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IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR
DO
AKCIONERITE NA
TTK BANKA AD - Skopje

Izve{taj za finansiskite izve{tai

Nie izvr{ivme revizija na pridru`nite finansiski izve{tai na TTK BANKA AD –
Skopje (Bankata), koi {to go vklu~uvaat Izve{tajot za finansiska sostojba zaklu~no
so 31 dekemvri 2017 godina, kako i Bilansot na uspeh, Izve{tajot za seopfatna
dobivka, Izve{tajot za promeni vo glavninata i Izve{tajot za pari~ni tekovi za
godinata koja zavr{uva toga{ i pregledot na zna~ajnite smetkovodstveni politiki i
drugi objasnuva~ki bele{ki.

Odgovornost na rakovodstvoto za finansiskite izve{tai

Rakovodstvoto na Bankata e odgovorno za podgotvuvawe i objektivno prezentirawe na
ovie finansiski izve{tai vo soglasnost so Odlukata za Metodologijata za
evidentirawe i vrednuvawe na smetkovodstvenite stavki i za podgotovka na
finansiskite izve{tai izdadena od strana na Narodnata banka na Republika
Makedonija, i internata kontrola koja{to e relevantna za podgotvuvawe i objektivno
prezentirawe na finansiski izve{tai koi se oslobodeni od materijalno pogre{no
prika`uvawe, bez razlika dali e rezultat na izmama ili gre{ka.

Odgovornost na revizorot

Na{a odgovornost e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve{tai, vrz osnova na
na{ata revizija. Nie ja sprovedovme na{ata revizija vo soglasnost so Zakonot za
revizija i Me|unarodnite standardi za revizija prifateni i objaveni vo Slu`ben
Vesnik na Republika Makedonija (79/2010). Tie standardi baraat da gi po~ituvame
eti~kite barawa i da ja planirame i izvr{ime revizijata za da dobieme razumno
uveruvawe za toa dali finansiskite izve{tai se oslobodeni od materijalno
pogre{no prika`uvawe.

Revizijata vklu~uva izvr{uvawe na postapki za pribavuvawe na revizorski dokazi za
iznosite i obelodenuvawata vo finansiskite izve{tai. Izbranite postapki zavisat
od rasuduvaweto na revizorot, vklu~uvaj}i ja i procenkata na rizicite od
materijalno pogre{no prika`uvawe na finansiskite izve{tai, bez razlika dali e
rezultat na izmama ili gre{ka. Koga gi pravi tie procenki na rizikot, revizorot ja
razgleduva internata kontrola relevantna za podgotvuvaweto i objektivnoto
prezentirawe na finansiskite izve{tai na Bankata za da oblikuva revizorski
postapki koi {to se soodvetni vo okolnostite, no ne za celta na izrazuvawe na
mislewe za efektivnosta na internata kontrola na Bankata. Revizijata isto taka
vklu~uva i ocenka na soodvetnosta na koristenite smetkovodstveni politiki i na
razumnosta na smetkovodstvenite procenki napraveni od strana na menaxmentot, kako
i ocenka na sevkupnoto prezentirawe na finansiskite izve{tai. Nie veruvame deka
revizorskite dokazi koi {to gi imame pribaveno se dostatni i soodvetni za da
obezbedat osnova za na{eto revizorsko mislewe.
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AKql4OHEPl,lTE HA
TTK EAHKA AA - Cronie

Mucnerce

Cnope4 Hauero Mt4cflehbe, HaBeAeHnre SrHancncxut 143Beurail ja npe3eHrnpaar

o6jerrraHo, oA cnre urareprajanHn acnerrr, $nHaHcncKara cocroj6a Ha TTK SAHKA AA

cxonje Ha 31 AeKeMBpl4 2017 roAnHa, KaKo vI nejsrnara snnaHcrcra ycneuHocr vI

nejsnnnre naprqHn reKoBr4 3a roAnHara xoja [rJTo 3aBpulyBa rorau, Bo cornacHocr co

o4nyxara 3a Mero4onorujara 3a eBnAeHrupaFbe n BpeAHyBalbe Ha cMerKoBoAcrBeHilre

craBKr n sa noAroroBKa Ha QnHaHcrcKure n3Be[rtTav v3AaAeHa oA crpaHa Ha HapoAHara

6aHra Ha Peny6 nvKa Mare4ounja.

Hgeeuraj sa gpyrlt npaBHvl 1,1 perynarylBHll 6aparua

paxoao4crBoro Ha Saxxara e ncro raKa oAroBopHo 3a noArorByBaFbe Ha roAhl,llHl4or

rasaegrraj sa pa6orara Bo cornacHocr co qneH 384 o4 3axoxor 3a rproBcKt4 Apyturaa. Haula

oAroBopHocr Bo cornacHocr co 3aroHor 3a peBh3vla e Aa h3BecrilMe Aann roAhtxHl4or

nsaeuraj sa pa6orara e KoH3t4creHTeH co ro4nuHara cMerKa n SuHaHcvlcK[Te il3Beurar 3a

roAhHara roja saepulyBa Ha 31 AeKeMBpt4 2017 roAuHa. Hauara pa6ora Bo oAHoc Ha

roAruH1,lor r43Beuraj sa pa6orara e r3BpueHa Bo corflacHocr co MCP 720 u e orpaHrqeHa

Ha r3BecryBahbe pahn ncropt4cKnre QrHarcvcKt rHSopuaqnv npuKa)KaHl4 Bo roAyltuHl4or

rsaeuraj 3a pa6orara ce KoH3t4creHTH14 co roAiluJHara cMerKa v peBrAhpaHrre

$rxancucKt4 t43Beurar.

l-o4nuHnor rseeuraj 3a pa6orara e KoH3t4creHTeH oA cnre MareprjanHn acneKTh, co

roAhuJHara cMerKa n pelvlAtpa+Vre QrHaucvrcKn n3Beulrav Ha TTK SAHKA AA Cronje sa

roAhHara roja saapuyBa na 31 AeKeMBpu 2017 roguaa.

Cronje, 28 Seepyapn 2018 roArHa

oBnacreH peBll3op peBu3op
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Ernamc Ha ycnex
L.t.z0l7 eo 31.12.2OL7

flpuxoAr oA KaMara

PacxoAr 3a KaMara

Hero-n prxogil/(pacxo,qu) on Ka Mara

[f prxogtt oA npoBl43vtv t HaAoMecril

PacxoAr 3a npoBl43vat v HaAoMecrh

Hero-npxogu/(pasxo4n) oa npoBH31414 H HaAoMecrn

Hero-nprxoAl4 oA TPryBaFbe

Hero-nprxoAl4 oA Apyrr QnHaHcrcKil HHcrpyMeHTil

eBHAeHTupaHH no o6jerrreHa BpeAHocr

Hero-nprxogra/(pacxogr) oa KypcHt4 pa3anKh

OsraHarr npilxoAt4 oA Ae]Hocra
YAen eo Ao6uerara Ha nprApyDKeHilre ApytlrBa

l4cnpaera Ha BpeAHocra Ha QruaHcrcKHTe cpeAcrBa' Ha Hero-

ocHoBa

3ary6a nopaAr oureryBabe na HeSuHaHcucKHTe cpeAcrBa'

Ha Hero-ocHoBa
Tpouroqra sa epa6oreHure
Ar.roprrasaqrja

OcraHarr pacxoAt4 oA Ae;Hocra
YAen eo :ary6ara Ha npu4plDKeHure ApyturBa

Ao6rera/(aary6a) npeA oAanoqyBalbe

,{aHor Ha Ao6uera
Ao6lrsra/(sary6a) sa QnnancrcKara roAHHa oA

HenpeKxHaro pa6orelbe

Ao6raera/(3ary6a) oA rpyna Ha cpeAcrBa r o6epcrcil Koil ce

qyBaar aa npo4ax6a*
Ao6lrexa/(eary6a) ea QnxancrcKara roAllHa

Ao6lrera/(rary6a) sa QrnancrcKara roA,lHa' xojaurro
t,tu npxnafa na*:

aKqhoHepilTe Ha 6aHrara
HeKOHTpOII H pa HOTO y'{eCTBO

3apa6orxa no axqnja;
ocHoBHa tapa6orra no arqrja (so 4eHapu)
pa3BoAHera sapa6orKa no arqraja (eo genapu)

x caMo 3a KoHconrAilpaHure $ruaHcucKl4 H3BeuJTau

OnHancucrrTe h3Beurail ce o4o6penr
ucfvTe ce noTnHUaHr oA cTpaHa Ha:

Harannja Aflercoea

Seneurra

BO UnIaAU AeHapU

TeKOBHa TOAUHa

3L.L2.20t7
nperxoAHa roAuHa

31.12.2016
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Извештај за сеопфатна добивка
со состојба на датум: 31.12.2017 година

Добивка/(загуба) за финансиската година 100,128 83,680

Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се
прикажуваат во Билансот на успех  (пред
оданочување)
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за
продажба

 - нереализирани нето-промени во објективната вредност
на средствата расположливи за продажба - -
 - реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата
расположливи за продажба, рекласификувани во
Билансот на успех - -
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз
основа на ненаплатени побарувања
 - ревалоризациска резерва на датумот на преземање на
средството 1,177 -
 - намалување на ревалоризациската резерва,
рекласификувано во Билансот на успех (21,702) (11,431)
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од
паричните текови
 - нереализирани нето-промени во објективната вредност
на инструментите за заштита од ризикот од паричните
текови - -
 - реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите
за заштита од ризикот од паричните текови,
рекласификувани во Билансот на успех - -

Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-
вложување во странско работење - -
Резерва од курсни разлики од вложување во странско
работење - -

Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените
друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на успех 24 - -
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во
Билансот на успех - -
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не
се прикажуваат во Билансот на успех 17 - -

Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот
коишто не се  прикажуваат во Билансот на успех (20,525) (11,431)

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година 79,603 72,249

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската
година, којашто им припаѓа на*:
   акционерите на банката - -
   неконтролираното учество - -

*  само за консолидираните финансиски извештаи
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Биланс на состојба
на ден 31.12.2017

Актива
Парични средства и парични еквиваленти 18 1,692,694 1,934,872
Средства за тргување 19 18,256 9,046
Финансиски средства по објективна вредност преку
Билансот на успех определни како такви при почетното
признавање 20 - -

Дериватни средства чувани за управување со ризик 21 - -
Кредити на и побарувања од банки 22.1 99,913 89,912
Кредити на и побарувања од други комитенти 22.2 4,345,434 3,619,062
Вложувања во хартии од вредност 23 1,275,742 1,393,819

Вложувања во придружени друштва (сметководствено
се евидентираат според „методот на главнина“) 24 - -
Побарувања за данок на добивка (тековен) 30.1 - -
Останати побарувања 25 22,262 20,510
Зложени средства 26 - -
Преземени средства врз основа на ненаплатени
побарувања 27 121,184 225,536
Нематеријлани средтсва 28 17,965 18,034
Недвижности и опрема 29 213,651 178,850
Одложени даночни средства 30.2 - -
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група
за отуѓување 31 - -
Вкупна актива 7,807,103 7,489,641

Обврски
Обврски за тргување 32 - -

Финансиски обврски по објективна вредност преку
Билансот на успех определни како такви при почетното
признавање 33 - -

Дериватни обврски чувани за управување со ризик 21 - -
Депозити на банки 34.1 55,393 11
Депозити на други комитенти 34.2 6,160,150 5,854,193
Издадени должнички хартии од вредност 35 - -
Обврски по кредити 36 389,810 449,473
Субординирани обврски 37 - -
Посебна резерва и резервирања 38 11,132 10,323
Обврски за данок на добивка (тековен) 30.1 2,944 5,939
Одложени даночни обврски 30.2 - -
Останати обврски 39 69,608 56,591
Обврски директно поврзани со група на средства за
отуѓување 31 - -
Вкупно обврски 6,689,038 6,376,530

Капитал и резерви
Запишан капитал 40 907,888 907,888
Премии од акции 127 127
Сопствени акции - -
Други сопственички инструменти - -
Ревалоризациски резерви 7,013 27,538
Останати резерви 98,521 93,878
Задржана добивка/(Акумулирана загуба) 104,516 83,680
Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на
акционерите на банката 1,118,065 1,113,111
Неконтролирано учество* - -
Вкупно капитал и резерви 1,118,065 1,113,111

Вкупно обврски и капитал и резерви 7,807,103 7,489,641

Потенцијални обврски 42 455,750 445,565
Потенцијални средства 42 12,000 12,000

*  само за консолидираните финансиски извештаи
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Извештај за промените во капиталот и резервите
за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017

во илјади денари
Запишан
капитал

Премии од
акции

(Сопствени
акции)

Други
сопственички
инструменти

Ревалоризацис
ка резерва за

средства
расположливи
за продажба

Ревалоризаци
ска резерва
за средства

преземени за
ненаплатени
побарувања

Резерва за
заштита од

ризикот

Резерва од
курсни

разлики од
вложувањ

е во
странско
работење

Останати
ревалоризац

иски
резерви

Законска
резерва

Капитална
компонента
на хибридни
финансиски
инструменти

Останати
резерви

Расположлива
за распределба
на акционерите

Ограничена
за

распределба
на

акционерите

На 1 јануари 2016 година (претходна година) 907,888 127 - - - 38,969 - - - 37,558 - 39,376 38,129 14,123 - 1,076,169 - 1,076,169
Корекции на почетната состојба
На 1 јануари 2016 година (претходна
година), коригирано 907,888 127 - - - 38,969 - - - 37,558 - 39,376 38,129 14,123 - 1,076,169 - 1,076,169

Сеопфатна добивка/(загуба) за
финансиската година
Добивка/(загуба) за финансиската година - - - - - - - - - - - - 83,680 - - 83,680 - 83,680

Останати добивки/(загуби) во периодот кои
не се  прикажуваат во Биланост на успех

Промени во објективната вредност на
средствата расположливи за продажба - - - - - - - - - - - - - - - - -
Промени во објективната вредност на
инструментите за заштита од ризикот од
паричните текови - - - - - - - - - - - - - - - - -

Промени во објективната вредност на
инструментите за заштита од ризикот од
нето-вложување во странско работење - - - - - - - - - - - - - - - - -
Курсни разлики од вложување во странско
работење - - - - - - - - - - - - - - - - -
Одложени даночни (средства)/обврски
признаени во капиталот и резервите - - - - - - - - - - - - - - - - -
Останати добивки/(загуби) кои не се
прикажуваат во Билансот на успех
(наведете детално) - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ______________________________ - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ______________________________ - - - - - - - - - - - - - - - - -

Вкупно нереализирани
добивки/(загуби) признаени во
капиталот и резервите
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за
финансиската година - - - - - - - - - - - - 83,680 - - 83,680 - 83,680

Трансакции со акционерите, признаени
во капиталот и резервите:

Издадени акции во текот на периодот - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Издвојување за законска резерва - - - - - - - - - 2,822 - 14,123 (2,822) (14,123) - - - -
Издвојување за останати резерви - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Дивиденди - - - - - - - - - - - - (35,307) - - (35,307) - (35,307)
Откуп на сопствени акции - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Продадени сопствени акции - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Нераспределена добивка - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ревалоризациска резерва за преземени
средства - - - - (11,431) - - - - - - - - - (11,431) - (11,431)
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на банката



Извештај за промените во капиталот и резервите
за периодот од 1.1.2017 до 31.12.2017

во илјади денари
Запишан
капитал

Премии од
акции

(Сопствени
акции)

Други
сопственички
инструменти

Ревалоризацис
ка резерва за

средства
расположливи
за продажба

Ревалоризаци
ска резерва
за средства

преземени за
ненаплатени
побарувања

Резерва за
заштита од

ризикот

Резерва од
курсни

разлики од
вложувањ

е во
странско
работење

Останати
ревалоризац

иски
резерви

Законска
резерва

Капитална
компонента
на хибридни
финансиски
инструменти

Останати
резерви

Расположлива
за распределба
на акционерите

Ограничена
за

распределба
на

акционерите

Неконтр
олирано
учество*

Вкупно
капитал и
резерви

Капитал Ревалоризациски резерви Останати резерви Задржана добивка

(Акумулир
ани

загуби)

Вкупно
капитал и

резерви, кој
припаѓа на

акционерите
на банката

Трансакции со акционерите, признаени
во капиталот и резервите - 0 - - - -11,431 - - - 2,822 - 14,123 (38,129) -14,123 - (46,738) - (46,738)
На 31 декември 2016 (претходна
година)/1 јануари 2017 (тековна
година) 907,888 127 - - - 27,538 - - - 40,380 - 53,499 83,680 0 - 1,113,111 - 1,113,111

Сеопфатна добивка/(загуба) за
финансиската година
Добивка/(загуба) за финансиската година - - - - - - - - - - - - 100,128 - - 100,128 - 100,128

Останати добивки/(загуби) во периодот кои
не се  прикажуваат во Биланост на успех

Промени во објективната вредност на
средствата расположливи за продажба - - - - - - - - - - - - - - - - -

Промени во објективната вредност на
инструментите за заштита од ризикот од
паричните текови - - - - - - - - - - - - - - - - -
Промени во објективната вредност на
инструментите за заштита од ризикот од
нето-вложување во странско работење - - - - - - - - - - - - - - - - -
Курсни разлики од вложување во странско
работење - - - - - - - - - - - - - - - - -
Одложени даночни (средства)/обврски
признаени во капиталот и резервите - - - - - - - - - - - - - - - - -
Останати добивки/(загуби) кои не се
прикажуваат во Билансот на успех
(наведете детално) - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ______________________________ - - - - - - - - - - - - - - - - -

Вкупно нереализирани
добивки/(загуби) признаени во
капиталот и резервите
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за
финансиската година - - - - - - - - - - - - 100,128 - - 100,128 100,128

Трансакции со акционерите, признаени
во капиталот и резервите:

Издадени акции во текот на периодот - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Издвојување за законска резерва - - - - - - - - - 4,643 - - (4,643) - - - - -
Издвојување за останати резерви - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Дивиденди - - - - - - - - - - - - (74,648) - - (74,648) - (74,648)
Откуп на сопствени акции - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Продадени сопствени акции - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Нераспределена добивка - - - - - - - - - - - (4,388) 4,388 - - - -
Ревалоризациска резерва за преземени
средства - - - - (20,525) - - - - - - - - - (20,525) - (20,525)

Трансакции со акционерите, признаени
во капиталот и резервите - - - - - (20,525) - - - 4,643 - - (83,680) 4,388 - (95,174) - (95,174)
На 31.12.2017 (тековна година) 907,888 127 - - - 7,013 - - - 45,023 - 53,499 100,128 4,388 - 1,118,065 - 1,118,065

*  само за консолидираните финансиски извештаи
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Извештај за паричниот тек
за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017

Паричен тек од основната дејност
Добивка/(загуба) пред оданочувањето 111,897 93,616
Коригирана за:

  Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех* - -
  Амортизацијата на:

нематеријални средства 4,212 4,649
недвижности и опрема 18,740 17,571

  Капиталната добивка од:
продажба на нематеријални средства - -
продажба на недвижности и опрема (1,509) (5,250)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени
побарувања (56,469) (56,530)

  Капиталната загуба од:
продажба на нематеријални средства - -
продажба на недвижности и опрема - -
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени
побарувања 763 120

  Приходи од камата (332,845) (320,982)
  Расходи за камата 67,713 56,960
  Нето-приходи од тргување (2,718) (712)
  Исправка  на вредноста на финансиските средства, на нето-основа - -

дополнителна исправка на вредноста 86,737 147,565
ослободена исправка на вредноста (50,650) (67,985)

  Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа
дополнителни загуби поради оштетување 45,189 63,896
ослободени загуби поради оштетување (21,702) (11,431)

  Посебна резерва
дополнителни резервирања 1,997 7,864
ослободени резервирања (1,173) (2,989)

  Приходи од дивиденди (7,665) (6,699)
  Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва - -
  Останати корекции (7,927) 11,803
Наплатени камати 330,855 322,540
Платени камати (68,138) (56,673)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива 117,306 197,329
(Зголемување)/намалување на деловната актива:
Средства за тргување (6,492) -
Дериватни средства чувани за управување со ризик - -
Кредити на и побарувања од банки (13,339) 33
Кредити на и побарувања од други комитенти (823,568) (384,521)
Заложени средства - -
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања 145,992 205,568
Задолжителна резерва во странска валута 5,513 (3,624)
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи - -
Останати побарувања 3,700 16,448
Одложени даночни средства - -

Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување - -
Зголемување/(намалување) на деловните обврски: - -
Обврски за тргување - -
Дериватни обврски чувани за управување со ризик - -
Депозити на банки 55,359 (21,560)
Депозити на други комитенти 306,269 580,096
Останати обврски 13,017 (112,208)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување - -
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето (196,244) 477,560
(Платен)/поврат на данок на добивка (14,763) (5,610)
Нето паричен тек од основната дејност (211,007) 471,951

8

Белешка

во илјади денари
тековна година

31.12.2017
претходна година

31.12.2016



Извештај за паричниот тек
за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017

Белешка

во илјади денари
тековна година

31.12.2017
претходна година

31.12.2016

Паричен тек од инвестициската дејност
(Вложувања во хартии од вредност) 118,054 (234,674)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност - -
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва) - -
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени
друштва - -
(Набавка на нематеријални средства) (4,143) (2,709)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства
(Набавка на недвижности и опрема) (9,251) (8,800)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата - -
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба) - -
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба - -
(Останати одливи од инвестициската дејност) - -
Останати приливи од инвестициската дејност 396 334
Нето паричен тек од инвестициската дејност 105,055 (245,849)

Паричен тек од финансирањето
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност) - -
Приливи од издадените должнички хартии од вредност - -
(Отплата на обврските по кредити) (173,552) (183,437)
Зголемување на обврските по кредити 114,025 221,174
(Отплата на издадените субординирани обврски) - -
Приливи од издадените субординирани обврски - -
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на
периодот - -
(Откуп на сопствени акции) - -
Продадени сопствени акции - -
(Платени дивиденди) (74,648) (35,307)
(Останати одливи од финансирањето) - -
Останати приливи од финансирањето - -
Нето паричен тек од финансирањето (134,175) 2,431

Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните
еквиваленти 108 273
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните
еквиваленти 23 14

Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и
паричните еквиваленти (239,995) 228,820
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари 1,765,519 1,536,700

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 1,525,524 1,765,519

*  само за консолидираните финансиски извештаи
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1. Op{ti informacii

TTK BANKA AD Skopje (vo ponatamo{niot tekst „Bankata“) e akcionersko
dru{tvo osnovano vo Republika Makedonija. Adresata na nejzinoto registrirano
sedi{te e: ul. „Naroden Front“ br. 19a, Skopje, Republika Makedonija.

Bankata e ovlastena od Narodna banka na Republika Makedonija za
vr{ewe platen promet vo zemjata i stranstvo, depozitni aktivnosti vo zemjata
i stranstvo i kreditirawe vo zemjata.

Pozna~ajni aktivnosti koi Bankata gi izvr{uva se slednite:

 pribirawe depoziti i drugi povratni izvori na sredstva;

 kreditirawe vo zemjata;

 izdavawe i administrirawe na plate`ni sredstva (pari~ni
karti~ki, ~ekovi);

 menuva~ki raboti;

 platen promet vo zemjata i stranstvo, vklu~uvaj}i kupoproda`ba
na devizi;

 brz transfer na pari;

 izdavawe plate`ni garancii i drugi formi na obezbeduvawe;

 iznajmuvawe sefovi, ostava i depo;

 trguvawe so devizni sredstva;

 trguvawe so hartii od vrednost;

 posreduvawe vo sklu~uvawe dogovori za krediti i zaemi;

 obrabotka i analiza na informacii za kreditnata sposobnost na
pravni lica;

 trguvawe so instrumenti na pazar na pari.

