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1. ВОВЕД 

 
Со деловната политика и развојниот план на Капитал банка Скопје се 
утврдуваат мерките и активностите за остварување на финансиските цели на 
Банката за следните три години. 

 
Банката ја предлага оваа деловна политика и развоен план, кој е динамичен, со 
постојано зголемување на перформансите на Банката, како во билансот на 
состојба, така и во билансот на успех, во исто време не е експанзивна и во 
истата се конзумираат и амортизираат турболентните настани, како во земјата 
и регионот. 
 
Капитал банка е банка која врши банкарски работи предвидени со Законот за 
банките (Сл. весник на Р.М. бр.67/2007 година) и Решение бр.7910 и Заклучок 
бр.7911 на Гувернерот на НБРМ од 09.12.2008 година. 
 
Капитал банка постои на македонскиот финансиски пазар веќе 16 години како 
прва банка со странски капитал во банкарскиот сектор, поставувајки ја основата 
за трансформација на банкарската индустрија во Р.Македонија. 
 
Во 2000 година Капитал банка беше првата која на пазарот пласираше 
кредитни картички, инстант кеш кредити, бизнис пакети и ПОС мрежа. 
 
Од 2007 година Капитал банка стана дел од Алфа Финанце Холдинг, една од 
водечките бугарски индустриски и финански групации, со четири главни бизнис 
сегменти: индустриски минерали, финансиски услуги, недвижности и обновлива 
енергија. Холдингот е активно вклучен во проекти во Бугарија и Југоисточна 
Европа -  Албанија, Грција, Македонија, Романија, Србија, Турција и Украина. 
 
Позицијата на Капитал банка на пазарот е помеѓу останатите мали банки, со 
фокус на сегментот на МСП и население. 
 
При изготвувањето на овој документ се имаа во предвид остварените движења 
и резултати на Банката во 2012 година, како и остварените движења и 
трендови во реалниот сектор, кои би имале влијание на работењето на 
Банката. Исто така, се анализираше можното влијание на работењето на 
Банката од други надворешни и внатрешни фактори. 
 
Амбиентот за остварување на проекциите се очекува да биде постабилен во 
споредба со претходната година иако ризиците и неизвесноста и натаму се 

присутни. 
 
 

2. НАШАТА МИСИЈА , ВИЗИЈА, ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ  
 

Нашата мисија  
Нашата мисија е да им понудиме на клиентите највисок стандард на 
финансиски услуги и да им помогнеме во остварување на нивните зацртани 
лични и бизнис цели, истовремено градејќи долгорочни релации и взаемна 
корист. Веруваме во подобрување на просперитетот на  нашите клиенти, 
нашите вработени и акционери,  преку овозможување на  нови вредности на 
оние кои ги опслужуваме. 
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Мисијата на Банката, како водач при одредувањето на стратешките цели во 
овој среднорочен период е: 

 Банката да продолжи да работи како препознатлива, финансиска 
институција во Република Македонија; 

 Преку мобилизирање на слободни парични средства од физички и 
правни лица, понуда на високо квалитетни финансиски производи и 
услуги за нефинансиските друштва и домаќинствата по конкурентни и 
прифатливи цени, да остварува максимална добивка за акционерите, 
клиентите и нашите вработени со прифатливо ниво на ризик. 

 Да остане банка партнер за МСП и населението, стремејќи се кон 
создавање на највисоки вредности за своите клиенти. 

Мисијата на Банката како однапред определен патоказ за развој на стратегиите 
за управување ги содржи целите и деловната филозофија. 
 
Нашата визија 
Капитал Банка е специјализирана за понуда на банкарски услуги со микро, 
мали и средни компании, понуда на портфолио картични продукти, јавно 
финансирање, корпоративно финансирање и финансирање на недвижности, 
финансиски операции, банкарство на мало, депозитно работење, домашен и 
меѓународен платен промет, приватно и електронско банкарство. Банката 
функционира како центар на компетенции во нудење на клиентски решенија на 
највисоко ниво за Мали, Микро и Средни претпријатија, Корпорации, Општини и 
Јавно-Приватни проекти преку комбинација на  финансиски продукти скроени 
по мерка и соодветен финансиски консалтинг.  Нашето уникатно пазарно 
позиционирање  е  изградено како резултат на членството во Алфа Финанс 
Холдинг водечка европска финансиска група во Југоисточна Европа која цели 
кон достигнување на водечка позиција на Македонскиот пазар, истовремено 
зачувувајќи го чувството за локални вредности.   
 
Наши вредности 

 Безбедност - целиме кон солиден пораст и максимизирање на 
вредностите преку овозможување на финансиски сервиси од највисок 
стандард. 

 Доверба – Уверени сме дека довербата е почетната точка во секоја 
соработка и веруваме дека заедничката доверба меѓу нашите клиенти, 
партнери, вработени и акционери може да креира дополнителна 
вредност. 

 Чувство за пулсот на Македонија - нудиме флексибилни финансиски 
решенија, целосно свесни за растечките потреби на локалниот пазар. 

 Посветеност кон клиентите – креирање на супериорно банкарско 
искуство со поставување на нашите ценети клиенти на прво место. 

 Најдобра Европска пракса - нудиме иновативни продукти и услуги 
произлезени од најдобрите европски стандарди и пракса. 

