпставуваое на Извещтаи дп сппдветните институции (Управа за финанспвп 

разузнуваое,Финанспва пплиција,УЈП, и др.институции) предвидени спгласнп закпнската 
регулатива. 

-  Прибираое на сите невппбишаени трансакции дпставени пд разните прганизациски 
делпви  вп банката,  анализираое , ппдгптвуваое  писмени извещтаи и пдлушува дали тие 
трансакции имаат карактеристики на спмнителна трансакција, пднпснп нпсеое на  пдлука 
за нивнп (не)пријавуваое вп Управата , 

- Обезбедува инфпрмации и дпкументација за сите трансакции пријавени вп Управа ,какп и 
за сите трансакции за кпи билп пдлушенп да не се пријават вп Управа , вклушувајќи ги и 
пришините ппради кпищтп била дпнесена таква пдлука, 

- Ги спветува прганите на управуваое за мерките кпищтп треба да бидат преземени заради 
ппшитуваое на прпписите пд пбласта на спрешуваоетп на переоетп пари и 
финансираоетп на терпризмпт,вклушувајќи и следеое на сите измени и дппплнуваоа на 
пвие прпписи, 

- Одржува редпвни кпнтакти сп други пргани и институции вклушени вп активнпстите за 
спрешуваое переое пари и финансираое на терпризам (Управа, Нарпдна Банка, други 
банки и сл.) 
 
 