Akciite na Bankata kotiraat na oficijalniot pazar na Makedonskata
berza za hartii od vrednost, a kodot pod koj kotiraat e sledniot:

{ifra na hartija od vrednost ISIN broj

TTK (obi~na akcija)
MKTTKS101012

Vkupniot broj vraboteni na Bankata na 31 dekemvri 2017 iznesuva 257
(2016: 278) vraboteni.

Finansiski izve{tai na Bankata za godinata {to zavr{i na 31 dekemvri
2017 bea odobreni za izdavawe od strana na Nadzorniot odbor na Bankata na
27.2.2018 godina.
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1.1 Osnova za izgotvuvawe na finansiskite izve{tai

Bankata ja vodi svojata smetkovodstvena evidencija i gi sostavuva svoite
finansiski izve{tai vo soglasnost so Zakonot za bankite i podzakonskata
regulativa propi{ana od strana na Narodnata banka na Republika Makedonija
(„NBRM“), Zakonot za trgovski dru{tva i Pravilnikot za vodewe na
smetkovodstvoto.

Podatocite vo prilo`enite finansiski izve{tai na Bankata se
podgotveni vo soglasnost so Zakonot za trgovski dru{tva („Slu`ben vesnik na
RM“ br.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16
i 61/16), Zakonot za bankite („Slu`ben vesnik na RM“ br. 67/07, 90/09, 67/10,
26/13, 15/15, 153/15 i 190/16), podzakonskata regulativa propi{ana od strana na
Narodna banka na Republika Makedonija (vo ponatamo{niot tekst „NBRM“), kako
i vo soglasnost so Odlukata za Metodologijata za evidentirawe i vrednuvawe
na smetkovodstvenite stavki i za podgotovka na finansiskite izve{tai (vo
ponatamo{niot tekst „Metodologija“) („Slu`ben vesnik na RM“ br. 169/10,
165/12, 50/13 i 110/13) 1. i Odlukata za vidovite i sodr`inata na finansiskite
izve{tai na bankite („Slu`ben vesnik na RM“ br. 169/10, 152/11, 54/12 i 166/13)
2, propi{ani od strana na NBRM. Tekovnite i sporedbenite podatoci
prika`ani vo ovie finansiski izve{tai se izrazeni vo iljadi makedonski
denari (MKD).

Izvestuva~ka valuta vo koja se prika`ani ovie finansiski izve{tai e
funkcionalnata valuta (makedonski denar - MKD).

Onamu kade {to e neophodno, prezentacijata na sporedbenite podatoci e
prilagodena vo soglasnost so promenite vo prezentacijata vo tekovnata godina.

1 Советот на НБРМ  донесе Одлука за методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените
ставки и за подготовка на финансиските извештаи , со почеток на примена од 01.01.2018 година  (Сл.весник бр.
83/17 на 22.06.2017 г).

2 Советот на НБРМ  донесе Одлука за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките
кон тие извештаи, со почеток на примена од 01.01.2018 година  (Сл.весник бр. 83/17 на 22.06.2017 г).
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1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki

Vo prodol`enie se prika`ani osnovnite smetkovodstveni politiki
upotrebeni pri podgotovka na ovie finansiski izve{tai. Utvrduvaweto na
smetkovodstvenite politiki na Bankata se zasnova na priznaeni, poznati i
prakti~ni iskustva, na odredbite na Odlukata za Metodologijata za
evidentirawe i vrednuvawe na smetkovodstvenite stavki i za podgotovka na
finansiskite izve{tai, Odlukata za smetkovniot plan za bankite, Odlukata za
vidovite i sodr`inata na finansiskite izve{tai na bankite i ostanatite
zakonski propisi. Ovie politiki se konzistentno primeneti za site prika`ani
godini, osven dokolku ne e poinaku navedeno.

1.2.1. Transakcii vo stranska valuta

Transakciite denominirani vo stranski valuti se iska`ani vo denari so
primena na oficijalnite kursevi na Narodna banka na Republika Makedonija
koi va`at na denot na nivnoto nastanuvawe.

Transakcija vo stranska valuta e transakcija koja glasi na stranska
valuta ili mo`e da se pretvori vo stranska valuta.

Sredstvata i obvrskite koi glasat vo stranski valuti se iska`ani vo
denari so primena na oficijalnite kursevi koi va`at na denot na
sostavuvaweto na Bilansot na sostojba, dodeka, pak, site pozitivni i negativni
kursni razliki koi proizleguvaat od pretvoraweto na iznosite vo stranska
valuta se vklu~eni vo Bilansot na uspeh vo periodot koga tie nastanuvaat.
Srednite devizni kursevi koi bea primeneti za prika`uvawe na poziciite na
Bilansot na sostojba denominirani vo stranska valuta se slednite:

31 dekemvri
2017

31 dekemvri
2016

1 EUR 61.4907 denari 61.4812 denari

1 USD 51.2722 denari 58.3258 denari

1 CHF 52.5472 denari 57.2504 denari
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1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki

1.2.2 Prebivawe (netirawe)

Finansiskite sredstva i obvrski se netirani i prezentirani vo
Bilansot na sostojba na neto-osnova vo slu~ai koga netiraweto na priznaenite
iznosi e zakonski dozvoleno, ponatamu, koga postoi namera za ispolnuvawe na
neto-osnova, kako i vo slu~aj na istovremena realizacija na sredstvoto i
ispolnuvawe na obvrskata.

1.2.3    Prihodi i rashodi po kamati

Prihodite i rashodite po osnov na kamati se priznaeni vo Bilansot na
uspeh za site kamatonosni finansiski sredstva i obvrski so primena na
metodot na efektivna kamatna stapka.

Metodata na efektivna kamata e metoda za presmetuvawe amortizirana
nabavna vrednost na finansiskoto sredstvo ili finansiskata obvrska vo tekot
na odreden period. Efektivnata kamatna stapka e stapkata {to to~no gi
diskontira o~ekuvanite prilivi vo tekot na procenetiot vek na upotreba na
finansiskoto sredstvo ili, dokolku e soodvetno, vo pokratok period za neto-
evidentiranata vrednost na finansiskite sredstva ili finansiska obvrska.
Pri presmetkata na metodata na efektivna kamata, Bankata go odreduva
pari~niot tek vo odnos na uslovite od finansiskite instrumenti, no ne gi
presmetuva idnite zagubi po krediti. Presmetkata gi vklu~uva site sumi koi se
isplateni ili dobieni od dvete dogovorni strani koi se sostaven del od
efektivnata kamatna stapka, tro{oci pri transakcii i drugi premii ili
popusti.

Prihodite i rashodite od kamata se presmetani i naplateni vo
soglasnost so zakonskite propisi na Republika Makedonija ili so dogovor
pome|u doveritelot i dol`nikot.

Presmetanite, a nedospeani kamati vremenski se razgrani~uvaat.
Ispravka na istite se pravi koga naplatata na presmetanite kamati e
somnitelna i sporna.

1.2.4  Prihodi od nadomesti i provizii

Proviziite i nadomestite, so isklu~ok na nadomestite za odobruvawe
krediti, se priznavaat na presmetkovna osnova vo periodot koga se vr{i
uslugata. Nadomesti za odobruvawe krediti se razgrani~uvaat i amortiziraat
za vremetraeweto na kreditot so primena na metodata na efektivnata kamatna
stapka.
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1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

1.2.5 Prihodi i rashodi od kursni razliki

Neto-prihodite i rashodite od kursni razliki vklu~uvaat realizirani i
nerealizirani kursni razliki koi proizleguvaat od poramnuvawe na
transakciite vo stranska valuta, kako i od vrednuvawe na sredstvata i
obvrskite vo stranska valuta se vklu~eni vo Bilansot na uspeh vo periodot
koga tie nastanuvaat. Prezemenite i potencijalnite obvrski denominirani vo
stranska valuta se preveduvaat vo denari so primena na oficijalnite devizni
kursevi koi va`at na datumot na Bilansot na sostojba.

1.2.6 Prihodi od dividendi

Dividendite se priznavaat vo Bilansot na uspeh koga }e se obezbedi
pravoto za primawe isplata. Dividendite se prika`ani kako del od neto-
prihodite od trguvawe ili kako ostanati prihodi od dejnosta vo zavisnost od
soodvetnata klasifikacija na instrumentot.

1.2.7 Finansiski sredstva

Finansiskite sredstva se klasificiraat vo slednite kategorii: krediti
i pobaruvawa, finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i
zagubi, finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba i finansiski sredstva
koi se ~uvaat do dospevawe. Rakovodstvoto gi klasificira svoite vlo`uvawa
vo momentot na inicijalnoto priznavawe.

Krediti i pobaruvawa

Kreditite i pobaruvawata gi vklu~uvaat site pobaruvawa koi
proizleguvaat od transakciite so komitenti i banki, kako i onie koi
poteknuvaat od Bankata taka i onie koi se kupeni na sekundaren pazar.

Kreditite i pobaruvawata se nederivativni finansiski sredstva so
fiksni ili opredelivi pla}awa koi ne kotiraat na aktiven pazar. Tie se
javuvaat koga Bankata odobruva pari ili uslugi direktno na komitentite bez
namera za razmena na pobaruvaweto, t.e. koga Bankata stanuva stranka na
dogovornite odredbi na instrumentot. Po~etno kreditite i pobaruvawata se
merat po nivnata objektivna vrednost, zgolemena za transakciskite tro{oci
koi {to se direktno povrzani so steknuvaweto ili izdavaweto na
finansiskoto sredstvo.

Posledovatelno, kreditite i pobaruvawata se merat po amortizirana

nabavna vrednost so upotreba na metodot na efektivna kamatna stapka.
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1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

1.2.7 Finansiski sredstva (prodol`uva)

Finansiski sredstva po objektivna vrednost preku dobivki i zagubi

Ovaa kategorija na finansiski sredstva se sostoi od hartii od vrednost
za trguvawe i hartii od vrednost spored objektivna vrednost preku dobivki ili
zagubi opredeleni kako takvi pri po~etnoto priznavawe. Edno finansisko
sredstvo se klasificira kako sredstvo nameneto za trguvawe dokolku se
steknuva so cel generirawe dobivka od kratkoro~ni fluktuacii vo cenata ili
dokolku e vklu~eno vo portfolioto za koe postoi kratkoro~en fakti~ki oblik
na ostvaruvawe dobivka.

Ovaa kategorija na finansiski sredstva se sostoi od hartii od vrednost
za trguvawe. Sredstvata ~uvani za trguvawe se evidentiraat po objektivna
vrednost preku Bilansot na uspeh. Finansiskite sredstva po objektivna
vrednost preku Bilansot na uspeh po~etno se priznavaat po objektivnata
vrednost. Transakciskite tro{oci ne se vklu~uvaat vo iznosot po koj prvi~no se
meri instrumentot. Tie se evidentiraat vedna{ vo Bilansot na uspeh vo
pozicijata „Prihodi i rashodi od provizii i nadomestoci“. Dobivkite ili
zagubite od posledovatelnoto merewe po objektivna vrednost se vklu~uvaat vo
pozicijata „Neto-prihodi od trguvawe“.

Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba

Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba se onie nameneti za
~uvawe na neopredelen vremenski period koi mo`e da se prodavaat dokolku se
pojavi potreba za likvidnost ili promena na kamatnite stapki, deviznite
kursevi ili cenite na akciite.

Prika`anoto portfolio e sostaveno od sopstveni~ki hartii od vrednost
vo pretprijatija vrz koi Bankata nema kontrola. Ovie sredstva po~etno se
priznavaat spored objektivnata vrednost zgolemena za tro{ocite na
transakciite.

Finansiski sredstva koi se ~uvaat do dospevawe

Finansiskite sredstva koi se ~uvaat do dospevawe se nederivativni
finansiski sredstva so fiksni ili utvrdlivi pla}awa, fiksni datumi na
dospevawe za naplata i za koi rakovodstvoto na Bankata ima pozitivna namera
i sposobnost da gi ~uva do nivnoto dospevawe. Dokolku Bankata prodade
zna~aen del od finansiskite sredstva koi se ~uvaat do dospevawe pred
nivnoto dospevawe, celata kategorija na ovie sredstva se preklasificira vo
finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba.
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1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

1.2.7 Finansiski sredstva (prodol`uva)

Po~etno ovie sredstva se priznavaat po nivnata objektivna vrednost,
zgolemena za transakciskite tro{oci koi{to se direktno povrzani so
steknuvaweto ili izdavaweto.

Posledovatelno, finansiskite sredstva koi se ~uvaat do dostasuvawe se
merat po amortizirana nabavna vrednost, so upotreba na metod na efektivna
kamatna stapka. Dobivkite i zagubite se priznavaat vo Bilansot na uspeh.

Inicijalno priznavawe i depriznavawe

Nabavkite i proda`bite na finansiskite sredstva raspolo`livi za
proda`ba i onie koi se ~uvaat do dospevawe se evidentiraat na datumot na
kupuvaweto - datum na koj{to Bankata ima obvrska da go kupi ili da go prodade
sredstvoto. Kreditite se priznavaat koga gotovinata se avansira na
pozajmuva~ite. Finansiskite sredstva, osven finansiskite sredstva po
objektivna vrednost preku dobivki i zagubi, inicijalno se priznavaat po
objektivna vrednost zgolemena za tro{ocite na transakcijata. Finansiskite
sredstva prestanuvaat da se priznavaat po istekot na pravata za primawe na
pari~nite tekovi od finansiskite sredstva ili po nivnoto prenesuvawe, a
Bankata gi prenela zna~itelno site rizici i koristi od sopstvenost.

Posledovatelno merewe

Po po~etnoto priznavawe, Bankata gi meri finansiskite sredstva po
objektivna vrednost preku dobivki i zagubi i raspolo`livite-za-proda`ba
finansiski sredstva po nivnata objektivna vrednost bez kakvi bilo
namaluvawa za transakciskite tro{oci koi mo`e da nastanat pri nivnata
proda`ba. Objektivnata vrednost na finansiskite sredstva koi kotiraat na
aktivniot pazar se bazira na nivnata kupovna cena na denot na Izve{tajot za
finansiska sostojba. Dokolku pazarot na koj kotira finansiskoto sredstvo ne e
aktiven, Bankata ja utvrduva objektivnata vrednost na sredstvoto so primena na
tehniki za vrednuvawe. Tehnikite za vrednuvawe vklu~uvaat upotreba na
normalni, komercijalni transakcii pome|u zapoznaeni, podgotveni strani, ako
se dostapni, referenca na tekovnata objektivna vrednost na drug instrument,
koj e vo su{tina ist, analiza na diskontirani pari~ni tekovi i alternativni
modeli na odreduvawe na cenata. Dokolku vrednosta na sopstveni~kite
instrumenti ne mo`e soodvetno da se izmeri, tie se merat po nabavna vrednost.
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1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

1.2.7 Finansiski sredstva (prodol`uva)

Vlo`uvawata ~uvani-do-dospevawe i kreditite i pobaruvawata se merat
po amortizirana nabavna vrednost so upotreba na metodot na efektivna kamata
namaleni za eventualnite zagubi poradi o{tetuvawe.

Realiziranite dobivki i zagubi kako i nerealiziranite dobivki i zagubi
koi proizleguvaat od promenite na objektivnata vrednost na finansiskite
sredstva koi se opredeleni kako sredstva po objektivna vrednost preku
dobivki i zagubi se vklu~uvaat vo dobivkite i zagubite vo periodot vo koj
nastanuvaat.

Neto-promenite vo objektivnata vrednost na finansiskite sredstva
klasificirani kako sredstva po objektivna vrednost preku dobivkite i
zagubite go vklu~uvaat i prihodot od kamata.

Nerealiziranite dobivki i zagubi koi proizleguvaat od promenite na
objektivnata vrednost na sredstvata raspolo`livi-za-proda`ba se priznavaat
vo ostanatata seopfatna dobivka, osven zagubite od o{tetuvawe i dobivkite i
zagubite od kursni razliki na monetarnite stavki kako {to se dol`ni~kite
hartii od vrednost, koi se priznavaat vo dobivkite i zagubite.

Pri proda`ba ili o{tetuvawe na finansiskite sredstva raspolo`livi-
za-proda`ba, kumulativnite dobivki i zagubi koi prethodno bile priznaeni vo

seopfatnata dobivka se priznavaat vo dobivkite i zagubite. Vo slu~aj koga
finansiskite sredstva raspolo`livi za proda`ba nosat kamata, kamatata
presmetana so metodot na efektivna kamata se priznava vo dobivkite i
zagubite.

1.2.8 O{tetuvawe na finansiskite sredstva

Sredstva evidentirani po amortizirana nabavna vrednost

Na sekoj datum na bilansirawe, Bankata procenuva dali postoi
objektiven dokaz za o{tetuvawe na finansiskoto sredstvo. Finansiskite
sredstva ili grupa na finansiski sredstva se o{teteni samo dokolku postoi
objektiven dokaz za o{tetuvawe kako rezultat na eden ili pove}e nastani {to
se pojavile po prvi~noto priznavawe na sredstvata, („slu~aj na zaguba“) i deka
toj slu~aj na zaguba vlijae na predvideniot iden pari~en tek na finansiskite
sredstva ili na grupa finansiski sredstva koi mo`at verodostojno da se
procenat.
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1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

1.2.8 O{tetuvawe na finansiskite sredstva (prodol`uva)

Kriteriumi {to Bankata gi koristi pri utvrduvawe na postoeweto na
objektiven dokaz za zaguba od o{tetuvawe vklu~uvaat:

 Nepo~ituvawe na dogovorenite obvrski za pla}awe na glavninata
ili kamatata.

 Denovi na docnewe pri pla}awe na glavnina i kamata.

 Te{kotii so pari~nite tekovi kaj pozajmuva~ot.

 Neispolnuvawe na dogovorite ili uslovite za kreditirawe.

 Vlo{uvawe na konkurentnata pozicija na pozajmuva~ot.

 Zapo~nuvawe ste~ajna postapka.

 Namaluvawe na vrednosta na dadenite garancii - kolateral i

 Aktivirawe na obezbeduvaweto.

Bankata vr{i procena na postoeweto na objektiven dokaz za o{tetuvawe
na poedine~na osnova za poedine~no zna~ajni finansiski sredstva, kako i
zbirno za finansiski sredstva {to ne se poedine~no zna~ajni.

Iznosot na zagubata pretstavuva razlika pome|u evidentiraniot iznos na
sredstvoto i sega{nata vrednost na procenetite idni pari~ni tekovi
(isklu~uvaj}i gi idnite zagubi po osnov na kreditot), diskontirani so primena
na efektivna kamatna stapka na finansiskoto sredstvo. Evidentiraniot iznos
na sredstvoto se namaluva preku upotrebata na smetka za ispravka na vrednost
na sredstvoto zaradi o{tetuvawe, so istovremeno priznavawe na soodvetniot
rashod poradi o{tetuvawe vo tekovniot Bilans na uspeh.

Vo slu~aj na nenaplativost na kreditot, istiot se otpi{uva nasproti
soodvetnoto rezervirawe poradi o{tetuvawe. Takvite krediti se otpi{uvaat
otkako }e se zavr{at site neophodni proceduri i }e se utvrdi iznosot na
zagubata. Posledovatelni nadomestuvawa za prethodno otpi{ani krediti se
evidentiraat vo korist na tekovnite dobivki.

Dokolku posledovatelno iznosot na zagubata od o{tetuvawe se namali i
namaluvaweto mo`e objektivno da se povrze so nastan koj se slu~uva po
priznavaweto na o{tetuvaweto (kako {to e  podobruvawe na kreditniot rejting
na dol`nikot), prethodno priznaenata zaguba od o{tetuvawe se namaluva preku
korekcija na smetkata na ispravka na vrednost na sredstvoto zaradi
o{tetuvawe. Iznosot na namaluvaweto se priznava vo korist na tekovnata
dobivka.



TTK BANKA AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Finansiski izve{tai za 2017 godina 19

1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

1.2.8 O{tetuvawe na finansiskite sredstva (prodol`uva)

Sredstva evidentirani po objektivna vrednost

Na sekoj datum na bilansirawe Bankata procenuva dali postoi
objektiven dokaz za o{tetuvawe na finansiskoto sredstvo. Zna~itelno ili
prolongirano opa|awe na objektivnata vrednost na finansiskoto sredstvo pod
negovata nabavna vrednost pretstavuva objektiven dokaz pri utvrduvaweto na
mo`nosta od o{tetuvawe. Dokolku postoi takov dokaz za finansiskite
sredstva raspolo`livi za proda`ba, kumulativnata zaguba izmerena kako
razlika pome|u nabavnata vrednost i tekovnata objektivna vrednost se
priznava vo Bilansot na uspeh.

1.2.9 Prezemeni sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa

Prezemenite sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa se
odnesuvaat na zemji{te, zgradi, oprema i drugi vrednosti dobieni vo zamena za
nenaplateni pobaruvawa. Odredeno sredstvo se smeta za prezemeno vo
momentot na steknuvawe pravna osnova za zapi{uvawe na sopstvenosta.

Na datumot na prezemawe, prezemenite sredstva vrz osnova na

nenaplateni pobaruvawa se priznavaat po po~etnata smetkovodstvena vrednost.
Po~etnata smetkovodstvena vrednost e pomaliot iznos od procenetata vrednost
va`e~ka na datumot na prezemawe i nabavnata vrednost na prezemenoto
sredstvo. Nabavnata vrednost na prezemenoto sredstvo e vrednosta navedena vo
aktot donesen od strana na nadle`en organ od koj proizleguva pravnata osnova
za steknuvawe pravo na sopstvenost na Bankata nad prezemenoto sredstvo.

Na datumot na prezemawe na sredstvoto, Bankata e dol`na vo Bilansot
na sostojba da prika`e o{tetuvawe od najmalku 20% od po~etnata
smetkovodstvena vrednost na prezemenoto sredstvo. Dokolku iznosot na
zatvorenata ispravka na vrednosta/posebna rezerva e pogolem od o{tetuvaweto
od 20%, Bankata e dol`na da ja priznae ovaa razlika kako revalorizaciska
rezerva na datumot na prezemawe na sredstvoto.

Najmalku edna{ vo period od dvanaeset meseci, Bankata e dol`na da ja
utvrdi procenetata vrednost na prezemenite sredstva i vo Bilansot na uspeh
da priznae i prokni`i zaguba za o{tetuvawe ednakva najmalku na pogolemiot
iznos od:

- negativnata razlika pome|u procenetata vrednost i neto-vrednosta na
prezemenoto sredstvo i

- 20% od neto-vrednosta na prezemenoto sredstvo.

Dokolku Bankata ne uspee da go prodade prezemenoto sredstvo vo rok od
pet godini po datumot na negovoto prezemawe, dol`na e na krajot na pettata
godina da ja svede neto-vrednosta na prezemenoto sredstvo na nula.
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1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

1.2.10 Nematerijalni sredstva

Nematerijalno sredstvo e nemonetarno sredstvo, bez fizi~ka sodr`ina,
koe{to mo`e samostojno da se identifikuva. Nematerijalnite sredstva
vklu~uvaat kapitalizirani tro{oci za razvoj, softveri i drugi nematerijalni
sredstva, kako prava i licenci koi se zakonski za{titeni i koi ne mo`e da
bidat odzemeni od ovlasteniot sopstvenik bez negova `elba.

Po~etno, nematerijalnite sredstva se merat po nivnata nabavna
vrednost.

Posledovatelno istite se merat po nivnata nabavna vrednost namalena
za akumuliranata amortizacija i za akumuliranite zagubi poradi o{tetuvawe.

Kompjuterski softver

Tro{ocite povrzani so razvojot ili odr`uvaweto na kompjuterski
softverski programi se priznavaat kako tro{oci vo momentot na nivnoto
nastanuvawe. Tro{ocite direktno povrzani so prepoznatlivi i unikatni
softverski proizvodi kontrolirani od stranata na Bankata koi najverojatno }e
sozdadat ekonomski koristi koi }e gi nadminat tro{ocite po edna godina se
priznavaat kako nematerijalni sredstva. Tro{ocite za razvoj na kompjuterski
softver koi se priznavaat kako sredstva se amortizirani koristej}i
pravoliniska metoda vo tekot na period od deset godini.