 
Нашите принципи 

 Посветени сме на остварување на стратешките цели и максимизирање 
на повратот на капиталот, 

 Се позиционираме како висококомпетентен играч на повеќе полиња, со 
скроени продукти за микро, мали и средни компании, општински и  
јавно–приватни проекти, комбинирајќи ги финансиските продукти со 
консалтинг услуги, 

 Нашите вработени се нашиот главен капитал. Високо го цениме 
професионализмот и експертизата и промовираме работна средина каде 
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индивидуалните вештини се стимулирани, а знаењето ефикасно се 
применува, 

 Работиме за солиден резултат водејќи сметка за ризиците, 

 Целиме кон отворена и директна комуникација со нашите вработени и 
партнерски односи со нашите клиенти, 

 
 

3. АКТУЕЛНИ СОСТОЈБИ ВО БАНКАТА 
 
АКТИВАТА - Банката има поволна структура на нето активата што 
овозможува остварување како на стабилна ликвидносна позиција, истата  
се манифестира преку следните показатели: 

 Зголемен процент на каматоносни позиции во активата; 

 Намалено учество на нефункционалните побарувања и висок процент на 
нивна наплата, 

 Намалено учеството на превземените материјални вредности во 
вкупната актива; 

 Зголемување на нето кредитите на комитенти во вкупната нето актива, 
што претставува добро ниво за остварување на каматни приходи; 

 Ниска концентрација  и дисперзија на кредитното портфолио по клиенти 
и дејности; 

 Паричните средства во НБРМ и во другите банки се на ниво кое треба да 
ги задоволи: 

-   законските обврски за задолжителна резерва; 
- нивото на ликвидната и високоликвидната актива согласно 

регулаторните и внатрешните правила за работа, а при тоа да не 
се загрози профитабилноста на Банката. 

 
 
ПАСИВАТА, изворите на средства, карактеристично е: 

 Пораст  и диверзификација на депозитната база, како позитивна 
карактеристика на пасивата; 

 Краткорочна структура на депозитната база, како тенденција во 
банкарскиот систем; 

 Зголемување на девизната компонента на изворите на средства, како 
тенденција во банкарскиот систем; 

 Зголемена  депозитна база на населението, како стабилен извор на 
средства како резултат на водената маркетинг кампања и зголемената 
доверба на населението во Банката. 

 Банката доби на користење субординиран заем во износ од 950 К ЕУР 
од матичното претпријатие Алфа Финанце Холдинг, 

 
 
Основните перформанси (показатели) за Банката се: 

 Кредитниот ризик од вкупната кредитна изложеност е низок, а се 
остварува преку: 

- ниска концентрација кај клиентите, односно диверзификација на 
ризикот на кредитното портфолио, 

- Намалување на процентот на учество на лошите пласмани во 
вкупните пласмани како и 

- воведување на строги конзервативни критериуми и правила при 
одобрување на пласманите; 
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 Адекватноста на капиталот, изразена преку стапката на адекватност, 
изнесува 25% , 

 Наплатата на достасаните побарувања и нефункционалните 
побарувања; 

 Автоматска објективна пресметка на резервација , а со тоа и адекватно 
издвоено ниво на резервации за потенцијални загуби од пласмани; 

 Ликвидната актива е над 28% од вкупната актива и истата претставува 
реален потенцијал за одобрување на нови пласмани; 

 Банката нема надминување на законски одредените лимити по сите 
основи; 

 
Согледувањата на состојбите во Банката од оперативен аспект упатуваат 
на потребата од: 

 Следење, дополнување и подобрување на интерните политики, 
процедури и контроли за управување со ризиците. 

 Постојано подобрување на перформансите на персоналот; 

 Доразвивање на новиот информационен систем кој ќе одговори на  
современите банкарски процеси; 

 
Ваквиот развој на настаните, стратегијата на Банката и активностите кои се 
преземаат, даваат реални можности за натамошен развој на Банката и 
зголемување на пазарниот дел во банкарскиот систем. 
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4. SWOT АНАЛИЗА НА КАПИТАЛ БАНКА 
 

Јаки страни  
 
-  Воспоставена долгогодишна банкарска пракса 

на прудентно однесување, 
 
-  Зголемена база на клиенти;  
 
-  Зголемена кредитна изложеност, 

флексибилност и ефикасност во донесување 
на одлуките;  

 
-  Инвестиции во тренинг и образование на 

човечките ресурси;  
 
-  Достапност на финансирање од акционерите;  
 
- Искусен менаџмент и млади образовани 

вработени.  
 
-  Нови и модерни простории на Банката; 
 
-  Проактивност, ефикасност и квалитет во 

односите; 
 

Слаби страни  
 
- Високо учество на превземени средства ко се 

во фаза на решавање, 
 
- Висока концентрација (големи корпорациски 

депозитори);  
 
- Слаба позиција во ритеил сегментот -картично 

работење и кредити (издавање и стекнување);  
 
-Доминанто краткорочен карактер на домашните 

депозити.  
 

Можности  
 
-  Приоритети за развој и инвестициски проекти  

како тековен процес на ЕУ интеграција и 
отварање кон процесот на глобализација; 

 
-  Пред-пристапни ЕУ фондови - Создавање на 

имиџ на европска банка согласно на 
предпристапните преговори; 

 
 -  Способност за продолжување на физичкиот 

развој;  
 
- Имплементирање на скоринг алатка за 

потрошувачки кредити и картички со цел да се 
подобри и хомогенизира проценувањето на 
ризик и индустријализација на продукцијата;  

 
-  Интензивирање на наплата на побарувањата; 
 
- Проекти за развој на нови деловни центри;  
 
-  Зајакнување на регулативата (Базел 3) и нови 

барања, стрес тестирање; 
 
 

Закани  
 
- Стагнација на економската активност во светот  

и во земјава; 
 
- Голема  конкуренција и зголемена реактивност 

на пазарот Шпаркасе Банка (ЕРСТЕ Група) , 
Халк Банк, Турција, УНИ Банка  и 
Еуростандард Банка;  

 
- Притисок на каматните стапки на депозити;  
 
- Промена на деловната средина создадена од 

продолжената политичка несигурност во однос 
на пристапувањето кон ЕУ и НАТО ; 

 
- Опасност од продолжување на работење со 

оперативна загуба при неисполнување на 
буџет; 

 
-Опасност од поткапитализација 
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5. ОЧЕКУВАНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ДВИЖЕЊА 
 
Макроекономските движења во 2013 година упатуваат на неизвесни услови за 

извршување на банкарските активности поради фактот што економската и 

финансиска криза сеуште трае и закрепнувањето од неа е бавно и минимално.  

Неизвесните условите и амбиентот во кои ќе се остварува макроекономската 
политика во Р. Македонија во 2013 година наметнуваат потреба од поголема 
флексибилност како одговор на тешко предвидливите економски текови од каде 
и произлегува  стратегијата на Народната Банка на РМ. Со цел одржување на 
макроекономска и финансиска стабилност на земјата Централната Банка ќе 
биде насочена кон успешно остварување на нејзината основна монетарна цел, 
ниска и стабилна инфлација преку стратегија на фиксиран девизен курс на 
денарот во однос на еврото. 
 
Годишната стапка на инфлација во 2013 се очекува да се движи од 3% до 3,2% 
и да забележи пад во 2014 година на 2,3%. Главен фактор за ценовните 
промени ќе биде умереното засилување на растот на цените на храната, но од 
друга страна се очекува забавување на растот на цените на енергентите како 
одраз на движењето на цената на нафтата. Намалувањето на инфлацијата во 
2014 година се должи на претпоставките за закрепнување на побарувачката и 
отсуството на позначителни притисоци од увозните цени. 
 
Реалниот пораст на БДП во 2013 година е проектиран на ниво од 2% со изгледи 

за подинамичен економски раст во 2014 година, за кога се проектирани стапки 

до 3% земајќи ја во предвид странската ефективна побарувачка за македонски 

производи за која се очекува дека ќе забележи раздвиженост во 2014 година за 

кога и се очекува влегување во зоната на позитивни промени. Главен двигател 

на растот во 2013 година се очекува да бидат инвестициите кои претставуваат 

главен фактор за растот на домашната побарувачка.   

Невработеноста се очекува да остане и понатаму на високо ниво, а државниот 

буџет е поконзервативен во однос на претходните години. 

Се очекува проширување на дефицитот во тековната сметка на платниот 
биланс на околу 4% од БДП за 2013 година и 5,4% од БДП за 2014 година. Ова 
најмногу се должи на очекувањата за побрз раст на приватните трансфери во 
текот на оваа и наредната година, во согласност со очекувањата за пониска 
домашна инфлација. Притоа, се очекува повисок номинален раст на извозот 
отколку увозот на стоки. Сепак, поради постигнатото повисоко ниво на увозот 
во 2012 година, овие движења во надворешнотрговската размена доведуваат 
до подлабок дефицит во размената на стоки и услуги во оваа и наредната 
година. Од друга страна, се очекува дека капиталните приливи во 2013 година 
ќе бидат повисоки од претходните проекции, главно поради повисокото 
задолжување на јавниот сектор, додека во 2014 година тие се умерено 
ревидирани надолу. 
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6. ОЧЕКУВАНИ БАНКАРСКИ ДВИЖЕЊА 
 
Економските услови во земјата и надвор од неа не претставуваат поволно 
окружување за одвивање на банкарските активности. Неизвесноста, 
зголемените ризици како и реалното влошување на кредитните остварувања на 
корпоративниот сектор придонесоа за воздржаност на банките во кредитната 
подршка посебно на овој сектор. Согласно макроекономските очекувања за 
бавно но сигурно закрепнување на економиите, во банкарскиот сектор се 
очекуваат промени во перцепциите за ризиците од страна на банките, 
постабилни очекувања и поголема склоност кон потрошувачка кај населението 
и претпријатијата, а со тоа и умерено забрзување на растот на кредититие во 
2013 и 2014 година.  
 
Во 2012 година забележителен беше растот на денарските депозити од 
физички лица и се очекува да продолжи растот на денарските депозити и во 
2013 година, во услови на стабилни очекувања и повисок принос од овие 
депозити но со едно поблаго темпо во споредба со 2012 година. Сепак, 
монетарниот и кредитниот раст е директно условен и во голема мера ќе зависи 
од темпото на заздравување на глобалната и домашната економија. 
 
Очекувањата се дека ќе  продолжи трендот на насочување на банките кон 
сегментот на депозитно работење , а пак кредитната политика ќе продолжи да 
се спроведува со поголема претпазливост кон можните ризици и во согласност  
со актуелните сосотојби. 
 

 
Исто така се очекува: 

 Стабилизирање на трендот на зголемување на учеството на 
нефункционални кредити во вкупното кредитно портфолио;  

 Како резултат на прудентната политика на банките возможно е 
намалување на профитабилноста; 

 Стабилно ниво на ликвидност поради мерките од НБРМ;  

 Намалување на девизниот ризик - помали разлики меѓу средствата и 
обврските со девизна компонента;  

 Глобалната потреба на ликвидност или постоечката ликвидност главно 
се пласира во благајнички записи или државни записи;  

 Кредитниот раст главно ќе биде финансиран преку растот на 
депозитите во банките 

 Агресивен пристап на пазарот на некои банки како Шпаркасе Банка 
(ЕРСТЕ Група) ,  Халк Банк, УНИ Банка  и Еуростандард Банка.  
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7. РАЗВОЕН ПЛАН  
 
Претпоставки за одредување на стратешките цели на Банката 
Донесувањето и остварувањето на новите стратешки цели наведени во овој 
документ се темелат на: 

o позицијата на која се наоѓа Банката денес,  
o актуелните состојби во Банката, 
o развојот на економското опкружување во кое делува Банката и 
o подобрување на макроекономските показатели за земјата. 