Ostanati nematerijalni sredstva

Tro{ocite za steknuvawe prava i licenci se kapitaliziraat i
amortiziraat koristej}i pravoliniska metoda vo tekot na period od pet godini.

1.2.11 Nedvi`nosti i oprema

Nedvi`nostite i opremata se materijalni vlo`uvawa za
administrativni celi od koi se o~ekuva da imaat koristen vek podolg od edna
godina. Nedvi`nostite, postrojkite i opremata se evidentirani po nabavna
vrednost namalena za presmetanata amortizacija i akumuliranite zagubi
poradi o{tetuvawe. Nabavnata vrednost vklu~uva tro{oci koi direktno se
odnesuvaat na nabavkata na sredstvoto.

Amortizacijata se presmetuva pravoproporcionalno so primena na
zakonski propi{ani stapki so cel alokacija na nabavnata vrednost na imotot,
zgradite i opremata vo tekot na nivniot procenet vek na upotreba.
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1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

1.2.11 Nedvi`nosti i oprema (prodol`uva)

Vo prodol`enie e daden procenetiot vek na upotreba na nekoi
pozna~ajni stavki

Grade`ni objekti 40 godini

Transportni sredstva 4 godini

Mebel i kancelariska oprema 5 do 10 godini

Kompjuterska oprema 4 godini

Telekomunikaciska oprema 4 godini

Ostanata oprema 10 godini

Posledovatelnite nabavki se vklu~eni vo evidentiranata vrednost na
sredstvoto ili se priznavaat kako posebno sredstvo soodvetno, samo koga
postoi verojatnost od priliv na idni ekonomski koristi za Bankata povrzani so
stavkata i koga nabavnata vrednost na stavkata  mo`e razumno da se izmeri.

Dobivkite i zagubite povrzani so otu|uvaweto se utvrduvaat po pat na
sporedba na prilivite so evidentiraniot iznos. Istite se vklu~uvaat vo
Bilansot na uspeh.

1.2.12 O{tetuvawe na nefinansiski sredstva

Sredstvata podlo`ni na amortizacija se proveruvaat od mo`ni
o{tetuvawa sekoga{ koga odredeni nastani ili promeni uka`uvaat deka
evidentiraniot iznos na sredstvata ne mo`e da se nadomesti.

Koga evidentiraniot iznos na sredstvoto e povisok od negoviot procenet
nadomestliv iznos, toj vedna{ se otpi{uva do negoviot nadomestliv iznos.
Nadomestliviot iznos pretstavuva povisokiot iznos pome|u neto-proda`nata
cena i upotrebnata vrednost na sredstvata.

1.2.13 Pari~ni sredstva i ekvivalenti

Za potrebite na Izve{tajot za pari~nite tekovi, pari~nite sredstva i
ekvivalenti vklu~uvaat smetki so dostasanost pomala od 3 meseci od datumot
na nabavka, vklu~uvaj}i gotovina i salda kaj Narodna banka na Republika
Makedonija.

Pari~nite sredstva i pari~nite ekvivalenti se evidentiraat po
amortizirana nabavna vrednost. Taa voobi~aeno e ednakva so nivnata
nominalna vrednost.
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1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

1.2.14 Rezervirawe

Rezervirawe se priznava koga Bankata ima tekovna obvrska kako
rezultat na nastan od minatoto i postoi verojatnost deka }e bide potreben
odliv na sredstva koi vklu~uvaat ekonomski koristi za podmiruvawe na
obvrskata, a voedno }e bide napravena verodostojna procena na iznosot na
obvrskata. Rezervirawata se proveruvaat na sekoj datum na izvestuvawe i se
koregiraat so cel da se reflektira najdobrata tekovna procenka. Koga efektot
na vremenata vrednost na parite e materijalen, iznosot na rezerviraweto
pretstavuva sega{na vrednost na tro{ocite koi se o~ekuva da se pojavat za
podmiruvawe na obvrskata.

1.2.15 Nadomesti za vrabotenite

Bankata pla}a pridonesi za penzisko osiguruvawe na svoite vraboteni,
vo soglasnost so doma{nata regulativa za socijalno osiguruvawe. Pridonesite,
vrz osnova na platite, se pla}aat vo dr`avniot Penziski fond i
zadol`itelnite privatni penziski fondovi. Ne postoi dopolnitelna obvrska
vo vrska so ovie penziski planovi. Osven toa, site rabotodavci vo Republika
Makedonija imaat obvrska da ispla}aat na vrabotenite posebna minimalna suma
pri penzioniraweto vo iznos utvrden so zakon. Bankata nema izvr{eno
rezervirawe za presmetan poseben minimalen iznos za penzionirawe na
vrabotenite bidej}i ovoj iznos ne e od materijalno zna~ewe za finansiskite
izve{tai.

Bankata ne operira so penziski planovi ili planovi za nadomesti pri
penzionirawe, taka {to nema dopolnitelni obvrski za penzii. Bankata ne e
obvrzana da obezbedi dopolnitelni nadomesti za tekovnite ili prethodnite
vraboteni.

1.2.16 Tekoven i odlo`en danok od dobivka

Danokot od dobivka se presmetuva vo soglasnost so zakonskite odredbi
vo Republika Makedonija. Presmetkata na mese~nata akontacija na danokot na
dobivka se pla}a odnapred kako {to e opredeleno od dano~nite organi.

Tro{okot za danok od dobivka pretstavuva zbir na tekovniot i
odlo`eniot danok od dobivka. Osnovica za presmetuvawe na danokot od
dobivka po stapka od 10% pretstavuva finansiskiot rezultat iska`an vo
Bilansot na uspeh korigiran za nepriznaeni rashodi i dano~ni osloboduvawa.
Tekovniot danok od dobivka se presmetuva i pla}a vo soglasnost so
makedonskiot Zakon za danok od dobivka.
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1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

1.2.16 Tekoven i odlo`en danok od dobivka (prodol`uva)

Odlo`eniot danok od dobivka se evidentira vo celost koristej}i ja
metodata na obvrska za vremenite razliki koi se javuvaat pome|u dano~nata
osnova na sredstvata i obvrskite i iznosite po koi istite se evidentirani za
celite na finansiskoto izvestuvawe. Pri utvrduvawe na odlo`eniot danok od
dobivka se koristat tekovnite va`e~ki stapki. Odlo`eniot danok od dobivka
se tovari ili odobruva vo Bilansot na uspeh, osven dokolku se odnesuva na
stavki koi direktno go tovarat ili odobruvaat kapitalot vo koj slu~aj
odlo`eniot danok se evidentira isto taka vo kapitalot. Odlo`enite dano~ni
sredstva se priznavaat vo obem vo koj postoi verojatnost za iskoristuvawe na
vremenite razliki nasproti idnata raspolo`iva odano~liva dobivka. Bankata
nema evidentirano odlo`eni dano~ni sredstva ili obvrski so sostojba na 31
dekemvri 2017 i 2016 godina bidej}i ne postojat vremeni razliki na ovie
datumi.

1.2.17 Finansiski obvrski

Finansiskite obvrski se klasificiraat vo soglasnost so sodr`inata na
dogovoreniot aran`man. Site finansiski obvrski na Bankata na datumite na
izvestuvawe se klasificirani kako ostanati finansiski obvrski po
amortizirana nabavna vrednost i se sostojat od obvrski po krediti i ostanati
obvrski.

Obvrski po krediti
Obvrskite po krediti inicijalno se priznavaat po objektivna vrednost,

{to pretstavuva primeni prilivi (objektivna vrednost na primenite
nadomestoci) korigirani za napravenite tro{oci na transakcijata. Obvrskite
po krediti se evidentirani posledovatelno spored nivnata amortizirana
nabavna vrednost. Obvrskite po krediti prestanuvaat da se priznavaat koga
istite se namireni, otka`ani ili isteknati.

Depoziti na banki i komitenti
Depozitite na banki i komitenti generalno pretstavuvaat: tekovni

smetki, depoziti po viduvawe i oro~eni depoziti na banki, pravni i fizi~ki
lica. Bankata gi priznava depozitite vo svojot Bilans na sostojba samo koga
Bankata stanuva stranka na dogovornite odredbi na instrumentot. Depozitite
na banki i komitenti po~etno se merat spored nivnata objektivna vrednost,
korigirana za transakciskite tro{oci koi direktno se povrzani so
prezemaweto ili izdavaweto na finansiskata obvrska. Depozitite na banki i
komitenti posledovatelno se merat spored amortiziranata nabavna vrednost,
so upotreba na metodot na efektivna kamatna stapka. Depozitite na banki i
komitenti prestanuvaat da se priznavaat koga istite se namireni, otka`ani
ili isteknati.



TTK BANKA AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Finansiski izve{tai za 2017 godina 24

1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

1.2.17 Finansiski obvrski (prodol`uva)

Ostanati obvrski

Ostanatite obvrski inicijalno se priznavaat po objektivna vrednost,
{to pretstavuva primeni prilivi (objektivna vrednost na primenite
nadomestoci) korigirani za napravenite tro{oci na transakcijata. Ostanatite
obvrski se evidentirani posledovatelno spored nivnata amortizirana nabavna
vrednost. Ostanatite obvrski prestanuvaat da se priznavaat koga istite se
namireni, otka`ani ili isteknati.

1.2.18    Kapital, rezervi i pra{awa za dividendi

(a) Akcionerski kapital

Akcionerskiot kapital ja pretstavuva nominalnata vrednost na
emitiranite akcii.

(b) Tro{oci povrzani so emisija na akcii

Tro{ocite povrzani so emisija na novi akcii, opcii ili steknuvaweto
delovna aktivnost se prezentirani vo kapitalot kako namaluvawe na
prilivite, neto od danokot.

(v) Sopstveni akcii
Koga Bankata otkupuva svoj akcionerski kapital, platenite nadomesti se

odzemaat od vkupniot akcionerski kapital kako sopstveni akcii sѐ dodeka
istite ne se otu|at. Koga takvite akcii posledovatelno se prodavaat,
primenite nadomesti se vklu~uvaat vo akcionerskiot kapital.

(g) Rezervi

Rezervite se sostojat od zakonski rezervi, sozdadeni vo tekot na periodite
vrz osnova na raspredelba na akumulirani dobivki vo soglasnost so zakonskata
regulativa i odlukite na Sobranieto na Bankata.

(d) Neraspredeleni dobivki/(zagubi)

Neraspredelnite dobivki/(zagubi) gi vklu~uvaat tekovnite, kako i onie od
prethodnite periodi, zadr`ani dobivki i zagubi.

(e) Dividendi na obi~ni akcii

Dividendite na obi~nite akcii se priznavaat kako obvrski vo periodot vo
koj{to se odobreni od strana na akcionerite na Bankata.
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1.2. Zna~ajni smetkovodstveni politiki (prodol`uva)

1.2.19    Naem

Utvrduvaweto dali eden dogovor pretstavuva ili sodr`i naem se bazira
na su{tinata na dogovorot vo zavisnost dali ispolnuvaweto na dogovorot
zavisi od upotrebata na specifi~noto sredstvo ili sredstva ili dogovorot
prenesuva pravo za upotreba na sredstvoto.

Bankata kako zakupec

Finansiskiot naem koj na Bankata su{tinski & gi prenesuva rizicite i
benefitite povrzani za sopstvenost na predmetot na naem se kapitalizira vo
momentot na zapo~nuvaweto na naemot po realna vrednost na
voziloto/opremata koe e predmet na naem ili, ako e poniska, toga{ po

sega{nata vrednost na minimalnite pla}awa za naem. Pla}awata za naem se
raspredeleni pome|u finansiskite dava~ki i namaluvaweto na obvrskite za
naem so cel da se postigne konstantna kamatna stapka za ostanatiot iznos na
obvrskata. Finansiskite dava~ki se napla}aat direktno od prihodot.

Sredstvata predmet na naem se amortiziraat spored pokratkiot od
procenetiot vek na sredstvoto ili spored periodot na naem, ako ne postoi
realna sigurnost deka Bankata }e stekne sopstvenost nad sredstvoto do krajot
na periodot na naem.

Pla}awata na operativniot naem se priznavaat kako tro{ok vo
dobivkite i zagubite po pravoliniska metoda vo tekot na periodot na naem.
Odnapred platenite naemnini se priznavaat kako odlo`eni rashodi.

Bankata kako zakupodava~

Naemot kade {to Bankata su{tinski gi zadr`uva site rizici i benefiti
od sopstvenosta na sredstvoto se klasificira kako operativen naem.
Inicijalnite direktni tro{oci koi se javuvaat pri dogovaraweto na
operativen naem vo Bilansot na sostojba se prezentiraat kako odlo`eni
tro{oci i se priznavaat kako profit ili zaguba vo tekot na periodot na naem
na ista osnova kako prihod od naemnini. Nepredvidenite naemnini se
priznavaat kako prihod vo periodot vo koi se javile. Odnapred platenite
naemnini se priznavaat kako odlo`en prihod. Bankata nema klasificirano
sredstva vo ovaa kategorija.
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1.2.20 Izvestuvawe spored segmenti

Deloven segment pretstavuva grupa sredstva ili aktivnosti koi se
anga`irani vo obezbeduvaweto proizvodi ili uslugi koi se predmet na rizici
i nadomesti koi se razlikuvaat od onie vo ostanatite delovni segmenti.
Geografskiot segment e anga`iran vo obezbeduvawe proizvodi ili uslugi vo
odredeno ekonomsko opkru`uvawe koe e predmet na rizici i nadomesti {to se
razlikuvaat od onie segmenti koi gi izvr{uvaat aktivnostite vo drugi
ekonomski opkru`uvawa.

1.2.21 Potencijalni i prezemeni obvrski

Bankata prezema obvrski vo tekot na svoite delovni aktivnosti po osnov
na kreditni plasmani evidentirani na smetkite od vonbilansnata evidencija,
{to prvenstveno vklu~uvaat garancii, akreditivi i neiskoristeni kreditni
limiti. Ovie finansiski obvrski se evidentiraat vo Bilansot na sostojba koga
}e mo`at da se povratat. Izdvoenata posebna rezerva poradi o{tetuvawe
povrzano so vonbilansnite potencijalni i prezemeni obvrski e vklu~eno vo
Bilansot na sostojba kako obvrska.

1.2.22 Doveritelski aktivnosti

Bankata povremeno deluva kako doveritel i ima ostanati doveritelski
svojstva {to rezultira vo ~uvawe ili plasirawe sredstva vo ime na fizi~ki
lica ili ostanati institucii. Ovie sredstva ne se vklu~eni vo ovie
finansiski izve{tai poradi toa {to tie ne se sredstva na Bankata.

1.2.23 Nastani po datumot na izvestuvawe

Onie posledovatelni nastani koi davaat dopolnitelni informacii za
finansiskata sostojba na Bankata na datumot na izvestuvaweto (korektivni
nastani) se reflektirani vo finansiskite izve{tai. Onie nastani po datumot
na izvestuvawe koi nemaat karakter na korektivni nastani se objavuvaat vo
soodvetna bele{ka dokolku istite se materijalno zna~ajni, i dokolku nivnoto
neobelodenuvawe mo`e da vlijae vrz delovnite odluki na korisnicite na
finansiskite izve{tai. Za sekoj nekorektiven nastan, se obelodenuvaat
informacii za prirodata na nastanot i procenka na negoviot finansiski
efekt, ili izjava deka vakvata procenka ne mo`e da se napravi.
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1.3 Upotreba na oceni i proceni

Pri sostavuvawe na finansiskite izve{tai, rakovodstvoto na Bankata
dava proceni i pretpostavki koi vlijaat vrz primena na politikite i
iska`uvawe na iznosite na sredstvata i obvrskite, kako i objavuvawe na
potencijalnite prezemeni obvrski na datumot na Bilans na sostojba, kako i

iznosite na prihodite i rashodite. Procenite i pretpostavkite se temelat na
istorisko iskustvo i razni drugi fakti koi se smetaat za razumni imaj}i gi
predvid okolnostite i informaciite koi se raspolo`livi na datumot na
podgotovka na finansiskite izve{tai, a koi{to pretstavuvaat osnova za
procena na vrednosta na sredstvata i obvrskite za koi ne mo`e da  se dobijat
proceni od drugi izvori. Vistinskite rezultati mo`e da se razlikuvaat od
ovie proceni. Procenite i pretpostavkite povrzani so niv postojano se
pregleduvaat. Izmenite na smetkovodstvenite proceni se priznavaat vo
periodot vo koj procenata se menuva, dokolku izmenata  vlijae samo na toj
period ili vo tekoven i idni periodi dokolku izmenata vlijae na tekovniot i
idnite periodi.

O{tetuvawe na krediti odobreni na komitenti

Bankata mese~no go proveruva svoeto kreditno portfolio so cel
procena na negovata o{tetenost. Pri odreduvaweto na potrebata za
priznavawe zaguba od o{tetuvawe vo Bilansot na uspeh, Bankata procenuva
dali postojat evidentni dokazi koi uka`uvaat na merlivo namaluvawe vo
procenetite pari~ni tekovi od kreditnoto portfolio pred identifikuvawe na
namaluvaweto na nivo na poedine~en kredit vo ramkite na portfolioto na
krediti i pobaruvawa. Rakovodstvoto upotrebuva proceni bazirani na minati
iskustva povrzani so o{tetuvaweto na sredstvata so karakteristiki na
krediten rizik, kako i objektivni dokazi na o{tetuvawe sli~ni na onie vo
portfolioto pri rasporeduvaweto na idnite pari~ni tekovi. Metodologijata i
pretpostavkite koi se koristat za procena na iznosot i periodot na idnite
pari~ni tekovi se proveruvaat redovno, so cel namaluvawe na kakvi bilo
razliki pome|u procenetite i fakti~kite zagubi.

O{tetuvawe na vlo`uvawa vo hartii od vrednost raspolo`livi za proda`ba
Bankata utvrduva deka postoi o{tetuvawe kaj vlo`uvawa vo hartii od

vrednost raspolo`livi za proda`ba toga{ koga postoi zna~itelen pad na
objektivnata vrednost pod nivoto na nivnata nabavnata vrednost.
Odreduvaweto na toa {to e zna~ajno ili prolongirano bara soodvetna procena.

Vo formiraweto na ovaa procena, me|u ostanatite faktori, Bankata ja
ocenuva normalnata nepostojanost kaj cenite na akciite. Ponatamu,
o{tetuvaweto mo`e da bide soodvetno koga postoi dokaz za vlo{uvawe na
finansiskata sostojba na investitorot, uspe{nosta na industriskiot sektor,
promeni vo tehnologijata, kako i operativnite i finansiski pari~ni tekovi.
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1.4 Promena na smetkovodstvenite politiki, smetkovodstvenite
oceni i korekcija na gre{ki

Ne postojat promeni vo smetkovodstvenite politiki, smetkovodstvenite
oceni i korekcii na gre{ki vo prilo`enite finansiski izve{tai.

1.5  Usoglasenost so zakonskata regulativa

Vo tekot na 2017 godina raboteweto na Bankata be{e vo celost
usoglaseno so regulativata propi{ana od Narodnata banka na Republika
Makedonija, po odnos na solventnosta i adekvatnosta na kapitalot, limitite
na izlo`enost na Bankata, vlo`uvawata na Bankata, likvidnosta na Bankata i
otvorenata devizna pozicija.



TTK BANKA AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Finansiski izve{tai za 2017 godina 29

2. Upravuvawe so rizici

Bankata vospostavuva integriran sistem za upravuvawe so site
materijalni i nematerijalni rizici na koi e izlo`ena i koj e soodveten na
prirodata, goleminata i slo`enosta na finansiskite aktivnosti koi{to gi
vr{i.

Bankata vo svoeto rabotewe e izlo`ena na slednite vidovi rizici:

 Krediten rizik;

 Likvidnosen rizik;

 Valuten rizik;

 Rizik od promena na kamatnite stapki vo portfolioto na bankarskite

aktivnosti;

 Rizik od promena na cenite na hartiite od vrednost;

 Rizik od koncentracija na izlo`enosta na Bankata;

 Operativen rizik;

 Strategiski rizik;

 Praven rizik;

 Reputaciski rizik.

Vrz osnova na Strategijata za prezemawe i upravuvawe so rizici,
Bankata vospostavuva posebni politiki i proceduri za prezemawe i
upravuvawe so site rizici na koi e izlo`ena vo svoeto rabotewe.

Politikite za prezemawe i upravuvawe so rizicite sodr`at:

 Ocena na kapacitetot na Bankata za prezemawe oddelni rizici;
 Organizaciska postavenost na funkcijata za upravuvawe so rizicite;
 Osnovni elementi na upravuvaweto so rizicite;
 Prifatlivi instrumenti za za{tita od ili namaluvawe na rizicite;
 Vnatre{na kontrola i osnovni elementi na procesot za utvrduvawe na

interniot kapital na Bankata:
 Ocena na potrebnata adekvatnost na kapitalot na Bankata.
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2. Upravuvawe so rizici (prodol`uva)

Isto taka, Bankata, vo soglasnost so politikite za prezemawe i
upravuvawe so rizicite, vospostavuva proceduri za prezemawe, merewe ili
ocena, sledewe, kontrola ili namaluvawe na rizicite koi treba:

 Da ovozmo`at navremeno i seopfatno identifikuvawe na rizicite
(mapirawe na rizicite) so koi se soo~uva Bankata;

 Da se zasnovaat vrz kvantitativni i/ili kvalitativni oceni za
merlivite i nemerlivite rizici;

 Da vklu~uvaat pravila, na~ini i postapki za namaluvawe,
diverzifikacija, transfer i izbegnuvawe na rizicite, koi se
identifikuvani, mereni i oceneti od strana na Bankata;

 Da gi definiraat frekvencijata i metodite za sledewe na rizicite.

Bankata vospostavuva organizaciska struktura, so jasno definirani
nadle`nosti i odgovornosti pri prezemaweto i upravuvaweto so rizicite,
koja odgovara na goleminata, vidot i slo`enosta na Bankata i na
finansiskite aktivnosti koi gi vr{i.

Upravuvaweto so rizicite vo Bankata se ostvaruva na site hierarhiski
nivoa vo organizaciskata struktura. Imeno, na strategisko nivo upravuvaweto
e vo nadle`nost na Nadzorniot odbor na Bankata koj gi usvojuva politikite za
upravuvawe so rizicite i gi definira strategiskite opredelbi i
preferencii na Bankata za izlo`uvawe na sekoj oddelen tip na rizik.
Nadzorniot odbor preku usvojuvawe na politikite gi definira generalnite
nasoki i celite pri upravuvawe so rizicite, prifatlivoto nivo na rizik,
limitite koi spre~uvaat rizik od koncentracija, organizaciskata
postavenost vo procesot na upravuvawe so rizicite, podelba na
nadle`nostite, prifatlivi instrumenti za namaluvawe na rizikot,
postavenosta na informativniot sistem i sistemot za vnatre{na kontrola i
revizija.

Vrz osnova na usvoenite politiki, Upravniot odbor donesuva
proceduri i metodologii za upravuvawe so rizicite na Bankata vo koi
podetalno se razraboteni procesite i aktivnostite za upravuvawe so
rizicite i koi ovozmo`uvaat jasna podelba na nadle`nostite me|u
organizaciskite delovi koi se nositeli i koi prezemaat rizici i
organizaciskite delovi koi se nadle`ni za upravuvawe so istite.