 
Анализата на погоре наведените елементи дава одговор каде е Банката и ги 
дава насоките кон кои и позициите од кои се тргнува во дефинирање на 
стратешките цели. 
 
Согласно Развојниот план главни стратешки цели на Капитал банка Скопје се: 
 

 Одржување на вредноста на капиталот  и неговото зголемување и 
обезбедување адекватна стапка на адекватност на капиталот, 
 

 Капитал банка да се развива во независна , приватна банка која работи 
на дел од територијата на Р.Македонија, 
 

 

 Капитал банка да се развива во правец што ќе овозможи да го зголеми 
пазарниот удел  меѓу малите банки во Р.Македонија со континуиран и 
динамичен раст, 

 

 Капитал банка да ги зајакнува релациите со постоечките клиенти со 
фокус на МСП и населението и да обезбеди високо квалитетни 
банкарски услуги за сите свои клиенти и да работи на принцип на 
еднаков третман на клиентите, 

 

 Капитал банка во континуитет да го услогласува своето работење со 
законската регулатива и мерките на монетарната власт и во целост да ги 
практикува основните банкарски принципи и супервизорски стандарди на 
работење, притоа користејќи ги примерите од најдобрите меѓународни 
пракси, 
 

 
 
 

8. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДЕЛОВНАТА ПОЛИТИКА 

 

Вниманието на Менаџментот на Банката ќе биде насочено кон остварување на 
следниве цели и задачи: 
 

 Одржување на вредноста на капиталот на Банката и негово 
зголемување и остварување на соодветна адекватност на капиталот, 

 Зголемување на кредитното портфолио и подобрување на неговиот 
квалитет, 

 Задржување на постојните и освојување на нови депоненти со 
зголемување на пазарното учество во вкупните банкарски депозити 
односно одржување на стабилна депозитна база и стабилно и 
диверзифицирано  депозитно јадро, 
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 Развивање на асортиманот на нови профитабилни производи и 
воведување на нови производи и услуги во согласност со растечките 
барања на клиентите. 

 Зголемување на учеството на Банката на банкарскиот пазар на 
Република Македонија, 

 Ефикасно управување со сите видови ризици кои се јавуваат во 
банкарското работење, 

 Ефикасно управување со Активата/Пасивата, 

 Имплементирање на новата организациона поставеност , континуирано 
продлабочување, усовршување и оптимизација на организацијата на 
работењето, 

 Менаџмент на човечки ресурси што ќе обезбедуваат повисок квалитет 
на услуги; 

 Унапредување и усогласување на организационата поставеност и 
воспоставување на систем за квалитет; 

 Усовршување на информативната технологија и имплементација на 
нови решенија кои ќе обезбедуваат брзо и квалитетно услужување на 
комитентите, 

 Успешно и навремено усогласување со законската регулатива за 
финансиско работење како дел од реформите во банкарскиот систем на 
Република Македонија; 

 Навремено и успешно усогласување и спроведување на законската 
регулатива, како и превземање на постојани активности поврзани со 
борбата против перењето на пари. 

 
Реализирањето на целите и задачите на Деловната политика на Банката 
зависи  пред се од идните активности на акционерите и менаџментот ,  но и од 
реализацијата на макроекономската политика на државата во 2013 година, 
целите на монетарната политика на НБРМ за 2013 година и другите законски 
прописи кои би имале одраз врз работењето на Банката. 
 
Заради последиците од економската криза, која не ги одмина и клиентите на 
Банката, за следниот период се поставуваат и следните цели и задачи за 
надминување на новонастанатите услови: 

1.Подобрување на финансиската стабилност на Банката; 
2.Подобрување на квалитетот на кредитното портфолио на Банката; 
3.Зголемување на каматоносната актива; 
4.Дисперзија на кредитниот ризик; 
5.Разрешување на ненаплатените побарувања со понуда на конкретни 

решенија за одделни клиенти; 
6. Во краен случај преземање на мерки за присилна наплата. 
 
 
 

9. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
НА ДЕЛОВНАТА ПОЛИТИКА НА БАНКАТА 
 

За успешна рализација на целите и задачите на Деловната политика на 
Банката ќе се превземаат конкретни мерки и активности во одредени сегменти 
од работењето на Банката. 
 
За остварување на приоритетните и другите цели на Банката, во функција на 
одржување на ликвидноста и стабилноста на Банката, елиминирање на сите 
видови на ризици и исполнување на законските и други обврски за финансиско 
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известување и изготвување на извештаи и акти на деловната политика на 
Банката Ќе се преземат следните мерки и активности: 
 
Деловната политика на Банката за 2013 година ќе се темели на методологијата 
која обезбедува усогласеност на средствата во активата и изворите на 
средства во пасивата на Банката со крајна цел елиминирање на секаков вид на 
ризик кој може да настане заради евентуална нерамнотежа меѓу тие две 
големини. Исто така, Ќе обезбедува урамнотеженост на Билансот како по обем 
и динамика така и по валутна и рочна структура на средствата. 
 
 
Управување со ризици 
Во процес управување со ризиците ќе се унапредува системот за управување 
со ризици со цел да се овозможи постојано следење и прудентно управување 
со сите видови на ризици, како и целосна имплементација на регулаторните 
известувања, со унапредување на моделите за идентификација, следење и 
избор на методи за минимизирање на ризиците и навремено информирање на 
органите на Банката со цел донесување правилни и навремени одлуки за 
управување со ризиците. За таа цел Банката има развиено сет на политики, 
процедури и други интерни акти кои ги применуваат работењето. 
 
Банката презема активности за унапредување на постоечкиот системот за 
идентификување, мерење, следење и контрола на пооделните видови ризици 
на кои е изложена. Преку воспоставување и унапредување на системот за 
управување со ризици, Банката ќе одговори на законските барања, и уште 
повеќе ќе влијае врз оптимизирање на односот ризик-принос. 
 
Активностите кои Банката ќе ги продолжи и дополнително ќе ги преземе, а со 
цел успешно управување со сите видови ризици се следни: 

 Доследна примена на сите политики и одлуки за управување со ризици, 

 Независна (објективна ) оценка на кредитното портфолио и утврдување 
на резервација потребна за кредитната изложеност по коминтент, 

 Диврзификација на кредитното портфолио по дејности, географски 
подрачја и квалитетот на колатералот на пласманите, 

 Поконзервативен и рестриктивен пристап во кредитната политика, со 
оглед на влијанието на финансиската и економската криза врз 
квалитетот на потенцијалното кредитно портфолио, 

 Воспоставување нови интерни извештајни форми за ефикасно пратење 
на пооделните видови ризици, 

 Фокусирана анализа на кредитен ризик по сектори и профили на ризик;  

 Управување со преземените средства како потенцијален негативен 
ефект на зголемени трошоци за ризик од штети;  

 Стимулирање на прераспределбата на структурата на кредитите на 
продуктите со подобар профил на ризик;  

 Превентивна интервенција при првиот знак на ликвидни проблеми на 
клиентите;  

 Следење на показателите за управување со ризици,  

 Воспоставување методологија и имплементација  на стрес-тест анализи- 
автоматско и системско спроведувње на стрес тест и добивање 
извештаи, 

 Континуирано следење и ИТ имплементација на дизајнираниот модел за 
скоринг на клиентите,  

 Дополнување на нови детерминанти на матрицата и моделот за 
пресметка на оштетувањето, 
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 Развој на техники за предвидување на износот на исправката на 
вредност/посебна резерва, 

 Воспоставување на систем за управување со ризикот од промена на 
каматните стапки во портфолиото на банкарски активности, 

 Развој на воспоставената на методологија за класификација на 
кредитната изложеност и постигнување подобра системска и 
пообјектива оценка на кредитната способност на клиентите, 

 Автоматизирање и системски излез на извештаи кои се подготвуваат на 
редовна основа за следење на показателите за управување со ризиците, 

 Воспоставување на нови извештаи во функција на подобро согледување 
на изложеноста на Банката на пооделните видови ризици, 

 Подобрување и доразвивање на системот за управување 
сооперативниот ризик односно на системот за идентификување, 
следење, оценка и контрола на оперативниот ризик, ублажување на 
последиците од ризиците, како и подигање на свеста за неговото 
значење и влијание врз целокупното работење на Банката, 

 Стручна едукација на вработените во областа на управувањето со 
кредитниот, пазарниот, оперативниот и другите видови на ризици, 

 Подготовка на нови и ревидирање на постоечките интерни акти во 
согласност со измените во законската регулатива и промените во 
работењето на Банката, 

 Подготовка на информации и доставување на предлози до органите на 
управување во насока на намалување на ризичниот профил на Банката. 

 Следење на Базелските принципи за управување со ризици,како и 
тестирање на можностите за нивна примена, 

 Следење и имплементација на Меѓународните сметководствени 
стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско посредување, 

 
 

Средства и Ликвидност 
 
Во процесот ликвидност и управување со активата на Банката ќе се продолжи 
со преземените мерки и активности за одржување на ликвидноста на 
оптимално ниво. 
 
Одржувањето на просечното ниво на задолжителната резерва , одржување на  
ликвидносни коефициенти регулирани со Одлуки на НБРМ како и одржувањето 
на ликвидноста на оптимално ниво во зависност од преземените обврски на 
Банката согласно постојната регулатива  претставува основна претпоставка за 
нормално функционирање , односно опстојување на Банката. 
 
Стратешки фокус на Банката ќе биде ефективна и профитабилна ликвидност и 
управување со Активата и Пасивата со цел да се обезбеди постабилен пораст 
на приходите од камати и задоволителна стапка на поврат на инвестираниот 
капитал. 
 
Основна цел ќе биде да се одговори на потребите и барањата на клиентите и 
да се обезбеди високо ниво на професионални услуги во извршувањето на 
своите задачи. 
 
Цели и задачи на Деловната политика на Банката во овој сегмент се: 

 Следење и управување со рочната структура на банката во согласност 
со регулативата на НБРМ и интерните акти на Банката, 
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 Креирање на девизни курсеви во согласност со потребите на клиентите  
како и процедурите за работа  и отворената девизна позиција, 

 Одржување на безбедна структура на Актива/Пасива од аспект на 
рочната усгласеност, ликвидносните индикатори и отворената девизна 
позиција, 

 
За исполнување на целите и задачите на деловната политика во овој сегмент, 
Банката ги презема следните мерки и активности: 

 Дневно следење на ликвидноста како и состојбите, прометот и 
движењето на сметките на депонентите, при што ќе се утврдуваат 
дневни,неделни и месечни планови на приливи и одливи на средства 
како и следење на рочната усогласеност на побарувањата и обврските;  

 Исполнување на обврската по основ на задолжителна резерва во 
денари и девизи; 

 Пласман на вишокот на ликвидни средства во благајнички записи на 
НБРМ  и пласман во други хартии од вредност (државни записи, 
државни обврзници ) за одржување на високо ликвидни средства за 
покривање на недостигот при евентуално повлекување на високи износи 
на средства од депонентите; 