Odborot za upravuvawe so rizici redovno go sledi i ocenuva sistemot
za upravuvawe so rizicite, gi razgleduva izve{taite za upravuvawe so
oddelnite rizici, vospostavuva limiti za izlo`enost na rizici i go sledi
nivnoto ostvaruvawe, kako i drugi aktivnosti vo soglasnost so zakonskite
odredbi koi se vo domenot na strategisko upravuvawe so rizicite.
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2. Upravuvawe so rizici (prodol`uva)

Implementacijata na politikite i procedurite se ostvaruva na
makronivo, preku centralizirano upravuvawe so rizicite od strana na
Direkcijata za upravuvawe so rizici koja raboti vo ramkite na Sektorot za
strate{ko bankarstvo, od edna strana, kako i na mikronivo preku nivno
po~ituvawe od strana na vrabotenite vo Sektorot za komercijalno
bankarstvo, odnosno licata koi preku svoite rabotni aktivnosti ja
izlo`uvaat Bankata na rizik, od druga strana.

Bankata vo ramkite na sistemot za upravuvawe so rizicite sproveduva
stres-test analizi za da go utvrdi vlijanieto na oddelnite rizici, no i na
nivnoto me|usebno vlijanie vrz nejzinata profitabilnost i solventnost -
koeficientot za adekvatnost na kapitalot, koi, pak, pretstavuvaat osnova za
anticipirawe na nastanite koi mo`at da imaat nepovolno vlijanie vrz
idnoto rabotewe.

2.1 Krediten rizik

Krediten rizik pretstavuva rizik od zaguba poradi toa {to
dogovornata strana nema da bide vo mo`nost da gi plati obvrskite kon
Bankata vo celost i/ili vo dogovorenite rokovi.

Kreditniot rizik e najzna~ajniot rizik na koj e izlo`ena Bankata {to
proizleguva ottamu {to kreditnata aktivnost na Bankata pretstavuva
dominantna pozicija vo nejzinata vkupna aktiva. Imaj}i go predvid golemoto
zna~ewe na ovoj rizik vo nejzinoto celokupno rabotewe, Bankata postojano

raboti na unapreduvawe na sistemot za upravuvawe so kreditniot rizik, i toa

kako preku zgolemuvawe na efikasnosta na organizaciskata struktura taka i
preku modificirawe na metodologijata za interno rangirawe na klientite i
utvrduvawe ispravka na vrednost/posebna rezerva.

Vo nasoka na efikasno upravuvawe so kreditniot rizik na koj e
izlo`ena Bankata, vo Politikata za upravuvawe so krediten rizik
definirani se limiti so koi se spre~uva rizikot od koncentracija na
kreditnata izlo`enost i toa od aspekt na: sektor, dejnost, geografska
lokacija, tip na obezbeduvawe, tip na proizvod, valuta i sli~no.

Izlo`enosta na krediten rizik, isto taka, se upravuva preku redovna
analiza na sposobnosta na pozajmuva~ite da gi ispolnat svoite obvrski po
osnov na kamata i glavnina.

Obezbeduvaweto pretstavuva eden od najtradicionalnite i naj~esti
na~ini za namaluvawe na kreditniot rizik. Osnovnite vidovi obezbeduvawe
za kreditite i pobaruvawata se slednite:
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2. Upravuvawe so rizici (prodol`uva)

2.1 Krediten rizik (prodol`uva)

 Hipoteki nad stanben imot i deloven prostor;

 Zalog vrz delovni sredstva kako {to se: oprema, zalihi i
pobaruvawa;

 Zalog vrz finansiski instrumenti kako {to se akcii;

 Pari~en depozit;

 Menica.

Bankata, dokolku oceni, a so cel namaluvawe na kreditniot rizik,
mo`e da pobara dopolnitelno obezbeduvawe od svoite komitenti.

Politiki i proceduri

Bankata vr{i klasifikacija na izlo`enosta na krediten rizik i
presmetka na ispravka na vrednost i posebna rezerva na poedine~na i na
grupna osnova.

Klasifikacija i presmetka na ispravka na vrednost i posebna rezerva
na grupna osnova se vr{i za pobaruvawata od fizi~ki lica koi pripa|aat vo
portfolijata na krediti (portfolio od dozvoleni pre~ekoruvawa na
transakciski smetki i portfolio od kreditni karti~ki).

Stapkata na o~ekuvana zaguba za pobaruvawata koi se del od
portfolijata na krediti se presmetuva za sekoe portfolio oddelno, i toa

kako proizvod na verojatnosta za nenaplata i stapkata na zaguba poradi
nenaplata. Verojatnosta za nenaplata pretstavuva verojatnost izlo`enostite
od portfolioto na krediti da dobijat nefunkcionalen status vo period od
dvanaeset meseci i se utvrduva kako pove}egodi{en prosek na godi{ni stapki
na nenaplata. Bankata presmetuva stapka na zaguba poradi nenaplata za sekoe
portfolio poodelno, vo soglasnost so odredbite definirani vo Odlukata za
upravuvawe so kreditniot rizik.

Za pobaruvawata koi ne se del od portfolioto na krediti se vr{i
klasifikacija i presmetka na ispravka na vrednost i posebna rezerva (na
poedine~na osnova) preku utvrduvawe sega{na vrednost na idnite pari~ni
tekovi koi }e nastanat vrz osnova na tie pobaruvawa.

Iznosot na ispravkata na vrednost za aktivnite bilansni pobaruvawa
na poedine~na osnova se utvrduva kako razlika pome|u smetkovodstvenata
vrednost na bilansnite pobaruvawa i sega{nata vrednost na idnite
o~ekuvani pari~ni tekovi vrz osnova na tie pobaruvawa. Sega{nata vrednost
na aktivnite bilansni pobaruvawa se dobiva so diskontirawe na o~ekuvanite
idni pari~ni tekovi po tie pobaruvawa so upotreba na efektivna kamatna
stapka utvrdena vrz osnova na dogovorot.
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2. Upravuvawe so rizici (prodol`uva)

2.1 Krediten rizik (prodol`uva)

Bankata vr{i ispravka na vrednosta, odnosno izdvojuva posebna rezerva,
vo ramkite na slednite granici:

- od 0% do 5% od kreditnata izlo`enost klasificirana vo
kategorijata na rizik „A“;

- nad 5% do 20% od kreditnata izlo`enost klasificirana vo
kategorijata na rizik „B“;

- nad 20% do 45% od kreditnata izlo`enost klasificirana vo
kategorijata na rizik „V“;

- nad 45% do 70% od kreditnata izlo`enost klasificirana vo
kategorijata na rizik „G“;

- nad 70% do 100% od kreditnata izlo`enost klasificirana vo
kategorijata na rizik „D“.
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2.1 Кредитен ризик
A. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

Кредити на и
побарувања од

банки

Кредити на и
побарувања од други

комитенти

Вложувања во
финансиски средства

расположливи за
продажба

Вложувања
во

финансиски
средства кои
се чуваат до
доспевање

Парични средства и
парични

еквиваленти

Побарувања за
провизии и
надомести

Останати
побарувања

Вонбилансни
изложености Вкупно

тековна
година
2017

претход
на

година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

теков
на

годин
а

2017

претх
одна
годин

а
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претход
на

година
2016

тековна
година 2017

претходна
година
2016во илјади денари

Сметководствена
вредност на изложености
за кои е издвоена
исправка на
вредноста/посебна
резерва
Сметководствена
вредност на поединечно
значајни изложености,
пред исправката на
вредноста и посебната
резерва на поединечна
основа

категорија на ризик А 100.013 90.003 3.808.193 3.001.001 102.594 100.330 - - 395.256 526.654 1.045 1.467 13.678 7.891 70.358 52.383 4.491.138 3.779.728
категорија на ризик Б - - 207.079 264.082 - - - - - 250 600 222 8 1.016 5.319 208.567 270.009
категорија на ризик В - - 120.304 136.846 - - - - - 388 703 202 2.370 1.186 647 122.080 140.566
категорија на ризик Г - - 9.967 38.248 - - - - - 297 908 1.070 395 1.485 - 12.819 39.550
категорија на ризик Д - - 57.536 73.070 - - - - - 6.787 11.898 19.259 24.158 - - 83.582 109.125

100.013 90.003 4.203.079 3.513.245 102.594 100.330 - - 395.256 526.654 8.767 15.575 34.431 34.822 74.045 58.349 4.918.187 4.338.978
(Исправка на вредноста

и посебна резерва на
поединечна основа)

100 90 115.161 148.996 1.026 1.003 - - 395 529 7.183 12.652 19.891 25.242 1.898 1.184 145.654 189.696

Сметководствена
вредност на поединечно
значајни изложености,
намалена за исправката
на вредноста и
посебната резерва на
поединечна основа

99.913 89.912 4.087.918 3.364.249 101.569 99.327 - - 394.861 526.125 1.584 2.924 14.540 9.580 72.147 57.166 4.772.532 4.149.282

Сметководствена
вредност на изложености
кои се оценуваат на
групна основа, пред
исправката на вредноста
и посебната резерва на
групна основа - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2.1 Кредитен ризик
A. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

Кредити на и
побарувања од

банки

Кредити на и
побарувања од

други комитенти

Вложувања во
финансиски

средства
расположливи
за продажба

Вложувања во
финансиски

средства кои се
чуваат до
доспевање

Парични средства и
парични

еквиваленти

Побарувања за
провизии и
надомести

Останати
побарувања

Вонбилансни
изложености Вкупно

тековна
година
2017

претходн
а година

2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

теков
на

годин
а

2017

претход
на

година
2016

тековна
година
2017

претходн
а година

2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходн
а година

2016

тековна
година
2017

претходн
а година

2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016во илјади денари

поединечно незначајни
изложености (портфолио на
мали кредити) - - 197.634 201.105 - - - - - - 553 616 - - 123.075 122.296 321.262 324.017

поединечно значајни
изложености кои не се
оштетени на поединечна
основа - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - 197.634 201.105 - - - - - - 553 616 - - 123.075 122.296 321.262 324.017
(Исправка на вредноста и
посебна резерва на групна
основа) - - 4.389 4.553 - - - - - - 13 15 - - 2.794 2.837 7.197 7.404

Сметководствена вредност
на изложености кои се
оценуваат на групна основа,
намалена за исправката на
вредноста и посебната
резерва на групна основа - - 193.244 196.552 - - - - - - 540 602 - - 120.281 119.460 314.065 316.613

- - - - - - - - - - - - - - - - -- -
II. Сметководствена вредност

на изложености за кои не е
издвоена исправка на
вредноста/посебна резерва

- - - - - - - - - - - - - -

- - - -
достасани побарувања - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Старосна структура на достасани
побарувања за кои нема
издвоено исправка на вредноста

- - - - - - - - - - - - - -
- - -

до 30 дена - - 133 32 - - - - - - 42 100 - - - - 175 132
Сметководствена вредност на
достасани побарувања за кои
нема издвоено исправка на
вредноста - - 133 32 - - - - - - 42 100 - - - - 175 132
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2.1 Кредитен ризик
A. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжува)

Кредити на и
побарувања од

банки

Кредити на и
побарувања од други

комитенти

Вложувања во
финансиски средства

расположливи за
продажба

Вложувања во
финансиски

средства кои се
чуваат до

доспевање

Парични средства и
парични

еквиваленти

Побарувања за
провизии и
надомести

Останати побарувања Вонбилансни
изложености Вкупно

тековна
година
2017

претход
на

година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претход
на

година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претход
на

година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016во илјади денари

недостасани побарувања - - - - - - - - - - - - - - - - - -

реструктурирани
побарувања

- - - - - -
- -

- - - - -
- - - - -

останати побарувања - - 64.139 58.229 1.174.174 1.294.492 - - 605.832 710.531 - - - - 242.560 241.833 2.086.704 2.305.085
Сметководствена вредност
на недостасани побарувања
за кои нема издвоено
исправка на
вредноста/посебна резерва - - 64.139 58.229 1.174.174 1.294.492 - - 605.832 710.531 - - - - 242.560 241.833 2.086.704 2.305.085

Вкупна сметководствена
вредност на побарувања со
кредитен ризик пред
исправката на вредноста и
посебната резерва 100.013 90.003 4.464.985 3.772.610 1.276.768 1.394.822 - - 1.001.088 1.237.185 9.362 16.292 34.431 34.822 439.680 422.479 7.326.327 6.968.212

(Вкупна исправка на
вредноста и посебна
резерва) 100 90 119.550 153.549 1.026 1.003 - - 395 529 7.197 12.666 19.891 25.242 4.692 4.020 152.851 197.100

Вкупна сметководствена
вредност на побарувања со
кредитен ризик намалена за
исправката на вредноста и
посебната резерва

99.913 89.912 4.345.434 3.619.062 1.275.742 1.393.819 - - 1.000.692 1.236.656 2.165 3.625 14.540 9.580 434.988 418.458 7.173.476 6.771.112
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2.1 Кредитен ризик
Б. Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик

Кредити на и
побарувања од банки

Кредити на и побарувања од
други комитенти

Вложувања во финансиски
средства расположливи за

продажба

Вложувања во
финансиски средства

кои се чуваат до
доспевање

Парични средства и
парични еквиваленти Останати побарувања Вонбилансни изложености Вкупно

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година 2017

претходна
година 2016

тековна
година 2017

претходна
година 2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходн
а година

2016
тековна

година 2017
претходна

година 2016

тековна
година
2017

претходна
година 2016

тековна
година 2017

претходна
година 2016во илјади денари

Вредност на обезбедувањето
на кредитната изложеност
којашто се оценува за
оштетување на поединечна
основа

Првокласни инструменти за
обезебедување

парични депозити (во
депо и/или
ограничени на сметки во
Банката)

- - 117.510 106.076 - - - - - - 360 199 16.072 11.960 133.943 118.235

државни хартии од
вредност - - - - - - - - - - - - - - - -

државни безусловни
гаранции - - - - - - - - - - - - - - - -

банкарски гаранции - - - - - - - - - - - - - - - -
Гаранции од друштва за
осигурување и полиси за
осигурување

- - - - - - - - - - - - - - - -

Корпоративни гаранции
(освен банкарски и од
друштва за осигурување)

- - - - - - - - - - - - - - -
-

Гаранции од физички лица - - 2.422.426 1.977.676 - - - - - - 37.297 46.612 74.960 102.546 2.534.683 2.126.833
Залог на недвижен имот - - 7.583.413 7.046.945 - - - - - - 3.005 29.638 496.081 421.285 8.082.499 7.497.868

имот за сопствена
употреба (станови, куќи) - - 2.943.942 2.653.467 - - - - - - 1.301 4.429 68.970 48.064 3.014.213 2.705.960

имот за вршење дејност - - 4.639.471 4.393.478 - - - - - - 1.705 25.209 427.111 373.221 5.068.287 4.791.908
Залог на подвижен имот - - 220.066 210.936 - - - - - - 8.378 6.375 6.685 7.948 235.129 225.259
Останати видови
Обезбедување - - 44.012 27.371 - - - - - - 31 135 1.654 661 45.696 28.167

Вкупна вредност на
обезбедувањето на
кредитната изложеност
којашто се оценува за
оштетување на поединечна
основа

- - 10.387.427 9.369.005 - - - - - - 49.071 82.958 595.453 544.399 11.031.951 9.996.363
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2.1 Кредитен ризик
Б. Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик

Кредити на и
побарувања од банки

Кредити на и побарувања
од други комитенти

Вложувања во финансиски
средства расположливи за

продажба

Вложувања во
финансиски средства

кои се чуваат до
доспевање

Парични средства и
парични еквиваленти Останати побарувања

Вонбилансни
изложености Вкупно

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година 2016

тековна
година 2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година 2016во илјади денари

Вредност на обезбедувањето на
кредитната изложеност којашто
се оценува за оштетување на
групна основа

Првокласни инструменти за
обезебедување

парични депозити (во депо
и/или
ограничени на сметки во
Банката)

- - - 22 - - - - - - - - - 66 - 88

државни хартии од вредност - - - - - - - - - - - - - - - -
државни безусловни

гаранции - - - - - - - - - - - - - - - -

банкарски гаранции - - - - - - - - - - - - - - - -
Гаранции од друштва за
осигурување и полиси за
осигурување

- - - - - - - - - - - - - - - -

Корпоративни гаранции (освен
банкарски и од друштва за
осигурување)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Гаранции од физички лица - - 399.243 438.483 - - - - - - 2.414 2.590 242.591 245.001 644.248 686.074
Залог на недвижен имот - - 130 130 - - - - - - - - - - 130 130

имот за сопствена употреба
(станови, куќи) - - - - - - - - - - - - - - - -

имот за вршење дејност - - 130 130 - - - - - - - - - - 130 130
Залог на подвижен имот - - - - - - - - - - - - - - - -
Останати видови обезбедување - - 357 741 - - - - - - 1 15 358 364 717 1.120

Вкупна вредност на
обезбедувањето на
кредитната изложеност
којашто се оценува за
оштетување на групна основа

- - 399.730 439.377 - - - - - - 2.415 2.605 242.949 245.431 645.095 687.412
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2.1 Кредитен ризик
В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

Кредити на и
побарувања од банки

Кредити на и
побарувања од други

комитенти

Вложувања во
финансиски средства

расположливи за
продажба

Вложувања во
финансиски средства

кои се чуваат до
доспевање

Парични средства и
парични еквиваленти

Побарувања за
провизии и надомести Останати побарувања

Вонбилансни
изложености Вкупно

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016во илјади денари

Нерезиденти - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Земјоделство, шумарство и
рибарство - - 72.768 31.795 - 11.734 - - - - 20 72 - 25 17.881 17.042 90.669 60.670

Рударство и вадење камен - - 18.720 14.926 - - - - - - 13 16 - - 953 - 19.685 14.942
Прехранбена индустрија - - 83.360 27.595 - - - - - - 28 44 25 - 3.293 1.743 86.707 29.382
Текстилна индустрија и
производство на облека и
обувки

- - 40.895 17.040 - - - - - - 41 71 - 3 42.368 10.532 83.304 27.645

Хемиска индустрија,
производство на градежни
материјали, производство и
преработка на горива,
фармацевтска индустрија

- - 77.653 107.073 - - - - - - 25 101 - 84 2.746 10.055 80.424 117.313

Производство на метали,
машини, алати и опрема - - 27.591 26.878 21.357 21.357 - - - - 61 64 3 - 1.875 1.353 50.887 49.651

Останата преработувачка
индустрија - - 83.154 173.226 - - - - - - 23 29 3 - 2.469 1.373 85.649 174.627

Снабдување со електрична
енергија, гас, пареа и
климатизација

- - - - - - - - - - 54 48 - - - - 54 . 48

Снабдување со вода,
отстранување отпадни води,
управување со оптад и
дејности за санација на
околината

- - 16.407 609 - - - - - - 2 6 - - 212 485 16.621 1.099
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2.1 Кредитен ризик
В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

Кредити на и
побарувања од банки

Кредити на и побарувања
од други комитенти

Вложувања во финансиски
средства расположливи за

продажба

Вложувања во
финансиски

средства кои се
чуваат до
доспевање

Парични средства и
парични еквиваленти

Побарувања за
провизии и надомести Останати побарувања

Вонбилансни
изложености Вкупно

тековна
година 2017

претход
на

година
2016

тековна
година
2017

претходна
година 2016

тековна
година 2017

претходна
година 2016

тековн
а

година
2017

претходн
а година

2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходн
а година

2016

тековна
година
2017

претходн
а година

2016

тековна
година
2017

претходна
година 2016

тековна
година 2017

претходна
година 2016во илјади денари

Градежништво - - 452.648 419.816 - - - - - - 249 460 473 533 28.028 32.109 481.398 452.918
Трговија на големо и трговија
на мало; поправка на моторни
во - - 788.726 606.935 - - - - - - 402 583 310 48 51.935 51.263 841.373 658.830

Транспорт и складирање - - 136.232 112.302 - - - - - - 90 374 36 103 138.151 138.124 274.509 250.903

Објекти за сместување и
сервисни дејности со храна

- - 123.622 100.098 - - - - - - 44 92 - - 6.811 2.338 130.477 102.527

Информации и комуникации - - 1.689 294 - - - - - - 11 7 - - 1.416 2.605 3.116 2.905
Финансиски дејности и
дејности на осигурување 99.913 89.912 72 131 80.211 77.969 - - 1.000.692 1.236.656 47 63 3.769 2.038 - - 1.184.706 1.406.769
Дејности во врска со
недвижен имот - - 14.005 21.290 - - - - - - 2 2 - - - - 14.007 21.292
Стручни, научни и технички
дејности - - 73.496 15.393 - - - - - - 24 58 31 17 2.831 2.503 76.382 17.971
Административни и помошни
услужни дејности - - 15.167 17.980 - - - - - - 21 15 193 141 4.951 3.640 20.333 21.776
Јавна управа и одбрана;
задолжително социјално осиг. - - (5) (2) 1.174.174 1.282.758 - - - - 17 4 - - - - 1.174.186 1.282.760
Образование - - 4.430 5.584 - - - - - - 2 3 - - - - 4.432 5.587
Дејности на здравствена и
социјална заштита - - 83.292 95.958 - - - - - - 15 372 9.549 74 1.617 865 94.472 97.269
Уметност, забава и рекреација - - 117 648 - - - - - - 15 6 - 3 18.754 135 19.408
Други услужни дејности - - 10.219 10.373 - - - - - - 18 8 - 23 68 10.260 10.449
Дејности на домаќинствата
како работодавци; дејности
на домаќинствата кои
произведуваат разновидна
стока

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дејности на екстериторијални
организации и тела - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Физички лица - - 2.189.789 1.782.831 - - - - - - 859 1.047 147 6.509 124.908 121.276 2.315.704 1.911.662

Трговци поединци и физички
лица кои не се сметаат за
трговци

- - 31.386 30.292 - - - - - - 80 81 3 4 2.518 2.333 33.988 32.709

Вкупно
99.913 89.912 4.345.434 3.619.062 1.275.742 1.393.819 - - 1.000.692 1.236.656 2.165 3.625 14.540 9.580 434.988 418.458 7.173.476 6.771.112
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2.1  Кредитен ризик
Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

Кредити на и
побарувања од

банки

Кредити на и
побарувања од други

комитенти

Вложувања во
финансиски средства

расположливи за
продажба

Вложувања во
финансиски

средства кои се
чуваат до
доспевање

Парични средства и
парични еквиваленти

Побарувања
за провизии и

надомести
Останати

побарувања
Вонбилансни
изложености Вкупно

тековна
година
2017

претход
на

година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претход
на

година
2016

тековна
година
2017

претходна
година 2016

теков
на

годин
а

2017

претх
одна
годин

а
2016

тековна
година
2017

претх
одна
годин

а
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016

тековна
година
2017

претходна
година
2016во илјади денари

Географска
локација

Република Македонија 99.913 89.912 4.345.434 3.619.062 1.275.742 1.393.819 - - 757.362 854.352 2.165 3.625 14.540 9.580 434.988 418.458 6.930.146 6.388.808
Земји-членки на
Европската Унија - - - - - - 243.330 382.304 - - - - 243.330 382.304

Европа (останато) - - - - - - - - - - - -

Земји-членки на ОЕЦД
(без европските земји-
членки на ОЕЦД) - - - - - - - - - - -

Останато (наведете ја
поединечно
изложеноста која
претставува повеќе од
10% од вкупната
кредитна изложеност) - - - - - - - - - - -

Вкупно 99.913 89.912 4.345.434 3.619.062 1.275.742 1.393.819 - - 1.000.692 1.236.656 2.165 3.625 14.540 9.580 434.988 418.458 7.173.476 6.771.112
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2.2 Rizik na likvidnost

Likvidnosen rizik e rizikot Bankata da ne mo`e da obezbedi dovolno
sredstva za izmiruvawe na svoite kratkoro~ni obvrski vo momentot na nivno
dostasuvawe ili potrebnite sredstva da gi obezbedi so mnogu povisoki
tro{oci.

Bankata e izlo`ena na dnevni povlekuvawa na sredstva od svoite
raspolo`ivi gotovinski resursi na tekovnite smetki, dostasanite depoziti, po
osnov na odobreni krediti, kako i ostanati povlekuvawa.