 Управување со активното портфолио на ликвидни средства на Банката 
со цел максимизирање на приносите и минимизирање на 
опортунитетните трошоци на Банката при обезбедување на соодветно 
ниво на ликвидност и структура на активата и пасивата; 

 Надополнување на недостигот на ликвидни средства во одредени 
временски периоди со позајмици од други банки преку пазарот на 
депозити  и продажба на хартии од вредност на секундарниот Пазар; 

 Континуирано следење на каматните стапки на депозитите и хартиите од 
вредност и изворите на финансирање; 

 Управување со Отворената Девизна Позиција во согласност со 
регулативата од НБРМ и интерните акти на Банката со цел 
минимизирање на ризикот од промена на вредноста на странските 
валути и максимизирање на профитот преку нето курсните разлики; 

 Анализа на месечни извештаи за рочната структура на активата и 
пасивата, најголемите депоненти, стапките на ликвидност и интерните 
ликвидносни показатели; 

 Следење, анализа и давање предлози на соодветните органи и 
превземање на конкретни мерки за исполнување на коефициентите за 
ликвидност поставени од НБРМ и со интрените акти на Банката. 

 Следење на меѓународни мрежи за добивање на сеопфатни 
информации за девизните курсеви, трендови и анализи значајни за 
светските берзи и индекси; 

 Сите активности се одвиваат во согласност со поставените лимити од 
Секторот за управување со ризици. 
 

Главна одговорност на Банката ќе биде да се управува со ликвидноста од 
аспект на потребата за пласмани на Банката . Како дел од процесот на 
управување со ликвидноста, активно ќе се следат интерните ликвидносни 
индикатори дефинирани во Политиката за управување со ликвидносен ризик, 
исполнувајќи го коефициентот на ликвидност, како и одржување на стапките на 
ликвидност во рамки на пропишаните лимити. За исполнување на оваа цел 
Банката директно ги користи домашните и странски финансиски пазари и 
управува со своето портфолио на пласмани и извори на средства. 
 
Управувањето со ликвидноста вклучува планирање и управување со паричните 
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текови, дневно следење на ликвидносната позиција, утврдување дневни и 
неделни планови за приливите и одливите на средства, одржување на 
адекватна рочна структура на средствата и обврските, адекватна 
диверзификација на депозитите и другите обврски по доспеаност и клиент, 
изведување на стрес сценарија и следење на ликвидносните показатели. 
 
Цел на Банката е да ја максимизира профитабилноста преку применување на 
оптимална комбинација на рочноста и валутната структура на средствата и 
обврските, водејќи сметка за исполнување на интерните и екстерните 
ликвидносни показатели. 
 
Платен промет 
Во платниот промет во земјата активностите ќе бидат усогласени со 
Стратегијата за развој на платниот систем на Република Македонија и 
Акциониот план за нејзина имплементација, почитување на Законот за платен 
промет со измените на истиот, како и другите прописи од оваа област. 
 
Имајќи го во предвид значењето на платниот промет за клиентите, основни 
определби и позначајни активности за наредниот плански период ќе бидат: 

 Давање квалитетна услуга на клиентите; 

 Зголемување на бројот на коминтенти – иматели на сметки преку 
подобрување на квалитетот на услугата кон клиентите, 

 Зголемување на видот на услугите кои се нудат  а, со тоа и зголемување 
на обемот на денарските и девизните плаќања на клиентите преку ПП во 
земјата и ПП во странство, 

 Креирање и прифаќање на нови услуги за платниот промет, како за 
правните, така и за физичките лица (наплата на радиодифузна такса, 
даноци на имот, фирмарина и др. давачки кон државата) преку разни 
сервиси во електронска форма, 

 Зголемување на приходите од услугите во платните промети, 

 Развој на електронското банкарство и зголемување на бројот на 
корисници на електронско банкарство со промоција и поттикнување на 
електронските плаќања, 

 Намалување на трошоците кон странските банки при вршење на дознаки 
кон странство, 

 Понуда на поволна тарифа по извршени услуги од ПП на клиентите, 

 Проширување на мрежата на коресподентските банки во странство, за 
привлекување поголем број на комитенти, корисници на услуги на 
девизниот пазар,  

 Проширување на соработката со осигурителни компании и инвестициони 
фондови , односно нудење на нивните палети на производи, 

 Континуирана обука на вработените во експозитурите и шалтерите, 

 Корекции на Тарифата за наплата на надоместоци за услуги кои ги нуди 
Банката од областа на ПП, 

При тоа, како компаративна предност на Банката која има мала или 
незначителна мрежа на испостави и експозитури, ќе се користи флексибилна 
тарифа и кредитна политика, љубезноста, корекноста, и ефикасноста на 
кадарот на банката. На овој начин ќе биде придобиена довебата на клиентите 
дека работите и ги доверува на банка која на најдобар и најбрз можен начин ги 
извршува нивните барања. 
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Сметководство 
 
Една од најсуштинските организациони единици на банката е делот за водење 
на сметководството и финансиите на банката. 
Целосната слика за состојбата на банката, за целокупната актива и 
целокупната пасива  е изразена преку дневните, декадните, месечните и други 
извештаи. Поголемиот дел од извештаите кои се изработуваат за потребите на 
менаџментот на банката, за потребите на акционерите, како и за 
задолжителните извештаи за потребите на НБРМ, мора целосно, точно и 
недвосмислено да ја одразуваат моменталната ситуација и кондиција на 
самата банка. 
 
Постигнувањето на ови цели во сметководството се постигнуваат со: 

 Доследно почитување сметководствената политика на банката 

 Секојдневно прокнижување на настанатите промени во сите билансни и 

вонбилансни позиции 

 Точност во евидентирање на позициите наспрема контниот план за 

банките 

 Придржување кон меѓународните сметководствени  стандарди 

Во деловниот процес финансиско работење и сметководство се планираат 
следните активности: 

 Изработка на извештаи за финансиско известување согласно домашната 
регулатива; 

 Усогласување и имплементација на измени и дополнување на постојните 
извештаи и годишната сметка и изработка на нови согласно измените во 
Законот за трговски друштва; 

 Изработка на извештаи и подготовка на разни податоци за потребите на 
ревизорска куќа која ги ревидира финансиските извештаи на Банката, а 
по потреба и за други регулаторни тела и институции; 

 Имплементација на нов модел за водење на финансиско сметководство 
и сметководство на трошоците, така што тие да бидат групирани по 
одделни трошочни центри, со цел да може да се анализираат, 
планираат и да дадат можност за формирање на цена на чинење на 
производите и услугите, како и за донесување на стратешки и 
оперативни одлуки за деловната политика на Банката. 

 
За таа цел ќе се преземат следните мерки и активности: 
 

 Разграничување на трошоците по организациони 
единици,производи и услуги; 

 Доекипирање и обука со високостручен кадар кој ќе одговори 
на барањата на измените и дополнувањата на меѓународните 
стандарди за финансиско известување и нивна 
имплементација во извештаите. 

 
 
 

BACK-OFFICE 
 
Основната цел која Капитал банка треба да ја постигне во однос на 
корпоративните, МСП и физичките лица е да го зголеми пазарното учество во 
банкарскиот сектор на Република Македонија. Секако дека при забрзано, но 
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сепак конзервативно зголемување на пазарното учество, многу битна алка во 
целиот систем е принципот на контрола на четири очи. 
 

Функциите на бек-офисот покрај тоа што е одговорна и последна единица во 
синџирот на исплата на кредити, секако дека е и последна контролна точка во 
системот на кредитирање. 
 

Секојдневното работење на службата овозможува и изградување на 
ранопредупреувачки механизми за следење на наплатата на одобрените 
кредити и навремено алармирање за евентуални влошувања на 
категоризациите. 
 
 
 
 

10. ФИНАНСИСКИ ПРОЕКЦИИ ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2016 ГОДИНА  
 
 

 
Во проектирањето на финансиските биланси на Банката за периодот 2013 -
2016 година, примарна цел е зголемување на потенцијалот на Банката, 
зголемено работење со картички како и воведување на нови картични 
брендови, лепеза од кредитни производи и други услуги за граѓаните и за 
микро, мали и средни претпријатија. 

 
 

Биланс на состојба 
 

Основните претпоставки на кои се темели проекцијата на пасивата во 
билансот на Банката се: 

 Зголемување на капиталот со нови докапитализации , одржување на 
нивото на капитализираност на банката и нивото на адекватност на 
капиталот.  

 Зголемување на депозитната база, како примарен извор, ќе биде 
постигнато со понуда на нови продукти на пазарот на клиенти од сите 
сектори. Паралелно со зголемувањето ќе се работи и на подобрувањето на 
рочната структура на депозитната база, што ќе овозможи поквалитетно 
ангажирање на домашната акумулација во кредитни пласмани кои би го 
потикнувале развојот. Банката ќе работи да го подобри својот рејтинг и да  
привлече наменски кредитни линии од странство, и да привлече одредени 
депозитни средства и тековни трансакции на нерезиденти што ќе овозможи 
проширување на кредитната активност. 

 
 

Финансирање 
 
Зголемените активности на Банката ќе бидат подржани и од Акционерот со 
дополнителни средства во вид на субординирани кредити со кои Банката во 
иднина ќе ги покрива акумулираните загуби од претходните периоди, како и со 
докапитализација која е предвидена во 2014 година и би изнесувала 1.25 мил 
ЕУР.  
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Депозитна база 
 
Депозитната база останува да биде основен извор за кредитните активности и 
ќе се зголеми за 82% во периодот 2013-2016 година. 
 

Депозитите од население остануваат да бидат приоритетен извор на средства 
и нивното зголемување е планирано до 2016 да достигне износ од 1.528 мил 
МКД ( раст од 84% споредбено со 2013 година), додека корпоративните 
депозити се предвидува да забележат раст од 87% како резултат на 
подобрените макроекономски услови и излезот од финансиската криза и да 
достигнат ниво од 845 мил МКД. 
 
Најголем дел од корпоративните депозити се очекува да бидат краткорочни 
депозити со доспеаност поголема од 6 месеци, а кај населението депозити со  
рочност од 12 до 24 месеци. 
 

Генерално севкупото финансирањето ќе биде насочено и силно поддржано 
од сите холдинг-компании и нивните партнери, како и бугарските компании во 
Македонија 

 
 
Основните претпоставки на кои се темели проекцијата на активата се: 

 Нивото на парични средства и салда кај НБРМ, ќе биде адекватно на 
потребното ниво за задолжителна резерва и потребната готовина за 
работа. 

 Банката ќе управува активно со портфолио од краткорочни хартии од 
вредност издадени од НБРМ и со хартии од вредност издадени од 
Министерство за финансии, формирајки портфолио кое ќе постигне 
оптимално ниво на адекватна ликвидност. 

 Пласманите во домашни и странски банки ќе бидат управувани со цел да 
овозможат ликвидност, исполнување на превземаните обврски во 
домашниот и меѓународниот платен промет и соодветно ниво на 
профитабилност. 