Pod upravuvawe so likvidnosen rizik se podrazbira upravuvawe so
aktivata i pasivata na na~in {to }e ovozmo`i navremeno i redovno pla}awe na
obvrskite, vo normalni ili vo vonredni uslovi na rabotewe na Bankata.

Bankata ima vospostaveno Politika za upravuvawe so likvidnosen
rizik, koja e usvoena od strana na Nadzorniot odbor na Bankata i istata
redovno se revidira. Vo politikata e definiran na~inot na upravuvawe so
likvidnosta na Bankata preku utvrduvawe na osnovnite celi, osnovnite
komponenti na sistemot za upravuvawe so likvidnosen rizik (organizaciska
struktura, postapki i proceduri za vnatre{na kontrola i revizija,
informativen sistem, stres-testirawe i plan za upravuvawe so likvidnosniot
rizik vo vonredni uslovi), osnovnite elementi na procesot na odr`uvawe na
soodvetno nivo na likvidnost.

Bankata ima vospostaveno proceduri i metodologija za upravuvawe so
likvidnosta, koi se doneseni od strana na Upravniot odbor na Bankata i istite
redovno se revidiraat.

Planirawe i sledewe na prilivite i odlivite na pari~nite sredstva,
vospostavuvawe i odr`uvawe soodvetna ro~na struktura, sledewe na izvorite
na sredstva i nivna koncentracija, stapki na likvidnost, interni likvidnosni
pokazateli, ispolnuvawe na zakonskata obvrska za zadol`itelna rezerva vo
denari i devizi, analiza na denarska i devizna operativna likvidnost, stres-
testirawe i drugo se metodi koi se koristat za upravuvawe so likvidnosniot
rizik. Izve{taite za likvidnost na redovna osnova se dostavuvaat do Odborot
za upravuvawe so rizici i do NBRM.
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2.2 Ризик на ликвидност
Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски
(преостаната рочност)

во илјади денари до 1 месец
од 1 до 3

месеци
од 3 до 12

месеци
од 1 до 2

години
од 2 до 5

години
над 5

години Вкупно
2017 (тековна година)
Финансиски средства
Парични средства и парични
еквиваленти 1.450.490 70.822 - 172.204 - - 1.693.516
Средства за тргување 18.256 - - - - - 18.256
Финансиски средства по
објективна вредност преку
Билансот на успех
определени како такви при
почетното признавање - - - - - - -
Дериватни средства чувани
за управување со ризик - - - - - - -
Кредити на и побарувања од
банки 100.013 - - - - - 100.013
Кредити на и побарувања од
други комитенти 123.541 219.293 1.085.717 630.908 1.299.458 1.113.688 4.472.605
Вложувања во хартии од
вредност 136.019 160.710 754.830 144.334 90.000 - 1.285.894
Вложувања во придружени
друштва - - - - - - -
Побарувања за данок на
добивка (тековен) - - - - - - -
Останати побарувања 20.529 - 20.703 1.118 - - 49.350
Заложени средства - - - - - - -
Одложени даночни средства - - - - - - -
Вкупна финансиски
средства 1.848.848 450.825 1.868.250 948.564 1.389.458 1.113.688 7.619.633
Финансиски обврски
Обврски за тргување - - - - - - -
Финансиски обврски по
објективна вредност преку
Билансот на успех,
определени како такви при
почетното признавање - - - - - - -
Дериватни обврски чувани
за управување со ризик - - - - - - -
Депозити на банки 55.393 - - - - - 55.393
Депозити на други
комитенти 3.039.360 536.073 1.497.056 760.316 327.345 - 6.160.150
Издадени должнички хартии
од вредност - - - - - - -
Обврски по кредити 29.788 207 79.731 88.404 130.496 61.183 389.810
Субординирани обврски - - - - - - -
Обврски за данок на
добивка (тековен) 2.944 - - - - - 2.944
Одложени даночни обврски - - - - - - -
Останати обврски 69.608 - - - - - 69.608
Вкупно финансиски
обврски 3.197.093 536.280 1.576.786 848.721 457.842 61.183 6.677.905
Вонбилансни ставки
Вонбилансна актива - - - - - - -
Вонбилансна пасива 29.765 34.764 227.375 58.245 89.531 - 439.680

Рочна неусогласеност (1.378.010) (120.219) 64.089 41.598 842.086 1.052.505 502.048
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2.2 Ризик на ликвидност (продолжува)
Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски
(преостаната рочност)

во илјади денари до 1 месец
од 1 до 3

месеци
од 3 до 12

месеци
од 1 до 2

години
од 2 до 5

години
над 5

години Вкупно
2016 (претходна година)
Финансиски средства
Парични средства и парични
еквиваленти

1.766.779 - - 169.102 - - 1.935.880

Средства за тргување 9.046 - - - - - 9.046
Финансиски средства по
објективна вредност преку
Билансот на успех
определени како такви при
почетното признавање

- - - - - - -

Дериватни средства чувани
за управување со ризик

- - - - - - -

Кредити на и побарувања од
банки

90.003 - - - - - 90.003

Кредити на и побарувања од
други комитенти

109.137 179.529 883.651 595.050 1.096.558 921.985 3.785.909

Вложувања во хартии од
вредност

147 262.431 847.490 212.064 90.000 - 1.412.133

Вложувања во придружени
друштва

- - - - - - -

Побарувања за данок на
добивка (тековен)

- - - - - - -

Останати побарувања 17.107 - 40.113 1.199 - - 58.418
Заложени средства - - - - - - -
Одложени даночни средства - - - - - - -
Вкупна финансиски
средства 1.992.218 441.961 1.771.253 977.415 1.186.558 921.985 7.291.390
Финансиски обврски
Обврски за тргување - - - - - - -
Финансиски обврски по
објективна вредност преку
Билансот на успех,
определени како такви при
почетното признавање - - - - - - -
Дериватни обврски чувани
за управување со ризик - - - - - - -
Депозити на банки 11 - - - - - 11
Депозити на други
комитенти

2.690.315 627.995 1.776.991 290.170 468.722 - 5.854.193

Издадени должнички хартии
од вредност

- - - - - - -

Обврски по кредити 31.423 206 84.467 94.831 159.701 78.845 449.473
Субординирани обврски - - - - - - -
Обврски за данок на
добивка (тековен)

5.939 - - - - - 5.939

Одложени даночни обврски - - - - - - -
Останати обврски 56.591 - - - - - 56.591
Вкупно финансиски
обврски 2.784.278 628.201 1.861.458 385.002 628.422 78.845 6.366.206
Вонбилансни ставки

Вонбилансна актива - - - - - - -
Вонбилансна пасива 37.379 35.136 178.591 106.698 64.675 - 422.479

Рочна неусогласеност (829.440) (221.376) (268.795) 485.715 493.460 843.139 502.705
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2.3 Pazaren rizik

Pazaren rizik e rizikot deka promenite vo pazarnite ceni kako {to se
promena vo kamatnite stapki, promena vo cena na kapitalot, deviznite kursevi
i/ili pazarnite ceni na hartiite od vrednost }e vlijaat nepovolno vrz
prihodite na Bankata ili na vrednosta na poseduvanite finansiski
instrumenti. Celta na upravuvawe so pazaren rizik e da se upravuva da se
kontrolira izlo`enosta na pazaren rizik vo ramki na prifatlivi limiti, so
optimizirawe na prinosot.

Kamaten rizik

Bankata e izlo`ena na efektite od fluktuacijata na nivoata na
pazarnite kamatni stapki vrz nejzinata finansiska sostojba i pari~ni tekovi.

Rizik od promena na kamatnite stapki vo portfolioto na bankarskite
aktivnosti prestavuva rizik od zaguba koja{to proizleguva od nepovolnite
promeni na kamatnite stapki, a koi{to vlijaat na poziciite vo portfolioto na
bankarskite aktivnosti na Bankata.

Bankata ima vospostaveno Politika za upravuvawe so rizik od promena
na kamatnite stapki vo portfolioto na bankarski aktivnosti, koja e usvoena od
strana na Nadzorniot odbor na Bankata i istata redovno se revidira. So
Politikata za upravuvawe so rizikot od promena na kamatnite stapki se
definira na~inot na postavenosta i/ili sproveduvaweto na slednite
komponenti: ocena, sledewe i kontrola na rizikot od promena na kamatnite
stapki vo portfolioto na bankarski aktivnosti, limiti na izlo`enost na
rizik, organizaciska struktura za upravuvawe so rizikot od promena na
kamatnite stapki, postapki i proceduri za vnatre{na kontrola i revizija,
informativen sistem i stres-testirawe.

Pri ocena na izlo`enosta na rizik od promena na kamatnite stapki vo
portfolioto na bankarski aktivnosti, Bankata gi ima predvid site pozicii od
portfolioto na bankarskite aktivnosti koi{to se ~uvstvitelni na promenite
na kamatnite stapki, poradi {to mo`at da vlijaat vrz dobivkata i sopstvenite
sredstva na Bankata. Bankata ja utvrduva promenata na ekonomskata vrednost
na portfolioto na bankarskite aktivnosti kako rezultat na izlo`enosta na
rizikot od promena na kamatnite stapki, so primena na standarden kamaten
{ok.

Bankata e ~uvstvitelna na promenite na kamatnite stapki vo
portfolioto na bankarskite aktivnosti bidej}i za del na kamatonosnite
sredstva i obvrski Bankata go zadr`uva pravoto za menuvawe na kamatnite
stapki.
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2.3. Пазарен ризик

2.3.1
Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на
пазарниот ризик

A. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на
средствата и обврските

Добивка/Загуба
Сопствени
средства

Актива
пондериран

а според
ризици

Стапка на
адекватност на

капиталот

во илјади денари
во илјади
денари

во илјади
денари во %

2017 (тековна година)
Износ пред анализи на
чувствителност/стрес-тестови (состојба
на 31.12.2017)

100.128 962.776 5.763.050 16,71%

Ефекти од примена на сценарија
Ризик од промена на девизен курс

(наведете ги одделно различните
сценарија, вклучително и основните
карактеристики на сценариото)

Сценарио 1 - Апрецијација на
денарот во однос на еврото за 10% (11.257) 951.519 5.542.823 17,17%

Сценарио 2 - Депрецијација на
денарот во однос на еврото за 20% 22.514 985.290 6.203.504 15,88%

Ризик од промена на каматните стапки
(наведете ги одделно различните
сценарија, вклучително и основните
карактеристики на сценариото)

Сценарио 1 - Зголемување  на
пасивните прилагодливи каматни стапки
за 1 процентен поен

(17.252) 945.524 5.763.050 16,41%

Сценарио 2 - Намалување на
активните прилагодливи каматни стапки
за 2 процентни поени

(39.733) 923.043 5.763.050 16,02%

Ризик од промена на пазарната цена
кај вложувањата во сопственички хартии
од вредност (наведете ги одделно
различните сценарија, вклучително и
основните карактеристики на
сценариото)

Сценарио 1 - Цените на акциите
кои котираат на Македонската берза на
хартии од вредност се намалиле за 30%

(5.477) 957.299 5.757.573 16,63%

Сценарио 2 - Цените на акциите
кои котираат на Македонската берза на
хартии од вредност се намалиле за 50%

(9.128) 953.648 5.753.922 16,57%

Комбинирани сценарија, ако има
(наведете ги одделно различните
сценарија, вклучително и основните
карактеристики на сценариото)

Претпоставки:
- Инфлација од 20% на годишно ниво;
- Депрецијација на денарот во однос на
еврото за 20%;
- Пораст на пасивните каматни стапки за
1 процентен поен на годишно ниво;
- Миграција на 15% од кредитната
изложеност на физички лица и трговци
поединци во следната полоша
категорија на ризик;
- Миграција на 50% од кредитната
изложеност на нефинансиски правни
лица во девизи и во денари со девизна
клаузула во следната полоша категорија
на ризик;
- Пад на цените на хартиите од вредност
за 50%.

(50.940) 911.836 6.147.303 14,83%
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2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.1
Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на
пазарниот ризик

A. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на
средствата и обврските

Добивка/Загуба
Сопствени
средства

Актива
пондериран

а според
ризици

Стапка на
адекватност на

капиталот

во илјади денари
во илјади
денари

во илјади
денари во %

2016 (претходна година)
Износ пред анализи на
чувствителност/стрес-тестови (состојба
на 31.12.2016)

83.680 987.660 5.206.984 18,97%

Ефекти од примена на сценарија
Ризик од промена на девизен курс

(наведете ги одделно различните
сценарија, вклучително и основните
карактеристики на сценариото)

Сценарио 1 - Апрецијација на
денарот во однос на еврото за 10%

(21.413) 966.247 4.969.116 19,45%

Сценарио 2 - Депрецијација на
денарот во однос на еврото за 20%

42.827 1.030.487 5.682.720 18,13%

Ризик од промена на каматните стапки
(наведете ги одделно различните
сценарија, вклучително и основните
карактеристики на сценариото)

Сценарио 1 - Пораст на активните
прилагодливи каматни стапки за 3
процентни поени и истовремен пораст на
пасивните прилагодливи каматни стапки
за 2 процентни поени

(39.973) 947.687 5.206.984 18,20%

Сценарио 2 - Пораст на активните и
пасивните прилагодливи каматни стапки
за 3 процентни поени

(94.173) 893.487 5.206.984 17,16%

Ризик од промена на пазарната цена
кај вложувањата во сопственички хартии
од вредност (наведете ги одделно
различните сценарија, вклучително и
основните карактеристики на
сценариото)

Сценарио 1 - Цените на акциите
кои котираат на Македонската берза на
хартии од вредност се намалиле за 30%

(2.714) 984.946 5.204.270 18,93%

Сценарио 2 - Цените на акциите
кои котираат на Македонската берза на
хартии од вредност се намалиле за 50%

(4.523) 983.137 5.202.461 18,90%

Комбинирани сценарија, ако има
(наведете ги одделно различните
сценарија, вклучително и основните
карактеристики на сценариото)

Претпоставки:
- Инфлација од 20% на годишно ниво;
- Депрецијација на денарот во однос на
еврото за 20%;
- Пораст на каматните стапки за 5
процентни поени на годишно ниво;
- Миграција на 15% од кредитната
изложеност на физички лица и трговци
поединци во следната полоша
категорија на ризик;
- Миграција на 50% од кредитната
изложеност на нефинансиски правни
лица во девизи и во денари со девизна
клаузула во следната полоша категорија
на ризик;
- Пад на цените на хартиите од вредност
за 50%.

(171.623) 816.037 5.625.226 14,51%
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2.3 Пазарен ризик (продолжува)

2.3.1
Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на
пазарниот ризик

Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување

Тековна година 2017 Претходна година 2016

состојба на 31
декември

просечна
вредност

највисока
вредност

(максимум)

најниска
вредност

(минимум)
состојба на
31 декември

просечна
вредност

највисока
вредност

(максимум)

најниска
вредност

(минимум)во илјади денари

Вредност изложена на ризик кај
каматоносните инструменти - - - - - - - -
Вредност изложена на ризик кај
инструментите во странска
валута - - - - - - - -

Вредност изложена на ризик кај
сопственичките инструменти - - - - - - - -

Варијанса (ефект на нетирање) - - - - - - - -

Вкупно - - - - - - - -
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2.3 Пазарен ризик

2.3.2
Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства
и обврски (без средствата за тргување)

А. Анализа на чувствителноста на промени на камaтните стапки

Извештај за промена на економската вредност за позиции од портофолиото на банкарски активности на
31.12.2017 година

Позиција Валута Износ

1,1
НЕТО-ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА EUR (ФКС + ВКС +
ПКС) EUR (5.041)

1,2
НЕТО-ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА MKD (ФКС + ВКС +
ПКС) MKD 26.635

1,3
НЕТО-ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА MKDklEUR (ФКС + ВКС
+ ПКС) MKDklEUR 96.448

1,4
НЕТО-ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ostan (ФКС + ВКС +
ПКС) Ostan (595)

2

ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА
ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА
БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

117.448

3 СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА 962.776

4
ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА
(2/3*100) 12,20%

Извештај за промена на економската вредност за позиции од портофолиото на банкарски активности на
31.12.2016 година

Позиција Валута Износ

1,1
НЕТО-ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА EUR (ФКС + ВКС +
ПКС) EUR 565

1,2
НЕТО-ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА MKD (ФКС + ВКС +
ПКС) MKD 21.534

1,3
НЕТО-ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА MKDklEUR (ФКС + ВКС
+ ПКС) MKDklEUR 71.501

1,4
НЕТО-ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ostan (ФКС + ВКС +
ПКС) Ostan (458)

2

ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА
ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА
БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) 93.143

3 СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА 987.660

4
ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА
(2/3*100) 9,43%
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2.3 Пазарен ризик (продолжува)
2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

во илјади денари

до 1 месец од 1 до 3
месеци од 3 до 12 месеци од 1 до 2 години од 2 до 5 години над 5 години

Вкупно
каматоносни
средства /
обврски

2017 (тековна година)
Финансиски средства
Парични средства и парични
еквиваленти 664.481 70.752 - - - - 735.232
Финансиски средства по објективна
вредност преку Билансот на успех,
определени како такви при
почетното признавање - - - - - - -
Кредити на и побарувања од банки 99.900 - - - - - 99.900
Кредити на и побарувања од други
комитенти 113.483 2.062.840 821.601 195.438 443.955 654.290 4.291.607
Вложувања во хартии од вредност 131.729 160.201 746.400 131.740 - - 1.170.070
Останата неспомната
каматочувствителна актива - - - - - - -
Вкупно каматочувствителни
финансиски средства 1.009.593 2.293.793 1.568.001 327.178 443.955 654.290 6.296.809
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2.3 Пазарен ризик (продолжува)
2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

во илјади денари

до 1 месец од 1 до 3 месеци од 3 до 12 месеци од 1 до 2 години од 2 до 5 години над 5 години

Вкупно
каматоносни
средства /
обврски

Финансиски обврски
Финансиски обврски по објективна
вредност преку Билансот на успех,
определени како такви при
почетното признавање

- - - - - - -

Депозити на банки 55.342 - - - - - 55.342
Депозити на други комитенти 405.011 1.759.002 1.032.204 171.116 158.433 - 3.525.766
Издадени должнички хартии од
вредност - - - - - - -
Обврски по кредити 28.769 105.687 57.233 57.528 100.800 38.774 388.791
Субординирани обврски и
хибридни инструменти - - - - - - -
Останати неспомнати
каматочувствителни обврски - - - - - - -
Вкупно каматочувствителни
финансиски обврски 489.122 1.864.690 1.089.436 228.644 259.233 38.774 3.969.899
Нето-билансна позиција 520.471 429.103 478.565 98.534 184.721 615.517 2.326.910

Вонбилансни каматочувствителни
активни позиции - - - - - - -

Вонбилансни каматочувствителни
пасивни позиции - - - - - - -

Нето-вонбилансна позиција - - - - - - -
Вкупна нето-позиција 520.471 429.103 478.565 98.534 184.721 615.517 2.326.910
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2.3. Пазарен ризик (продолжува)
2.3.2. Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)

во илјади денари

до 1 месец од 1 до 3 месеци од 3 до 12 месеци од 1 до 2 години од 2 до 5 години над 5 години

Вкупно
каматоносни
средства /
обврски

2016 (претходна година)
Финансиски средства
Парични средства и парични
еквиваленти

737.025 - - - - - 737.025

Финансиски средства по објективна
вредност преку Билансот на успех,
определени како такви при почетното
признавање

- - - - - - -

Кредити на и побарувања од банки 89.910 - - - - - 89.910
Кредити на и побарувања од други
комитенти

100.513 2.229.344 212.512 167.434 349.952 495.775 3.555.530

Вложувања во хартии од вредност 147 258.827 830.500 100.000 90.000 - 1.279.474
Останата неспомната
каматочувствителна актива

- - - - - - -

927.595 2.488.170 1.043.013 267.434 439.952 495.775 5.661.939



TTK BANKA AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Finansiski izve{tai za 2017 godina 53

2.3. Пазарен ризик (продолжува)
2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)

во илјади денари

до 1 месец од 1 до 3 месеци од 3 до 12 месеци од 1 до 2 години од 2 до 5 години над 5 години

Вкупно
каматоносни
средства /
обврски

Финансиски обврски
Финансиски обврски по објективна
вредност преку Билансот на успех
определени како такви при почетното
признавање

- - - - - - -

Депозити на банки 9 - - - - - 9
Депозити на други комитенти 2.686.329 2.733.700 430.171 - - - 5.850.200
Издадени должнички хартии од
вредност

- - - - - - -

Обврски по кредити 30.268 206 133.635 81.282 139.846 63.081 448.318
Субординирани обврски и хибридни
инструменти

- - - - - - -

Останати неспомнати
каматочувствителни обврски

- - - - - - -

Вкупно каматочувствителни
финансиски обврски

2.716.605 2.733.906 563.806 81.282 139.846 63.081 6.298.526

Нето-билансна позиција (1.789.010) (245.735) 479.207 186.151 300.106 432.694 (636.587)
Вонбилансни каматочувствителни
активни позиции - - - - - - -

Вонбилансни каматочувствителни
пасивни позиции - - - - - - -
Нето-вонбилансна позиција
Вкупна нето-позиција (1.789.010) (245.735) 479.207 186.151 300.106 432.694 (636.587)
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2.3 Pazaren rizik (prodol`uva)

2.3.3 Valuten rizik

Valutniot rizik e rizik od zaguba zaradi promena na me|uvalutarnite
kursevi i/ili promena na vrednosta na denarot vo odnos na vrednosta na
drugite stranski valuti.