 Зголемувањето на нивото на кредитното портфолио и дисперзирање на 
кредитниот ризик со поголема ориентираност кон клиентите. Ке се 
одбегнуваат високи концентрации на кредитна изложеност во една гранка, 
една дејност, поврзана група на клиенти и слично кои можат да генерираат 
зголемен кредитен ризик. 

 Активно управување со превземените средства и изнаоѓање модели за 
решавање на проблемите со веќе превземените имоти. 

 
Во периодот 2013-2016 година вкупната актива на Банката ќе се зголеми за 
75% или за 1.461 мил МКД споредбено со 2013 година достигнувајќи износ од 
3.419 мил МКД. 
 
Кредитно портфолио 
 
Растот на активата во најголем дел е одраз на зголемувањето на кредитното 
портфолио на Банката за 91%. 
Планираниот раст ќе биде главно преку кредитирање во корпоративниот 
сектор, мали и средни претпријатија и малопродажниот сектор, каде значајни 
напори ќе бидат поставени за да се постигне диверзификација на портфолиото 
и минимизирање на ризиците 
Ова ќе се постигне преку диверзификација во однос на географските делови , 
видот на бизнис, како и претпазлива ,прудентна  кредитна анализа. Имајќи го 
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тоа предвид, ние очекуваме дека загубата поради оштетување (резервациите) 
на вкупното портфолио ќе биде околу 6-8%.  
Зголемување на пласманите во корпоративниот сектор во периодот 2013-2016 
година ќе биде 106%, додека зголемување на кредитите на физичките лица за 
65%. Нивото кое корпоративните кредити ќе го достигнат во 2016 година 
изнесува 2.120 мил МКД, додека износот на кредити одобрени на физички лица 
ќе изнесува 562 мил МКД.  
 
Инвестиции 
 
Дополнителни капитални расходи се планирани за ИТ капацитет. Поголем дел 
од инвестициите ќе бидат поставени во нематеријални средства најчесто во ИТ 
и софтвер за картичен проект процесор имплементации (он-лине интерфејс, 
ЕМВ цомплианце пројецт, ТИП цертифицатионс). 

 

Во однос на потенцијалните инвестиции во пазар на капитал, поради 
негативниот тренд и продолжувањето на постојните услови ,Банката не 
планира да инвестира во сопственичките хартии од вредност во наредните 
години, но сепак доколку се јави можност со соодветна анализа одлуката ќе се 
преиспита и промени. 
 
Ликвидна актива 
 
Следејки ги спецификите на депозитите , нивната структура и имајќи во 
предвид потребните нивоа на ликвидност, банката го постави соодветното 
учеството на депозитите (согласно интерно утврдени лимити) во благајнички и 
државни записи. 
 

 
 

Биланс на успех 
 

 
Позициите во билансот на успех, се проектирани врз основа на очекуваните 
состојби во билансот на состојба, очекуваниот обем на банкарските трансакции, 
зајакната контрола врз нивото на административните и општи трошоци и  
резервациите како и значајното подобрување на работењето на Банката. 
 
Се предвидува Банката постепено да ја подобрува својата кондиција, да го 
минимизира нивото на загуби од оперативни активности.  
 
Основни претоставки на кои се темелат претпоставените резултати во 
билансот на успех се: 
 Управување на каматната маржа на ниво над 3 процентни поени. Банката ќе 

врши промени во каматната политика, која мора да биде флексибилна на 
движењата на пазарот со цел да се обезбеди рационално управување со 
еден од пазарните ризици- каматниот ризик. 

 Банката ќе воспостави соодветна политика на тарифирање, наплата на 
провизии и надоместоци. Зголемениот обем на работа во сите области, а 
особено во платниот промет во земјата и странство, кредитирањето на 
правните и физичките лица и картично работење, работата со хартии од 
вредност, ќе овозможи зголемување на приходите од провизии. 

 
Нивото на општите административни трошоци е проектирано врз основа на 
следниве претпоставки: 
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 Развивање на политика на дефинирање на платите, надоместоците и 
другите примања на вработените заснована на нови принципи на 
стимулативни модели на наградување кои ќе ги мотивираат вработените за 
постигнување на подобри резултати. 

 Банката ќе продолжи да води политика на оптимизирање на сите останати 
трошоци, со адекватна проценка на секој расход наспроти очекувањето за 
зголемен приход. 

 Вложувања за ширење на продажната мрежа и обука и едукација на 
корисниците и вработените. 

 

 
Во периодот 2013 - 2016 година преку зголемување на приходите од камати и 
провизии и надомести, како и преку оптимизирање на трошоците од друга 
страна Банката планира да ги  подобри финансиските резултати што ќе се 
огледа во намалувањето на загубите за 2013, 2014 и 2015 година и 
остварување на позитивен финансиски резултата во 2016 година кој би 
достигнал ниво од 35 мил МКД. 
Овој резултат би се постигнал со зголемување на нето приходите од камати за 
220% и зголемување на нето приходите од провизии и надомести за 152% во 
периодот 2013 – 2016 година. 
Агресивното пласирање на средства треба да обезбеди значителен пораст на 
приходите од камати. Годишен приход од околу 105 мил МКД генериран во 
2013 година ќе се зголеми на 272 мил МКД во 2016 година како резултат на 
значително зголемување на кредитното портфолио и мало влијание на 
каматните стапки. 
Во согласност со севкупниот раст на активностите на Банката (новоотворените 
експозитури, пораст на клиентската база на Банката, зголемено кредитно 
портфолио и зголемена депозитна база), планираниот пораст на 
надоместоците и провизиите како приход од платниот промет го следи истиот 
тренд. 

 
 
 
 
 
Скопје, Мај 2013 година 
 
                                           
 
         
 
             