Bankata ima vospostaveno Politika za upravuvawe so valutniot rizik,
koja e usvoena od strana na Nadzorniot odbor na Bankata i istata redovno se
revidira. Vo politikata se definirani elementite za efektiven proces na
upravuvawe so valutniot rizik (organizaciska struktura, informativen
sistem i sl.), kako i identifikacija i merewe na valutniot rizik, izvorite na
valuten rizik, pokazateli na izlo`enost, limiti na izlo`enost, mehanizmi
na kontrola i sledewe na valutniot rizik.
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2.3 Пазарен ризик
2.3.3 Валутен ризик

МКД ЕУР УСД ЦХФ ГБП
Други
валути Вкупново илјади денари

2017 (тековна година)
Монетарни средства
Парични средства и парични
еквиваленти

1.096.573 329.763 156.721 51.013 3.821 54.803 1.692.694

Средства за тргување 18.256 - - - - - 18.256

Финансиски средства по
објективна вредност преку
Билансот на успех, определени
како такви при почетното
признавање

- - - - - - -

Дериватни средства чувани за
управување со ризик - - - - - - -
Кредити на и побарувања од
банки 99.913 - - - - - 99.913
Кредити на и побарувања од
други комитенти 2.593.525 1.751.909 - - - - 4.345.434
Вложувања во хартии од
вредност 1.275.743 - - - - - 1.275.743
Вложувања во придружени
друштва - - - - - - -
Побарувања за данок на
добивка (тековен) - - - - - - -
Останати побарувања 19.248 1.930 1.084 - - - 22.262
Заложени средства - - - - - - -
Одложени даночни средства - - - - - - -
Вкупно монетарни средства 5.103.258 2.083.602 157.805 51.013 3.821 54.803 7.454.302

Монетарни обврски
Обврски за тргување - - - - - - -
Финансиски обврски по
објективна вредност преку
Билансот на успех, определени
како такви при почетното
признавање - - - - - - -
Дериватни обврски чувани за
управување со ризик - - - - - - -
Депозити на банки 9 55.382 2 - - - 55.393
Депозити на други комитенти 4.377.142 1.520.449 154.358 50.236 4.202 53.763 6.160.150
Издадени должнички хартии од
вредност - - - - - - -
Обврски по кредити 4.327 385.483 - - - - 389.810
Субординирани обврски - - - - - - -
Обврски за данок на добивка
(тековен) 2.944 - - - - - 2.944
Одложени даночни обврски - - - - - - -
Останати обврски 51.805 14.586 2.579 631 - 7 69.608
Вкупно монетарни обврски 4.436.227 1.975.900 156.939 50.867 4.202 53.770 6.677.905
Нето-позиција 667.031 107.702 866 146 (381) 1.033 776.397
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2.3 Пазарен ризик
2.3.3 Валутен ризик

МКД ЕУР УСД ЦХФ ГБП
Други
валути Вкупново илјади денари

2016 (претходна година)
Монетарни средства
Парични средства и парични
еквиваленти

1.201.420 459.237 162.005 47.089 2.607 62.514 1.934.872

Средства за тргување 9.046 - - - - - 9.046
Финансиски средства по
објективна вредност преку
Билансот на успех, определени
како такви при почетното
признавање

- - - - - - -

Дериватни средства чувани за
управување со ризик

- - - - - - -

Кредити на и побарувања од
банки

89.912 - - - - - 89.912

Кредити на и побарувања од
други комитенти

1.933.642 1.685.420 - - - - 3.619.062

Вложувања во хартии од
вредност

1.383.975 9.844 - - - - 1.393.819

Вложувања во придружени
друштва

- - - - - - -

Побарувања за данок на
добивка (тековен)

- - - - - - -

Останати побарувања 18.257 1.707 546 - - - 20.510
Заложени средства - - - - - - -
Одложени даночни средства - - - - - - -
Вкупно монетарни средства 4.636.252 2.156.208 162.551 47.089 2.607 62.514 7.067.221

Монетарни обврски
Обврски за тргување - - - - - - -
Финансиски обврски по
објективна вредност преку
билансот на успех, определени
како такви при почетното
признавање - - - - - - -
Дериватни обврски чувани за
управување со ризик - - - - - - -
Депозити на банки 9 - 2 - - - 11
Депозити на други комитенти 4.089.739 1.493.802 159.852 46.659 2.718 61.423 5.854.193
Издадени должнички хартии од
вредност

- - - - - - -

Обврски по кредити 4.327 445.146 - - - - 449.473

Субординирани обврски
- - - - - -

-
Обврски за данок на добивка
(тековен)

5.939 - - - - - 5.939

Одложени даночни обврски - - - - - - -
Останати обврски 43.232 10.861 1.993 417 - 88 56.591
Вкупно монетарни обврски 4.143.245 1.949.809 161.847 47.076 2.718 61.511 6.366.206
Нето-позиција 493.007 206.399 704 13 (111) 1.003 701.015
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Bankata ja utvrduva stapkata na adekvatnost na kapitalot vo
soglasnost so Odlukata za metodologijata za utvrduvawe na adekvatnosta na
kapitalot i Upatstvoto za sproveduvawe na metodologijata za utvrduvawe na
adekvatnost na kapitalot doneseni od strana na Narodna banka na Republika
Makedonija.

Bankata ima podgotveno Proces za utvrduvawe na interniot kapital
potreben za pokrivawe na rizicite, i preku negova primena vodi smetka
sekoga{ da odr`uva dovolno nivo na kapital za pokrivawe na prezemenite
rizici, odnosno da odr`uva stapka na adekvatnost na kapitalot od minimum
15%.

Pri vospostavuvaweto i primenata na procesot na utvrduvawe na
interniot kapital (PIK), Bankata gi po~ituva slednive principi:
 princip na odgovornost - vospostavuvaweto i primenata na PIK e

odgovornost na Bankata i taa obezbeduva negova dokumentiranost i
soodvetni obrazlo`enija za opfatot, metodologiite i postapkite {to
se koristat vo ramkite na toj proces;

 princip na proporcionalnost - PIK odgovara na prirodata,
goleminata i slo`enosta na finansiskite aktivnosti na Bankata,
nejziniot sistem za upravuvawe so rizicite i pristapite {to gi
primenuva za utvrduvawe na regulatorniot kapital;

 princip na materijalnost na rizicite – PIK gi opfa}a rizicite
koi{to imaat ili mo`at da imaat zna~itelno vlijanie vrz tekovnite i
idnite potrebi na sopstveni sredstva;

 princip na orientiranost kon idninata - PIK go opfa}a vlijanieto
na delovniot ciklus, faktorite od opkru`uvaweto koi{to mo`at
negativno da vlijaat vrz soodvetnosta na kapitalot za pokrivawe na
rizicite, Razvojniot plan i Delovnata politika na Bankata i nivnata
zavisnost od makroekonomskite faktori, kako i rezultatite od
sprovedenite stres-testirawa.

Procesot na utvrduvawe na interniot kapital podrazbira
sproveduvawe na slednive fazi:

 identifikuvawe na materijalnite rizici;
 merewe ili ocena na poedine~nite materijalni rizici i

utvrduvawe na soodvetniot iznos na interen kapital za
pokrivawe poedine~en rizik;

 utvrduvawe na vkupniot interen kapital za pokrivawe na
rizicite i

 sporedba na iznosot na sopstvenite sredstva na Bankata so
vkupniot interen kapital za pokrivawe na rizicite i prezemawe
aktivnosti za dostignuvawe i/ili odr`uvawe na potrebniot
iznos na sopstveni sredstva.
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Pri ocena na materijalnosta na rizicite koristen e katalog na
rizicite vo koj najprvo se identifikuvani site potencijalni rizici na koi
Bankata e ili mo`e da bide izlo`ena, a potoa preku primena na
kvantitativni i kvalitativni elementi soodvetno na tipot na rizikot
utvrdeno e zna~eweto na sekoj poodelen rizik.

Za utvrduvawe na materijalnosta na merlivite rizici se koristat
slednite kvantitativni elementi:

 Vkupnata izlo`enost na rizikot;
 Mo`nosta ostvaruvaweto na rizikot da ima zna~itelno vlijanie

vrz finansiskiot rezultat na Bankata;
 Usoglasenosta so internite i zakonskite limiti definirani za

sekoj rizik po sproveduvaweto na stres-test analizite.

Za utvrduvawe na materijalnosta na nemerlivite rizici se koristat
pred se kvalitativni elementi, odnosno ekspertsko mislewe od rakovodnite
lica vo Bankata, kako i iskustveni podatoci od raboteweto vo prethodniot
period. Vrz osnova na Katalogot na rizici kako materijalni rizici koi mo`e
da imaat zna~itelno vlijanie vrz raboteweto na Bankata se: kreditniot,
likvidnosniot, valutniot, operativniot i strategiskiot rizik.

Bankata ima vospostaveno interni akti (politiki, proceduri i
metodologii) za upravuvawe so site rizici na koi e izlo`ena ili mo`e da
bide izlo`ena vo svoeto rabotewe. Preku konzistentna primena na internite
akti, Bankata ostvaruva efikasen proces na identifikuvawe, merewe ili
ocena, sledewe i kontrola na rizicite.

Za mereweto na rizicite koi{to se opfateni so metodologijata za
utvrduvawe na adekvatnosta na kapitalot, Bankata go koristi pristapot
propi{an vo metodologijata za utvrduvawe na adekvatnosta na kapitalot, t.e.
regulatoren pristap. Za likvidnosniot rizik za koj e utvrdeno deka e
materijalen za Bankata, poradi prirodata i nemo`nosta istiot da bide
pokrien so kapitalot, Bankata ne presmetuva interen kapital za negovo
pokrivawe. Za strategiskiot rizik Bankata primenuva interen pristap za
presmetka na interniot kapital potreben za negovo pokrivawe. Vkupniot
interen kapital za pokrivawe na rizicite se dobiva kako zbir na internite
kapitali za pokrivawe na poedine~nite (materijalni) rizici.

Bankata presmetuva regulatoren kapital za pokrivawe na krediten,
valuten i operativen rizik. Vo vkupniot regulatoren kapital za pokrivawe na
rizicite dominantno e u~estvoto na kapitalot za pokrivawe na kreditniot
rizik i proizleguva ottamu {to kreditnata funkcija pretstavuva najzna~ajna
aktivnost na Bankata.
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Vo soglasnost so standardiziraniot pristap za krediten rizik,
Bankata bilansnite i vonbilansnite pobaruvawa gi raspredeluva vo
trinaeset kategorii na izlo`enost, a potoa primenuva soodveten ponder na
rizi~nost vo zavisnost od stepenot na krediten kvalitet na dol`nikot ili
pobaruvaweto. Stepenot na krediten kvalitet, koj{to slu`i kako osnova za
koristewe soodveten ponder na rizi~nost, se utvrduva vrz osnova na
kreditniot rejting na dol`nikot ili pobaruvaweto, utvrden od strana na
priznata nadvore{na institucija za procena na kreditniot rizik. Proizvodot
pome|u iznosot na pobaruvaweto raspredeleno vo soodvetnata kategorija na
izlo`enost (neto od ispravkata na vrednost, odnosno posebnata rezerva,
premijata ili diskontot i efektite od promena na objektivnata vrednost) i
soodvetniot ponder na rizi~nost ja dava ponderiranata vrednost na
pobaruvaweto koja{to se vklu~uva vo utvrduvaweto na aktivata ponderirana
spored kreditniot rizik.

Potrebniot kapital za pokrivawe na kreditniot rizik se presmetuva
otkako na vkupnata aktiva ponderirana spored krediten rizik }e se primeni
zakonski utvrdeniot minimum na stapkata za adekvatnost na kapitalot od 8%.

Bankata vo sekoj moment odr`uva dovolno kapital za pokrivawe na
valutniot rizik, odnosno najmalku 8% od agregatnata devizna pozicija na
Bankata i nejzinata neto-pozicija vo zlato.

Bankata presmetuva kapital potreben za pokrivawe operativen rizik
so primena na pristapot na bazi~en indikator.

Stapkata na adekvatnost na kapitalot se presmetuva kako odnos pome|u
sopstvenite sredstva i vkupnata aktiva ponderirana spored site rizici. So
sostojba na 31 dekemvri 2017 godina sopstvenite sredstva na Bankata
iznesuvaat 962.776 iljadi denari (2016: 987.660 iljadi denari), dodeka
stapkata na adekvatnost na kapitalot iznesuva 16,71% (2016: 18,97%).
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Ред.
бр. ОПИС Тековна година

2017
Претходна

година 2016
I Актива пондерирана според кредитниот

ризик
1 Актива пондерирана според кредитниот ризик со

примена на стандардизиран пристап 4.638.110 3.909.299

2
Капитал потребен за покривање на кредитниот

ризик 371.049 312.744
II АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ

РИЗИК
3 Агрегатна девизна позиција 211.600 395.825
4 Нето-позиција во злато - -

5
Капитал потребен за покривање на валутниот
ризик 16.928 31.666

6 Актива пондерирана според валутниот ризик 211.600 395.825
III АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД

ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК
7 Капитал потребен за покривање на оперативниот

ризик со примена на пристапот на базичен
индикатор 73.067 72.149

8 Капитал потребен за покривање на оперативниот
ризик со примена на стандардизираниот пристап - -

9 Актива пондерирана според оперативниот ризик 913.340 901.859
IV АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ

РИЗИЦИ -

10
Капитал потребен за покривање на ризикот од
промена на цените на стоките - -

11
Капитал потребен за покривање на пазарните
ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5) - -

11.1
Капитал потребен за покривање на позицискиот
ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4) - -

11.1.1
Капитал потребен за покривање на специфичниот
ризик од вложувања во должнички инструменти - -

11.1.2
Капитал потребен за покривање на генералниот
ризик од вложувања во должнички инструменти - -

11.1.3
Капитал потребен за покривање на специфичниот
ризик од вложувања во сопственички инструменти - -

11.1.4
Капитал потребен за покривање на генералниот
ризик од вложувања во сопственички инструменти - -

11.2
Капитал потребен за покривање на ризикот од
порамнување/испорака - -

11.3
Капитал потребен за покривање на ризикот од
другата договорна страна - -

11.4
Капитал потребен за покривање на надминувањето
на лимитите на изложеност - -

11.5
Капитал потребен за покривање на пазарните
ризици од позиции во опции - -

12
Капитал потребен за покривање на другите ризици
(10+11) - -

13 Актива пондерирана според други ризици - -
V АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ 5.763.050 5.206.984
14 Капитал потребен за покривање на ризиците 461.044 416.559
VI СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА 962.776 987.660
VII АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V) 16,71% 18,97%
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Ред.б
р. Опис Претходна година

2016

Основен капитал

1
Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни
акции и премија од продажба на овие акции

908.015

1,1 Номинална вредност 907.888
1.1.1 Номинална вредност на обични акции 907.888

1.1.2 Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции -
1,2 Премија 127

1.2.1 Премија од обични акции 127
1.2.2 Премија од некумулативни приоритетни акции -

2 Резерви и задржана добивка или загуба 93.878
2.1 Резервен фонд 93.878
2.2 Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите -
2.3 Акумулирана загуба од претходни години -
2.4 Tековна добивка -
3 Позиции како резултат на консолидација -

3.1 Малцинско учество -
3.2 Резерви од курсни разлики -
3.3 Останати разлики -
4 Одбитни ставки 2.781

4.1 Загуба на крајот на годината или тековна загуба -
4.2 Откупени сопствени акции -
4.3 Нематеријални средства 2.781

4.4
Разлика помеѓу висината на потребната и извршената исправка на
вредноста/посебната резерва -

4.5
Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебната резерва како
резултат на сметководствено доцнење -

4.6
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за
продажба -

4.7 Други одбитни ставки -
I ОСНОВЕН КАПИТАЛ 999.113
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Дополнителен капитал

5

Уплатени и запишани кумулативни
приоритетни акции и премијата врз основа
на овие акции -

5.1 Номинална вредност -
5.2 Премија -

6 Ревалоризациски резерви 27.538
7 Хибридни инструменти
8 Субординирани инструменти

9

Износ на кумулативни приоритетни акции и
субординирани инструменти коишто можат
да бидат дел од дополнителниот капитал

II ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ
27.538

Одбитни ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал

10

Вложувања во капиталот на други банки или
финансиски институции коишто изнесуваат над
10% од капиталот на тие институции

38.990

11

Вложувања во субординирани и хибридни
инструменти и други инструменти на институциите
од реден бр. 10 -

12

Збирен износ на вложувања во капиталот,
субординирани и хибридни инструменти и други
инструменти којшто надминува 10% од (I+II)

-

13

Вложувања во капиталот на друштвата за
осигурување и реосигурување коишто
надминуваат 10% од капиталот на тие друштва

-

14

Вложувања во финансиски инструменти издадени
од друштвата за осигурување и реосигурување во
кои банката поседува над 10% од нивниот капитал

-

15
Износ на надминувањето на лимитите за
вложувања во нефинансиски инситуции

-

16
Позиции како резултат на консолидација
(негативни износи)

-

III ОДБИТНИ СТАВКИ 38.990
IV Основен капитал по одбитните ставки 979.618
V Дополнителен капитал по одбитните ставки 8.043

Сопствени средства
VI Основен капитал 979.618

VII Дополнителен капитал 8.043
VIII СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА 987.660
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Ред.бр. Опис Тековна година
2017

1. Сопствени средства 962.776
2. Основен капитал 962.776
3. Редовен основен капитал (РОК) 962.776
3.1 Позиции во РОК 1.017.937
3.1.1. Kапитални инструменти од РОК 907.888
3.1.2. Премија од капиталните инструменти од РОК 127
3.1.3. Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд) 98.521
3.1.4. Задржана нераспоредена добивка 4.388
3.1.5 (-) Акумулирана загуба од претходни години
3.1.6. Тековна добивка или добивка на крајот на годината
3.1.7. Кумулативна сеопфатна добивка или загуба 7.012
3.2. (-) Одбитни ставки од РОК -55.161
3.2.1. (-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба
3.2.2. (-) Нематеријални средства -3.376

3.2.3.
(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната
профитабилност на банката

3.2.4. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК 0
3.2.4.1
.

(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од
РОК

3.2.4.2
.

(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од
РОК

3.2.4.3
.

(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од
РОК

3.2.4.4
.

(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои
банката има договорна обврска да ги купи

3.2.5.

(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие
лица имаат вложувања во банката -12.795

3.2.6.

(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката
нема значајно вложување

3.2.7.

(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката
има значајно вложување -38.990

3.2.8.
(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот
износ на ДОК

3.2.9.
(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во
нефинансиски институции

3.2.10. (-) Трошоци за данок

3.2.11.
(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на
вредноста/посебната резерва

3.3. Регулаторни усогласувања на РОК 0

3.3.1.
(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на
секјуритизација

3.3.2.
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични
текови

3.3.3.
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по
објективна вредност

3.3.4.
(-) Добивки или (+) загуби  поврзани со обврски врз основа на
деривати коишто се мерат по објективна вредност

3.4. Позиции како резултат на консолидација 0
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3.4.1.
Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК
на консолидирана основа

3.4.2. Останато
3.5. Други позиции од РОК

4 Додатен основен капитал (ДОК) 0
4,1 Позиции во ДОК 0
4.1.1. Капитални инструменти од ДОК
4.1.2. Премија од капиталните инструменти од ДОК
4.2. (-) Одбитни ставки од ДОК 0
4.2.1. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК 0

4.2.1.1.
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти

од ДОК

4.2.1.2.
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти

од ДОК

4.2.1.3.
(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти

од ДОК

4.2.1.4.
(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за

кои банката има договорна обврска да ги купи

4.2.2.

(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие
лица имаат вложувања во банката

4.2.3.

(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои
банката нема значајно вложување

4.2.4.

(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални
инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои
банката има значајно вложување

4.2.5.
(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот
износ на ДК

4.2.6. (-) Трошоци за данок
4.3. Регулаторни усогласувања на ДОК 0

4.3.1.
(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на
секјуритизација

4.3.2.
(-) Добивки или (+) загуби  од заштитата од ризикот од парични
текови

4.3.3.
(-) Добивки или (+) загуби  од обврски на банката коишто се
мерат по објективна вредност

4.3.4.
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на
деривати коишто се мерат по објективна вредност

4.4. Позиции како резултат на консолидација 0

4.4.1.
(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во
ДОК на консолидирана основа

4.4.2. Останато
4.5. Други позиции од ДОК

5 Дополнителен капитал (ДК) 0
5.1. Позиции во ДК 0
5.1.1. Капитални инструменти од ДК
5.1.2. Субординирани кредити
5.1.3. Премија од капитални инструменти од ДК
5.2. (-) Одбитни ставки од ДК 0
5.2.1. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК 0

5.2.1.1.
(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти

од ДК

5.2.1.2.
(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти

од ДК
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3 Upravuvawe so kapitalot (prodol`uva)

5.2.1.3
.

(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од
ДК

5.2.1.4
.

(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои
банката има договорна обврска да ги купи

5.2.2.

(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК
на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања
во банката

5.2.3.

(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК
на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно
вложување

5.2.4.

(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК
на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно
вложување

5.3. Регулаторни усогласувања на ДК 0

5.3.1.
(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на
секјуритизација

5.3.2.
(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични
текови

5.3.3.
(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по
објективна вредност

5.3.4.
(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на
деривати коишто се мерат по објективна вредност

5.4. Позиции како резултат на консолидација 0

5.4.1.
Прифатлив дoполнителен капитал којшто се признава во ДК на
консолидирана основа

5.4.2. Останато
5.5. Други позиции од ДК
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4 Izvestuvawe spored segmentite

Izvestuvaweto spored segmentite se vr{i po operativnite segmenti na
Bankata, propi{ani so regulativata na Narodnata banka na Republika
Makedonija.

Operativen segment e komponeneta od aktivnostite na Bankata za koja
{to se ispolneti slednive uslovi:

 izvr{uva aktivnosti kako rezulat na koi se ostvaruvaat prihodi
i nastanuvaat tro{oci;

 Nadzorniot odbor na bankata gi razgleduva operativnite
rezultati kaj oddelniot operativen segment na redovna osnova
(najmalku polugodi{no), so cel da se ocenat ostvaruvawata i da
se donese odluka za idnite delovni aktivnosti na toj segment;

 dostapni se oddelni finansiski informacii za segmentot.

Bankata obelodenuva informacii oddelno za sekoj zna~aen operativen
segment. Eden operativen segment se ocenuva kako zna~aen dokolku e ispolnet
koj bilo od slednive kvantitativni pragovi:

 prihodot na segmentot (gi vklu~uva i prihodite od transferi
pome|u segmentite) u~estvuva so 10% ili pove}e vo vkupnite
prihodi na Bankata;

 apsolutniot iznos na dobivkata ili zagubata na segmentot
pretstavuva 10% ili pove}e od povisokiot apsoluten iznos
pome|u: a) vkupnata dobivka na site operativni segmenti na
Bankata koi{to prika`ale dobivka, ili b) vkupnata zaguba na
site operativni segmenti na Bankata koi{to prika`ale zaguba;

 sredstvata na segmentot u~estvuvaat so 10% ili pove}e vo
vkupnite sredstva na Bankata.

Bankata treba da prika`e informacija za koncentracijata na nejzinite
delovni aktivnosti kon oddelni zna~ajni klienti. Zna~aen klient e onoj od
koj{to Bankata ostvaruva 10% ili pove}e od vkupnite prihodi ili vkupnite
rashodi na Bankata. Vo 2017 godina, zna~aen klient pretstavuva penziski
fond preku ostvareni rashodi za kamati od oro~eni depoziti vo Bankata.

Bankata treba da prika`e analiza na nejzinite delovni aktivnosti
spored geografskite podra~ja kade {to tie se izvr{uvaat, i toa za slednive
geografski podra~ja:

 zemji-~lenki na Evropskata Unija;
 drugi evropski zemji, nadvor od Evropskata Unija;
 zemji nadvor od Evropa, ~lenki na Organizacijata za ekonomska

sorabotka i razvoj (OECD);
 drugi zemji.
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4. Известување според сегментите

А. Оперативни сегменти

Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)

Сите останати
незначајни оперативни

сегменти (држава и
непрофитни институции

кои им служат на
домаќинствата) Неалоцирано Вкупново илјади денари

Работа со
население

Корпоративно
банкарство / / / / / /

2017 (тековна година)
Нето-приходи/(расходи) од камата 123.351 108.106 - - - - - - 33.677 - 265.133
Нето-приходи/(расходи) од
провизии и надомести 76.090 49.172 - - - - - - 1.310 - 126.572

Нето-приходи од тргување - - - - - - - - - 3.114 3.114
Нето-приходи од други финансики
инструменти евидентирани по
објективната вредност - - - - - - - - - - -

Останати оперативни приходи - 7.269 - - - - - - - 100.701 107.970
Приходи реализирани помеѓу
сегментите - - - - - - - - - - -
Вкупно приходи по сегмент 199.441 164.547 - - - - - - 34.987 103.815 502.789

Исправка  на вредноста на
финансиските средства, на нето-
основа

(9.375) (27.073) - - - - - - 360 - (36.088)

Загуба поради оштетување на
нефинансиските средства, на нето-
основа

- - - - - - - - - (23.487) (23.487)

Амортизација - - - - - - - - - (22.951) (22.951)

Трошоци за преструктурирање - - - - - - - - - - -
Трошоци за вложување во
недвижности и опрема - - - - - - - - - - -
Останати расходи - - - - - - - - - (308.366) (308.366)
Вкупно расходи по сегмент (9.375) (27.073) - - - - - - 360 (354.805) (390.892)

Финансиски резултат по сегмент 190.066 137.474 - - - - - - 35.346 (250.990) 111.897

Данок од добивка -
Добивка/(загуба) за
финансиската година 111.897

Вкупна актива по сегмент 2.226.916 4.050.489 - - - - - - 1.176.898 7.454.303

Неалоцирана актива по сегмент 352.800 352.800
Вкупна актива 2.226.916 4.050.489 - - - - - - 1.176.898 352.800 7.807.103

Вкупно обврски по сегмент 3.854.170 2.659.573 - - - - - - 102.742
6.616.485

Неалоцирани обврски по сегмент 72.552 72.552

Вкупно обврски
3.854.170 2.659.573 - - - - - - 102.742 72.552 6.689.037
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4. Известување според сегментите (продолжува)

А. Оперативни сегменти (продолжува)
Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)

Сите останати незначајни оперативни
сегменти (држава и непрофитни

институции кои им служат на
домаќинствата) Неалоцирано Вкупново илјади денари

Работа со
население

Корпоративно
банкарство / / / / / /

2016 (претходна година)

Нето-приходи/(расходи) од камата 104.589 133.240 - - - - - - 26.193 - 264.022

Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести 82.170 61.697 - - - - - - 1.312 - 145.179

Нето-приходи од тргување - - - - - - - - - 1.046 1.046

Нето-приходи од други финансики инструменти
евидентирани по објективната вредност

- - - - - - - - - - -

Останати оперативни приходи - 6.365 - - - - - - - 139.946 146.311

Приходи реализирани помеѓу сегментите - - - - - - - - - - -

Вкупно приходи по сегмент 186.759 201.302 - - - - - - 27.505 140.992 556.558
Исправка  на вредноста на финансиските средства, на
нето-основа (19.330) (60.624) - - - - - - 375 - (79.579)

Загуба поради оштетување на нефинансиските средства,
на нето-основа - - - - - - - - - (52.464) (52.464)
Амортизација - - - - - - - - - (22.220) (22.220)

Трошоци за преструктурирање - - - - - - - - - - -

Трошоци за вложување во недвижности и опрема - - - - - - - - - - -
Останати расходи - - - - - - - - - (308.679) (308.679)
Вкупно расходи по сегмент (19.330) (60.624) - - - - - - 375 (383.363) (462.942)

Финансиски резултат по сегмент 167.429 140.679 - - - - - - 27.880 (242.135) 93.616

Данок од добивка (9.936) 23.034 (381.395) 54.460

Добивка/(загуба) за финансиската година 83.680

Вкупна актива по сегмент 1.821.119 3.959.023 - - - - - - 1.287.079 7.067.221

Неалоцирана актива по сегмент 422.420 422.420
Вкупна актива 1.821.119 3.959.023 - - - - - - 1.287.079 422.420 7.489.641

Вкупно обврски по сегмент 3.653.541 2.417.492 - - - - - - 242.966 6.313.999

Неалоцирани обврски по сегмент 3.653.541 2.417.492 242.966
62.530 62.530

Вкупно обврски
- - - - - - 62.530 6.376.530
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4.    Известување според сегментите (продолжува)
Б.     Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни клиенти

Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти) Сите останати незначајни
оперативни сегменти
(држава и непрофитни
институции кои им служат на
домаќинствата) Неалоцирано

Вкупно по
значаен
клиентво илјади денари

Работа со
население

Корпоративно
банкарство / / / / / /

2017 (тековна година)
(банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход
и вкупниот расход остварен од значаен клиент)
Клиент 1

приходи - - - - - - - - - - -

(расходи) - (14.986) - - - - - - - - (14.986)
Клиент 2

приходи - - - - - - - - - - -

(расходи) - - - - - - - - - - -
Клиент 3

приходи - - - - - - - - - - -
(расходи) - - - - - - - - - - -

Вкупно по сегмент - (14.986) - - - - - - - - (14.986)

2016 (претходна година)
(банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход
и вкупниот расход остварен од значаен клиент)
Клиент 1

приходи - - - - - - - - - - -
(расходи) - (8.550) - - - - - - - - (8.550)

Клиент 2

приходи - - - - - - - - - - -
(расходи) - - - - - - - - - - -

Клиент 3
приходи - - - - - - - - - - -
(расходи) - - - - - - - - - - -

Вкупно по сегмент - (8.550) - - - - - - - - (8.550)
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4. Известување според сегментите (продолжува)
В. Географски подрачја

Република
Македонија

Земји-членки
на

Европската
Унија

Европа
(останато)

Земји-членки
на ОЕЦД (без
европските

земји-членки
на ОЕЦД)

Останато (наведете ги одделно
значајните географски

сегменти) Сите останати
незначајни
географски
сегменти Неалоцирано Вкупново илјади денари

2017 (тековна
година)

Вкупни приходи 502.269 520 - - - - - - 502.789

Вкупна актива 7.563.791 243.311 - - - - - - 7.807.103

2016 (претходна
година)

Вкупни приходи 556.500 58 - - - - - - 556.558

Вкупна актива 7.107.337 382.304 - - - - - - 7.489.641
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5. Objektivna vrednost na finansiskite sredstva i finansiskite obvrski
(prodol`uva)

Objektivna vrednost pretstavuva vrednost za koja edno sredstvo mo`e da
bide zameneto ili nekoja obvrska podmirena pod normalni komercijalni uslovi.
Objektivnata vrednost se odreduva vrz osnova na procenite napraveni od
rakovodstvoto, zavisno od vidot na sredstvoto ili obvrskata.

Objektivnata vrednost se utvrduva na razli~ni na~ini, vo zavisnost od
toa dali sredstvoto ili obvrskata se trguva na aktiven pazar ili ne se trguva.

Pari~ni sredstva i pari~ni ekvivalenti

Smetkovodstvenata vrednost na pari~nite sredstva i pari~nite
ekvivalenti soodvetstvuva na nivnata objektivna vrednost so ogled deka istite
vklu~uvaat gotovina, smetki vo banki i depoziti so kratok rok na dospevawe.

Krediti i pobaruvawa od banki i komitenti

Kreditite i pobaruvawata od banki i komitenti se evidentiraat po
amortizirana nabavna vrednost namalena za ispravka na vrednost poradi
o{tetuvawe. Kreditite i pobaruvawata od komitenti vo najgolem del se so
promenliva kamatna stapka i nivnata proceneta objektivna vrednost se utvrduva
preku diskontirawe na idnite proceneti pari~ni tekovi so primena na
efektivna kamatna stapka.

Vlo`uvawa vo hartii od vrednost

Vlo`uvawata vo hartii od vrednost vklu~uvaat sredstva klasificirani
kako raspolo`livi za proda`ba, koi se prika`uvaat spored objektivna
vrednost. Objektivnata vrednost na sredstvata raspolo`livi za proda`ba se
bazira na objaveni ceni na aktiven pazar.

Za finansiskoto sredstvo se smeta deka e trguvano na aktiven pazar
dokolku objavenite ceni se lesno i redovno dostapni od berza, diler, broker,
pazari preku {alter, industriska grupa ili regulatorna agencija i tie ceni gi
pretstavuvaat tekovnite i redovni pazarni transakcii na normalni,
komercijalni osnovi. Soodvetnata kotirana pazarna cena za sredstvo koe se
~uva ili za obvrska koja treba da se izdade e voobi~aeno tekovnata kupovna
cena; dodeka za sredstvoto koe }e bide steknato ili za obvrskata koja se ~uva e
tekovnata proda`na/ponudena cena.
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5 Objektivna vrednost na finansiskite sredstva i finansiskite
obvrski (prodol`uva)

Dokolku ne postoi aktiven pazar za finansiskoto sredstvo ili obvrska,
Bankata, za da ja odredi objektivnata vrednost na sredstvoto ili obvrskata, gi
primenuva slednite tehniki za vrednuvawe, i toa po sledniov redosled:

 upotreba na informacii za postignatite ceni na skore{ni (od
poslednite 6 meseci), normalni, komercijalni transakcii za istiot
finansiski instrument pome|u zapoznaeni, dobrovolni stranki
(ako se dostapni);

 ako prethodnata tehnika za vrednuvawe ne mo`e da se primeni
(nema informacija za postignatite ceni od skore{nite transakcii
za istiot finansiski instrument), toga{ za utvrduvawe na
objektivnata vrednost treba da se primeni tekovnata pazarna cena
na drug instrument, koj e vo su{tina ist (vo smisla na toa deka e so
ista valuta i so ist ili sli~en rok na dostasuvawe);

 ako informaciite za objektivnata vrednost od prethodnite dve
tehniki za vrednuvawe se nesoodvetni ili, pak, tie ne mo`e da se
primenat, toga{ objektivnata vrednost na finansiskiot
instrument se utvrduva preku analiza na diskontiranite pari~ni
tekovi ili drugi alternativni modeli za opredeluvawe na cenata.

Analizata na diskontiranite pari~ni tekovi e va`na i ~esto
primenuvana tehnika za opredeluvawe na objektivnata vrednost na mnogu
sredstva i obvrski. Eden od najva`nite faktori pri primenata na ovaa tehnika
e opredeluvawe soodvetna diskontna stapka.

Diskontnata stapka treba da gi opfati:

 neizvesnostite i rizicite od procenata na pari~nite tekovi {to
se povrzani so odredeno sredstvo ili obvrska bidej}i tie rizici i
neizvesnosti }e se menuvaat i

 celta na mereweto.

Dokolku objektivnata vrednost na sopstveni~kite instrumenti koi nemaat
trguvana cena na aktiven pazar i derivativite {to se povrzani so niv i koi
mora da se podmirat so isporaka na nekotirani sopstveni~ki instrumenti ne
mo`e realno da se izmeri, tie instrumenti treba da se merat po nivnata nabavna
vrednost.
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5 Objektivna vrednost na finansiskite sredstva i finansiskite
obvrski (prodol`uva)

Ostanati pobaruvawa

Objektivnata vrednost na ostanatite pobaruvawa soodvetstvuva na
nivnata smetkovodstvena vrednost so ogled na nivniot kratok rok na dospevawe.

Depoziti i obvrski po krediti

Objektivnata vrednost na depozitite po viduvawe pretstavuva iznos koj
treba da se isplati po viduvawe i e pribli`na na nivnata smetkovodstvena
vrednost. Objektivnata vrednost na oro~enite depoziti i obvrskite po krediti
so promenlivi kamatni stapki e pribli`na na nivnata smetkovodstvena
vrednost poradi promenlivite kamatni stapki i nivnite promeni na denot na
izgotvuvaweto na Bilansot na sostojba.

Ostanati obvrski

Objektivnata vrednost na ostanatite obvrski soodvetstvuva na nivnata
smetkovodstvena vrednost so ogled na nivniot kratok rok na dospevawe.
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5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски
А. Објективна вредност на финансиските средства и обврски

тековна година 2017 претходна година 2016

сметководствена
вредност

објективна
вредност

сметководствена
вредност

објективна
вредноство илјади денари

Финансиски средства
Парични средства и
парични еквиваленти 1.692.694 1.692.694 1.934.872 1.934.872

Средства за тргување 18.256 18.256 9.046 9.046
Финансиски средства по
објективна вредност преку
Билансот на успех,
определени како такви при
почетното признавање

- - - -

Дериватни средства чувани
за управување со ризик

- - - -

Кредити на и побарувања
од банки 99.913 99.913 89.912 89.912
Кредити на и побарувања
од други комитенти

4.345.434 4.345.434 3.619.062 3.619.062

Вложувања во хартии од
вредност

1.275.742 1.275.742 1.393.819 1.393.819

Вложувања во придружени
друштва

- - - -

Побарувања за данок на
добивка (тековен) - - - -

Останати побарувања 22.262 22.262 20.510 20.510

Заложени средства - - - -
Одложени даночни
средства - - - -

Финансиски обврски

Обврски за тргување - - - -

Финансиски обврски по
објективна вредност преку
Билансот на успех,
определени како такви при
почетното признавање - - - -

Дериватни обврски чувани
за управување со ризик - - - -

Депозити на банки 55.393 55.393 11 11
Депозити на други
комитенти 6.160.150 6.160.150 5.854.193 5.854.193
Издадени должнички
хартии од вредност

- - - -

Обврски по кредити 389.810 389.810 449.473
449.473

Субординирани обврски - - - -
Обврски за данок на
добивка (тековен) 2.944 2.944 5.939 5.939

Одложени даночни обврски - - - -

Останати обврски 69.608 69.608 56.591 56.591
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5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски
Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени
по објективна вредност
Б.1 Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени
по објективна вредност

Белешка Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупново илјади денари

31 декември 2017

Финансиски средства мерени по
објективна вредност

Средства за тргување 19 18.256 - - 18.256

Финансиски средства по објективна
вредност преку Билансот на успех,
определени како такви при почетното
признавање 20

- - - -

Дериватни средства чувани за
управување со ризик 21 - - - -

Вложувања во хартии од вредност,
расположливи за продажба 23,1 - 1.275.742 - 1.275.742

Вкупно 18.256 1.275.742 - 1.293.999

Финансиски обврски мерени по
објективна вредност

Обврски за тргување 32 - - - -

Финансиски обврски по објективна
вредност преку Билансот на успех,
определени како такви при почетното
признавање 33 - - - -

Дериватни обврски чувани за
управување со ризик 21 - - - -

Вкупно - - - -
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5.    Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски
(продолжува)

Б.    Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски,
мерени по објективна вредност (продолжува)

Б.1.  Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски,
мерени по објективна вредност (продолжува)

Белешка Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Вкупново илјади денари

31 декември 2016
Финансиски средства
мерени по објективна
вредност

Средства за тргување 19 9.046 - - 9.046

Финансиски средства по
објективна вредност преку
Билансот на успех, определени
како такви при почетното
признавање 20

- - -
-

Дериватни средства чувани за
управување со ризик 21

- - -
-

Вложувања во хартии од
вредност, расположливи за
продажба 23,1

- 1.393.819 - 1.393.819

Вкупно 9.046 1.393.819 - 1.402.865

Финансиски обврски
мерени по објективна
вредност

Обврски за тргување 32 - - - -
Финансиски обврски по
објективна вредност преку
Билансот на успех, определени
како такви при почетното
признавање 33 - - - -

Дериватни обврски чувани за
управување со ризик 21 - - - -

Вкупно - - - -
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5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски
(продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по
објективна вредност (продолжува)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

тековна година 2017 претходна година 2016

трансфери од
нивото 1 во

нивото 2

трансфери од
нивото 2 во

нивото 1

трансфери од
нивото 1 во

нивото 2

трансфери од
нивото 2 во

нивото 1во илјади денари

Финансиски средства мерени по
објективна вредност

Средства за тргување - - - -

Финансиски средства по објективна
вредност преку Билансот на успех,
определени како такви при почетното
признавање - - - -

Дериватни средства чувани за
управување со ризик - - - -

Вложувања во хартии од вредност,
расположливи за продажба - - - -

Вкупно - - - -

Финансиски обврски мерени по
објективна вредност

Обврски за тргување - - - -

Финансиски обврски по објективна
вредност преку Билансот на успех,
определени како такви при почетното
признавање - - - -

Дериватни обврски чувани за
управување со ризик - - - -

Вкупно - - - -
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5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

Б.     Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.3.   Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3

Средства за тргување

Финансиски средства по
објективна вредност
преку Билансот на

успех, определени како
такви при почетното

признавање

Вложувања во хартии
од вредност,

расположливи за
продажба Вкупно средства

Обврски за
тргување

Финансиски обврски
по објективна

вредност преку
Билансот на успех,

определени како такви
при почетното
признавање Вкупно обврскиво илјади денари

Состојба на 1 јануари 2016
(претходна година)

Добивки/(загуби) признаени во: - - - - - - -
- Билансот на успех - - - - - - -
- Останати добивки/(загуби) во

периодот кои не се прикажуваат во
Билансот на успех - - - - - - -
Купувања на финансиски инструменти во
периодот - - - - - - -
Продадени финансиски инструменти во
периодот - - - - - - -
Издадени финансиски инструменти во
периодот - - - - - - -
Платени финансиски инструменти во
периодот - - - - - - -
Прекласифицирани финансиски
инструменти во/(од) нивото 3 - - - - - - -
Прекласифицирани во кредити и
побарувања - - - - - - -
Состојба на 31 декември 2016
(претходна година) - - - - - - -

Вкупно добивки/(загуби) признаени
во Билансот на успех за
финансиските средства и обврски
кои се чуваат на 31 декември 2016
(претходна година) - - - - - - -
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5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

Б.     Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.3.  Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3

Средства за тргување

Финансиски средства по
објективна вредност
преку Билансот на

успех, определени како
такви при почетното

признавање

Вложувања во хартии
од вредност,

расположливи за
продажба

Вкупно
средства

Обврски за
тргување

Финансиски обврски по
објективна вредност
преку Билансот на

успех, определени како
такви при почетното

признавање Вкупно обврскиво илјади денари

Состојба на 1 јануари 2017
(тековна година)

Добивки/(загуби) признаени во: - - - - - - -

- Билансот на успех - - - - - - -
- Останати добивки/(загуби) во

периодот кои не се  прикажуваат во
Билансот на успех - - - - - - -
Купувања на финансиски
инструменти во периодот - - - - - - -
Продадени финансиски инструменти
во периодот - - - - - - -

Издадени финансиски инструменти
во периодот - - - - - - -
Платени финансиски инструменти
во периодот - - - - - - -

Прекласифицирани финансиски
инструменти во/(од) нивото 3 - - - - - - -
Прекласифицирани во кредити и
побарувања - - - - - - -
Состојба на 31 декември 2017
(тековна година) - - - - - - -
Вкупно добивки/(загуби)
признаени во Билансот на успех
за финансиските средства и
обврски кои се чуваат на 31
декември 2017 (тековна
година) - - - - - - -
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6. Нето-приходи/(расходи) од камата

А.
Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските
инструменти

во илјади денари

тековна година
2017

претходна година
2016

Приходи од камата
Парични средства и парични еквиваленти 19.621 16.823
Финансиски средства по објективна вредност
преку билансот на успех, определени како такви
при почетното признавање

- -

Дериватни средства чувани за управување со
ризик

- -

Кредити на и побарувања од банки 415 273
Кредити на и побарувања од други комитенти 271.300 262.811
Вложувања во хартии од вредност 34.503 26.910
Останати побарувања - -
(Исправка на вредноста на приход од камата, на
нето-основа)

(3.711) (3.526)

Наплатени претходно отпишани камати 10.717 17.691
Вкупно приходи од камата 332.845 320.982

Расходи за камата
Финансиски обврски по објективна вредност
преку Билансот на успех, определени како такви
при почетното признавање - -
Дериватни обврски чувани за управување со
ризик - -
Депозити на банки 58 49
Депозити на други комитенти 62.091 50.096
Издадени должнички хартии од вредност - -
Обврски по кредити 5.482 6.803
Субординирани обврски - -
Останати обврски 82 12
Вкупно расходи за камата 67.713 56.960
Нето-приходи/(расходи) од камата 265.133 264.022



TTK BANKA AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Finansiski izve{tai za 2017 godina 81

6. Нето-приходи/(расходи) од камата

Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

во илјади денари

тековна година
2017

претходна година
2016

Приходи од камата
Нефинансиски друштва 122.234 129.999
Држава 34.503 26.950
Непрофитни институции кои им служат на
домаќинствата

216 307

Банки 19.512 16.996
Останати финансиски друштва
(небанкарски) 4 -
Домаќинства 148.851 132.505
Нерезиденти 520 60
(Исправка на вредноста на приход од
камата, на нето-основа) (3.711) (3.526)
Наплатени претходно отпишани камати 10.717 17.691
Вкупно приходи од камата 332.845 320.982

Расходи за камата
Нефинансиски друштва 16.193 5.864
Држава 82 14
Непрофитни институции кои им служат на
домаќинствата 960 1.050
Банки 5.540 6.852
Останати финансиски друштва
(небанкарски) 17.853 10.959
Домаќинства 27.085 32.218
Нерезиденти - 1
Вкупно расходи за камата 67.713 56.960
Нето-приходи/(расходи) од камата 265.133 264.022
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7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести
А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести

според видот на финансиските активности

во илјади денари

тековна година
2017

претходна година
2016

Приходи од провизии и надомести
Кредитирање 39.813 51.735
Платен промет

во земјата 88.112 92.398
со странство 16.261 17.730

Акредитиви и гаранции 4.582 5.307
Брокерско работење 2.213 1.336
Управување со средствата - -
Комисиски и доверителски активности - -
Издавање хартии од вредност - -
Останато (наведете ги поединечно приходите
кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните
приходи од провизии и надомести) - -
Приходи од администрирање на неактивни
штедни книшки 483 3.791
Останати приходи од провизии и надоместоци 774 750
Вкупно приходи од провизии и надомести 152.238 173.048

Расходи за провизии и надомести
Кредитирање 2.375 2.290
Платен промет

во земјата 12.840 14.885
со странство 5.355 5.122

Акредитиви и гаранции - -
Брокерско работење 765 560
Управување со средствата - -
Комисиски и доверителски активности - -
Издавање на хартии од вредност - -
Останато (наведете ги поединечно расходите
кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните
расходи од провизии и надомести) 4.331 5.013

Вкупно расходи за провизии и надомести 25.665 27.870
Нето-приходи/(расходи) од провизии и
надомести 126.573 145.179
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7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести
Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

во илјади денари

тековна година
2017

претходна година
2016

Приходи од провизии и надомести
Нефинансиски друштва 65.363 81.115
Држава 169 194
Непрофитни институции кои им служат на
домаќинствата 1.176 1.152
Банки 8.051 6.333
Останати финансиски друштва (небанкарски) - 909
Домаќинства 75.234 81.339
Нерезиденти 2.244 2.007
Вкупно приходи од провизии и надомести 152.238 173.048

Расходи за провизии и надомести
Нефинансиски друштва 2.241 2.201
Држава 35 35
Непрофитни институции кои им служат на
домаќинствата - -
Банки 8.309 8.831
Останати финансиски друштва (небанкарски) 9.725 11.681
Нерезиденти 5.355 5.122
Вкупно расходи за провизии и надомести 25.665 27.870
Нето-приходи/(расходи) од провизии и
надомести 126.573 145.179
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8. Нето-приходи од тргување

во илјади денари

тековна година
2017

претходна година
2016

Средства за тргување
Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на должничките хартии од вредност, на нето-
основа

реализирана - -
нереализирана - -

Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на сопственичките инструменти, на нето-
основа

реализирана (1) -
нереализирана 2.719 712

Приходи од дивиденда од средствата за тргување 396 334
Приходи од камата од средствата за тргување - -
Обврски за тргување
Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на должничките хартии од вредност, на нето-
основа

реализирана - -
нереализирана - -

Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на депозитите за тргување, на нето-основа

реализирана - -
нереализирана - -

Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на останатите финансиски обврски за
тргување, на нето-основа

реализирана - -
нереализирана - -

Расходи за камата од финансиски обврски чувани за
тргување - -
Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-
основа

реализирана - -
нереализирана - -

Нето-приходи од тргување 3.114 1.046
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9.
Нето-приходи од други финансиски инструменти
евидентирани по објективната вредност

во илјади денари
тековна  година

2017
претходна година

2016

Финансиски средства по објективна вредност преку
Билансот на успех, определени како такви при
почетното признавање
Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на должничките хартии од вредност, на нето-
основа

реализирана - -
нереализирана - -

Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на сопственичките инструменти, на нето-
основа

реализирана - -
нереализирана - -

Приходи од дивиденда од финансиските средства по
објективна вредност преку Билансот на успех - -
Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на кредитите и побарувањата по објективна
вредност преку Билансот на успех, на нето-основа

реализирана - -
нереализирана - -

Финансиски обврски по објективната вредност преку
Билансот на успех определени како такви при
почетното признавање
Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на должничките хартии од вредност, на нето-
основа

реализирана - -
нереализирана - -

Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на депозитите по објективна вредност преку
Билансот на успех, на нето-основа

реализирана - -
нереализирана - -

Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на обврските по кредити по објективна
вредност преку Билансот на успех, на нето-основа - -

реализирана - -
нереализирана - -

Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на останатите финансиски обврски по
објективна вредност преку Билансот на успех, на нето-
основа

реализирана - -
нереализирана - -

Добивка/(загуба) од промените на објективната
вредност на дериватите чувани за управување со ризик
по објективна вредност преку Билансот на успех, на
нето-основа

реализирана - -
нереализирана - -

Нето-приходи од други финансиски инструменти
евидентирани по објективната вредност - -
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10.
Нето-приходи/(расходи) од курсни
разлики

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016

Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики,
на нето-основа 8.827 9.192
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните
разлики, на нето-основа

курсни разлики на исправката на вредноста на
финансиските средства, на нето-основа 29 75

курсни разлики на посебна резерва за
вонбилансна изложеност, на нето основа 14 (4)

останати курсни разлики, на нето-основа 411 (130)
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики 9.281 9.132
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11. Останати приходи од дејноста

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016

Добивка од продажбата на средствата
расположливи за продажба 650 34
Дивиденда од сопственичките инструменти
расположливи за продажба 7.269 6.365
Нето-приходи од вложувањата во подружници
и придружени друштва - -
Капитална добивка од продажбата на:

недвижности и опрема 1.509 5.250
нематеријални средства - -
преземени средства врз основа на
ненаплатени побарувања 55.706 56.410
нетековни средства кои се чуваат за

продажба и група за отуѓување - -
Приходи од кирии 2.218 2.370
Приходи од добиени судски спорови - -
Наплатени претходно отпишани побарувања 30.900 32.508
Ослободување на посебната резерва и
резервирања за:

вонбилансни кредитни изложености - -
потенцијални обврски врз основа на
судски спорови - 1.664
пензии и други користи за вработените - -
Преструктурирања - -
неповолни договори - -
останати резервирања - -

Приходи врз основа на судски тужби, даноци и
други административни такси

70
-

31.600
-

Приходување на обврски на Банката - -
Останати приходи од дејноста 367 978

Вкупно останати приходи од дејноста 98.689 137.179

Vo pozicijata naplateni prethodno otpi{ani pobaruvawa za 2017 godina
sodr`an e iznosot od 17,3 milioni denari kako rezultat na naplata na otpi{ano
pobaruvawe od komitentot Borec Le{ok.
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12. Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа

во илјади денари

Кредити на и
побарувања

од банки

Кредити на и
побарувања од

други
комитенти

Вложувања во
финансиските

средства
расположливи
за продажба

Вложувања во
финансиските

средства кои се
чуваат до

достасување

Парични
средства и
парични

еквиваленти

Побарувања
за провизии
и надомести

Останати
побарувања Вкупно

2017 (тековна година)
Исправка на вредноста на
поединечна основа
Дополнителна исправка на
вредноста

300 79.036 26 - 514 2.378 4.003 86.257

(Ослободување на исправката на
вредноста)

(290) (48.501) (3) - (625) (445) (140) (50.005)

10 30.535 23 - (110) 1.933 3.862 36.252

Исправката на вредноста на
групна основа
Дополнителна исправка на
вредноста

- 478 - - - 2 - 480

(Ослободување на исправката на
вредноста)

- (641) - - - (4) - (645)

- (163) - - - (1) - (165)
Вкупно исправка на вредноста
на финансиските средства, на
нето-основа

10 30.371 23 - (110) 1.931 3.862 36.088
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12. Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа (продолжува)

во илјади денари

Кредити на и
побарувања

од банки

Кредити на и
побарувања

од други
комитенти

Вложувања во
финансиските

средства
расположливи
за продажба

Вложувања во
финансиските

средства кои се
чуваат до

достасување

Парични
средства и
парични

еквиваленти

Побарувања
за провизии
и надомести

Останати
побарувања Вкупно

2016 (претходна година)
Исправка на вредноста на
поединечна основа
Дополнителна исправка на
вредноста 660 117.997 14 - 1.151 8.933 18.226 146.981
(Ослободување на исправката на
вредноста) (570) (62.579) - - (2.342) (338) (1.420) (67.249)

90 55.418 14 - (1.191) 8.595 16.807 79.732

Исправката на вредноста на
групна основа
Дополнителна исправка на
вредноста - 580 - - - 4 - 584
(Ослободување на исправката на
вредноста) - (733) - - - (3) - (736)

- (153) - - - 1 - (152)
Вкупно исправка на вредноста
на финансиските средства, на
нето-основа 90 55.264 14 - (1.191) 8.595 16.807 79.579
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13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа

во илјади денари

Недвижнос
ти и

опрема
Нематеријалн

и средства

Преземени
средства врз

основа на
ненаплатени
побарувања

Нетековни
средства кои се

чуваат за
продажба и група

за отуѓување

Останати
нефинансиск
и средства

Неконтролира
но учество* Вкупно

2017 (тековна година)
Дополнителна загуба поради
оштетување - - 45.189

45.189

(Ослободување на загубата поради
оштетување) - - (21.702)

(21.702)

Вкупно загуба поради
оштетување на нефинансиските
средства, на нето-основа - - 23.487 23.487

2016 (претходна година)
Дополнителна загуба поради
оштетување - - 63.896 - - - 63.896
(Ослободување на загубата поради
оштетување) - - (11.431) - - - (11.431)
Вкупно загуба поради
оштетување на нефинансиските
средства, на нето-основа - - 52.464 52.464
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14. Трошоци за вработените

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016
Краткорочни користи за вработените

Плати 105.579 101.241
Задолжителни придонеси за социјално и
здравствено осигурување 51.374 49.280
Краткорочни платени отсуства - -
Трошоци за привремено вработување - -
Удел во добивката и награди 2.137 1.122
Немонетарни користи - -

159.089 151.643
Користи по престанокот на
вработувањето

Придонеси кон пензиските планови за
дефинирани придонеси - -
Користи при пензионирањето - -
Зголемување на обврската за пензиски
планови за дефинирани користи - -
Зголемување на обврската за други
долгорочни користи - -
Други користи при престанокот на
вработувањето - -

Користи поради престанокот на
вработувањето - -

Плаќања на вработените врз основа на
акции, подмирени со сопственички
инструменти - -
Плаќања на вработените врз основа на
акции, подмирени со парични средства - -
Останато - -
Надомест на вработените врз основа на
колективни договори 4.858 4.334
Резервирање за технолошки вишок 138 -
Трошоци за технолошки вишок 299 127
Ослободување на резервирање за
технолошки вишок - -

Вкупно трошоци за вработените 164.384 156.104
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15. Амортизација

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016
Амортизација на нематеријалните средства

Интерно развиен софтвер - -
Купен софтвер од надворешни добавувачи 3.097 3.398
Други интерно развиени нематеријални
средства - -
Други нематеријални средства 1.115 1.251
Вложувања во нематеријалните средства
земени под  закуп - -

4.212 4.649
Амортизација на недвижностите и опремата

Градежни објекти 4.923 4.899
Транспортни средства 2.942 1.100
Мебел и канцелариска опрема 4.666 5.192
Останата опрема 2.666 2.425
Други ставки на недвижностите и
опремата 746 891
Вложувања во недвижностите и опремата
земени под закуп 2.797 3.064

18.739 17.571
Вкупно амортизација 22.951 22.220
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16. Останати расходи од дејноста

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016

Загуба од продажбата на средствата расположливи за
продажба - -
Трошоци за лиценцирање на софтверот - -
Премии за осигурување на депозитите 16.847 17.972
Премии за осигурување на имотот и на вработените 2.617 4.493
Материјали и услуги 70.688 69.263
Административни и трошоци за маркетинг 7.496 6.170
Останати даноци и придонеси 2.292 2.609
Трошоци за кирии 31.274 31.123
Трошоци за судски спорови 976 1.484
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-
основа 686 236
Резервирања за пензиските и за други користи за
вработените, на нето-основа - -
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на
судски спорови, на нето-основа - 6.303
Други резервирања, на нето-основа -
Загуба од продажбата на: - -

недвижности и опрема - -
нематеријални средства - -
преземени средства врз основа на ненаплатени
побарувања - -
нетековни средства кои се чуваат за продажба и
група за отуѓување - -
Трошоци од минати години - -
Трошоци за деловна успешност 5.739 6.327

Останато (наведете ги поединечно расходите кои
претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати
расходи од дејноста) 5.367 6.595
Вкупно останати расходи од дејноста 143.982 152.575
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17 Данок на добивка

А Расходи/приходи за тековен и одложен данок

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016
Тековен данок на добивка
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за
годината 11.769 9.936
Корекции за претходни години - -

Користи од претходнонепризнаени даночни загуби,
даночни кредити или привремени разлики од
претходни години

- -

Промени во сметководствени политики и грешки - -
Останато - -

11.769 9.936
Одложен данок на добивка
Одложен данок од добивка кој произлегува од
привремени разлики за годината - -
Признавање на претходнонепризнаени даночни
загуби - -
Промени во даночната стапка - -
Воведување нови даноци - -
Користи од претходнонепризнаени даночни загуби,
даночни кредити или привремени разлики од
претходни години - -
Останато - -

- -
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на
добивка 11.769 9.936

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016
Тековен данок на добивка

Признаен во Билансот на успех 11.769 9.936
Признаен во капиталот и резервите - -

11.769 9.936
Одложен данок на добивка

Признаен во Билансот на успех - -
Признаен во капиталот и резервите - -

- -
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на
добивка 11.769 9.936
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17. Данок на добивка (продолжува)

Б. Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата
даночна стапка

во %
во илјади
денари во %

во илјади
денари

тековна година 2017 претходна година 2016

Добивка/(загуба) пред
оданочувањето 10% 111.897 10% 93.616
Данок од добивка согласно
со применливата даночна
стапка

- 11.769 - 9.936

Ефект од различни даночни
стапки во други земји - - - -
Корекции за претходни
години и промени во
даночната стапка - - - -
Оданочен приход во
странство - - - -
Расходи непризнаени за
даночни цели 10% 13.454 10% 12.446
Даночно ослободени
приходи 10% (7.665) 10% (6.699)
Даночни ослободувања
непризнаени во Билансот на
успех - - - -
Признавање на претходно
непризнаени даночни загуби - - - -
Користи од претходно
непризнаени даночни
загуби, даночни кредити или
привремени разлики од
претходни години - - - -
Промени на одложениот
данок - - - -
Останато - - - -
Вкупно расходи/(поврат)
на данокот на добивка 11.769 9.936
Просечна ефективна
даночна стапка 10,52% 10,61%
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17. Данок на добивка (продолжува)
В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

тековна година 2017 претходна година 2016

во илјади денари пред оданочување
(расход)/поврат на
данок на добивка

намалено за данок
на добивка

пред
оданочување

(расход)/поврат на
данок на добивка

намалено за данок
на добивка

Ревалоризациска резерва за
средства расположливи за
продажба - - - - - -
Резерва за инструменти за заштита
од ризикот од паричните текови - - - - - -
Резерва за инструменти за заштита
од ризикот од нето-вложување во
странско работење - - - - - -
Резерва од курсни разлики од
вложување во странско работење - - - - - -
Удел во останатите
добивки/(загуби) од придружените
друштва кои не се прикажуваат во
Билансот на успех - - - - - -
Останати добивки/(загуби) кои не
се прикажуваат во Билансот на
успех - - - - - -
Вкупно останати
добивки/(загуби) во периодот
коишто не се прикажуваат во
Билансот на успех - - - - - -

Osnova za presmetuvawe na danok na dobivka e dobivkata koja se utvrduva vo dano~niot bilans kako razlika pome|u vkupnite prihodi
i vkupnite rashodi, zgolemena za iznosot na nepriznaenite rashodi za dano~ni celi i namalena za iznosot na dano~noto osloboduvawe.
Najgolem del od nepriznaenite rashodi za 2017 godina otpa|a na tro{oci po osnov na nadomestoci za ~lenovi na organi na upravuvawe i za
reprezentacija. Iznosot na dano~noto osloboduvawe otpa|a na dividendi ostvareni so u~estvo vo kapitalot na drug dano~en obvrznik,
odano~eni so danok na dobivka kaj isplatuva~ot.
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18. Парични средства и парични еквиваленти

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016

Парични средства во благајна 166.142 183.110
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни
депозити во странска валута

430.332 596.015

Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски
банки

191.892 361.626

Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни
банки

89.458 143.714

Благајнички записи со кои може да се тргува на
секундарниот пазар

525.573 460.521

Државни записи со кои може да се тргува на
секундарниот пазар

- -

Орочени депозити со период на достасување до три
месеци

51.681 21.061

Останати краткорочни високо ликвидни средства - -
Побарувања врз основа на камати - -
(Исправка на вредноста) (395) (526)
Вклучено во паричните средства и паричните
еквиваленти за потребите на Извештајот за
паричниот тек 1.454.683 1.765.519
Задолжителни депозити во странска валута 163.589 169.102
Ограничени депозити 74.422 254
(Исправка на вредноста) - (3)
Вкупно 1.692.694 1.934.872

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016

Движење на исправката на вредноста
Состојба на 1 јануари 529 1.713
Исправка на вредноста за годината (110) (1.191)

дополнителна исправка на вредноста 515 1.151
(ослободување на исправката на вредноста) (625) (2.342)

(Преземени средства врз основа на ненаплатени
побарувања)

- -

Ефект од курсни разлики (23) 7
(Отпишани побарувања) - -
Состојба на 31 декември 395 529
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18. Pari~ni sredstva i ekvivalenti (prodol`uva)

So sostojba na 31 dekemvri 2017 godina, pari~nite sredstva i pari~nite
ekvivalenti go vklu~uvaat iznosot od 392,189 iljadi denari (2016: 371,895
iljadi denari), koj pretstavuva zadol`itelna rezerva vo denari.

Vo soglasnost so Odlukata za zadol`itelna rezerva donesena od strana
na Narodna banka na Republika Makedonija, stapkata na zadol`itelna rezerva
na Bankata iznesuva 8% za obvrski vo doma{na valuta, 50% za obvrski vo
doma{na valuta so valutna klauzula i 15% za obvrski vo stranska valuta.
Osnovata na zadol`itelnata rezerva se utvrduva kako prosek od sostojbata na
obvrskite od Bilansot na Bankata za sekoj kalendarski den od prethodniot
mesec. Periodot na ispolnuvawe na zadol`itelnata rezerva vo denari i vo evra
go utvrduva Narodna banka vo indikativen kalendar na periodi na ispolnuvawe
na zadol`itelnata rezerva za tekovnata godina.

Zadol`itelnata rezerva vo denari Bankata ja ispolnuva na prose~no
nivo. Zadol`itelnata rezerva vo devizi Bankata ja ispolnuva so izdvojuvawe na
posebna devizna smetka na NBRM vo stranstvo i toa najmalku 95% od
presmetanata zadol`itelna rezerva vo evra, a 5% se izdvojuva na deviznata
smetka vo evra vo MIPS i istata se ispolnuva dokolku prose~nata dnevna
sostojba na izdvoenite sredstva za periodot na ispolnuvawe e najmalku ednakva
na 5% od presmetanata ZR vo devizi.

So sostojba na 31 dekemvri 2017 godina, blagajni~kite zapisi izdadeni od
NBRM koi Bankata gi ima kupeno na primaren pazar se so rok na dostasuvawe od
28 dena i stapka na prinos od 3,25% godi{no (2016: rok na dostasuvawe 28 dena i
stapka na prinos 3,75% godi{no).

Ograni~enite depoziti vo iznos od 74.422 iljadi denari (2016: 251 iljadi
denari) pretstavuvaat sredstva vo garantni fondovi i ograni~eni oro~eni
depoziti vo doma{ni banki.
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19. Средства за тргување

А. Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот
инструмент

во илјади денари

тековна година 2017 претходна година 2016
Хартии од вредност за тргување
Должнички хартии од вредност за
тргување

Благајнички записи за тргување - -
Државни записи за тргување - -
Останати инструменти на пазарот
на пари - -
Обврзници издадени од државата - -
Корпоративни обврзници - -
Останати должнички инструменти - -

Котирани - -
Некотирани - -

Сопственички инструменти за
тргување

Сопственички инструменти
издадени од банки - -
Останати сопственички
инструменти 18.256 9.046

18.256 9.046

Котирани 18.256 9.046
Некотирани

Деривати за тргување
Договори зависни од промената
на каматната стапка - -
Договори зависни од промената
на курсот - -
Договори зависни од промената
на цената на хартиите од
вредност - -
Други договори кои ги
исполнуваат критериумите на
МСС 39 - -

Вкупно средства за тргување 18.256 9.046
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19. Средства за тргување (продолжува)
Б. Прекласифицирани средства за тргување
Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

прекласифициран
износ (на датумот на
прекласификација)

тековна година 2017 претходна година 2016

сметководствена
вредност на

31.12.2017 (тековна
година)

објективна
вредност на
31.12.2017

(тековна година)

сметководствена
вредност на
31.12.2016
(претходна

година)

објективна
вредност на
31.12.2016

(претходна година)во илјади денари
Средства за тргување
прекласифицирани во 2017
(тековна година) во:

- финансиски средства
расположливи за продажба - - - - -
- кредити на и побарувања од
Банки - - - - -
- кредити на и побарувања од
други комитенти - - - - -

- - - - -

Средства за тргување
прекласифицирани во 2016
(претходна година) во:

- финансиски средства
расположливи за продажба - - - - -
- кредити на и побарувања од
Банки - - - - -
- кредити на и побарувања од
други комитенти - - - - -

- - - - -
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19 Средства за тргување (продолжува)
Б. Прекласифицирани средства за тргување
Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

Прекласифицирани во текот на 2017 (тековна
година) Прекласифицирани во текот на 2016 (претходна година)

Биланс на успех
2017 (тековна

година)

Останати
добивки/(загуби)
2017 (тековна

година)
Биланс на успех 2017

(тековна година)

Останати
добивки/(загуби)
2017 (тековна

година)

Биланс на успех
2016 (претходна

година)

Останати
добивки/(загуби)
2016 (претходна

година)во илјади денари
Период пред прекласификација

Средства за тргување прекласифицирани
во финансиски средства расположливи за
продажба - - - - - -

- нето-приходи од тргување - - - - - -
Средства за тргување прекласифицирани

во кредити на и побарувања од банки - - - - - -
- нето-приходи од тргување - - - - - -

Средства за тргување прекласифицирани
во кредити на и побарувања од други
комитенти - - - - - -

- нето-приходи од тргување - - - - - -
- - - - - -

Период по прекласификација
Средства за тргување прекласифицирани

во финансиски средства расположливи за
продажба - - - - - -

- приходи од камата - - - - - -
- исправка на вредноста на

финансиските средства, на нето-основа - - - - - -
- промени во објективната вредност, на

нето-основа - - - - - -
Средства за тргување прекласифицирани

во кредити на и побарувања од банки - - - - - -
- приходи од камата - - - - - -
- исправка на вредноста на

финансиските средства, на нето-основа - - - - - -
Средства за тргување прекласифицирани

во кредити на и побарувања од други
комитенти - - - - - -

- приходи од камата - - - - - -
- исправка на вредноста на

финансиските средства, на нето-основа - - - - - -
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19. Средства за тргување (продолжува)

Б. Прекласифицирани средства за тргување (продолжува)
Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани

Прекласифицирани во
текот на 2017 (тековна

година)
Прекласифицирани во текот на 2016

(претходна година)
Биланс на успех 2017

(тековна година)
Биланс на успех 2017

(тековна година)
Биланс на успех 2016
(претходна година)во илјади денари

Средства за тргување
прекласифицирани во финансиски
средства расположливи за
продажба - - -

- нето-приходи од тргување - - -
Средства за тргување
прекласифицирани во кредити на и
побарувања од банки - - -

- нето-приходи од тргување - - -
Средства за тргување
прекласифицирани во кредити на и
побарувања од други комитенти - - -

- нето-приходи од тргување - - -
- - -
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20.
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех,
определени како такви при почетното признавање

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016

Должнички хартии од вредност
Благајнички записи - -
Државни записи - -
Останати инструменти на пазарот на пари - -
Обврзници издадени од државата - -
Корпоративни обврзници - -
Останати должнички инструменти - -

- -

Котирани - -
Некотирани - -

- -
Сопственички инструменти - -

Сопственички инструменти издадени од банки - -
Останати сопственички инструменти - -

- -

Котирани - -
Некотирани - -

Кредити на и побарувања од банки - -
Кредити на и побарувања од други комитенти - -
Вкупно финансиски средства по објективна вредност
преку Билансот на успех, определени како такви при
почетното признавање - -
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21. Дериватни средства и обврски чувани за управување со ризик

во илјади денари
тековна година 2017 претходна година 2016

дериватни средства (дериватни обврски) дериватни средства (дериватни обврски)

A
Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани
за управување со ризик

A.1 според видот на променливата
Деривати чувани за управување со ризик
Договори зависни од промената на каматната стапка - - - -
Договори зависни од промената на курсот - - - -
Договори зависни од промената на цената на хартиите
од вредност - - - -
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на
МСС 39 - - - -
Вкупно деривати чувани за управување со
ризик - - - -

A.2 според видот на заштита од ризик
Заштита од ризикот од објективната вредност - - - -
Заштита од ризикот од паричните текови - - - -
Заштита од ризикот од нето-вложување во странско
работење - - - -
Вкупно деривати чувани за управување со
ризик - - - -

Б Вградени деривати - - - -
Договори зависни од промената на каматната стапка - - - -
Договори зависни од промената на курсот - - - -
Договори зависни од промената на цената на хартиите
од вредност - - - -
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на
МСС 39 - - - -
Вкупно вградени деривати - - - -
Вкупно деривати чувани за управување со
ризик - - - -
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22. Кредити и побарувања
22.1 Кредити на и побарувања од банки

во илјади денари
тековна година 2017 претходна година 2016

краткорочни долгорочни краткорочни долгорочни

Кредити на банки - - - -

домашни банки 100.000 - 90.000 -

странски банки - - - -
Орочени депозити, со период на
достасување над три месеци - - - -

домашни банки - - - -

странски банки - - - -

Репо - - - -

домашни банки - - - -

странски банки - - - -

Останати побарувања - - - -

домашни банки - - - -

странски банки - - - -
Побарувања врз основа на
камати 13 - 3 -

Тековна достасаност - - - -
Вкупно кредити на и
побарувања од банки пред
исправката на вредноста 100.013 - 90.003 -
(Исправка на вредноста) (100) - (90) -
Вкупно кредити на и
побарувања од банки
намалени за исправката на
вредноста 99.913 - 89.913 -

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016
Движење на исправката на
вредноста

Состојба на 1 јануари 90 -
Исправка на вредноста за
годината 10 90

дополнителна исправка на
вредноста 300 660

(ослободување на
исправката на вредноста) (290) (570)
(Преземени средства врз основа
на ненаплатени побарувања) - -

Ефект од курсни разлики - -

(Отпишани побарувања) - -

Состојба на 31 декември 100 90
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22. Кредити и побарувања (продолжува)
22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

A.
Структура на кредитите на и побарувањата од други
комитенти според видот на должникот

во илјади денари
тековна година 2017 претходна година 2016

краткорочни долгорочни краткорочни долгорочни

Нефинансиски друштва
побарувања по главнина 553.642 1.632.467 314.479 1.585.231
побарувања врз основа

на камати
12.269 - 11.946 -

Држава
побарувања по главнина - - - -
побарувања врз основа

на камати
- - - -

Непрофитни институции кои
им служат на домаќинствата

побарувања по главнина 33 2.645 36 3.879
побарувања врз основа

на камати
20 - 29 -

Финансиски друштва, освен
банки

побарувања по главнина - - - -
побарувања врз основа

на камати
- - - -

Домаќинства
побарувања по главнина

станбени кредити 1.879 720.045 428 542.224
потрошувачки кредити 21.240 984.951 27.735 808.757
автомобилски кредити 280 629 1.228 2.113
хипотекарни кредити 64 279.717 4.147 217.033
кредитни картички 10.917 81.403 11.093 88.883
други кредити 119.111 32.369 116.062 27.680

побарувања врз основа
на камати

11.303 - 9.627 -

Нерезиденти, освен банки
побарувања по главнина - - - -
побарувања врз основа

на камати
- - - -

Тековна достасаност 697.793 (697.793) 675.507 (675.507)
Вкупно кредити на и
побарувања од други
комитенти пред
исправката на вредноста 1.428.551 3.036.433 1.172.317 2.600.294
(Исправка на вредноста) (10.736) (108.814) (17.836) (135.712)
Вкупно кредити на и
побарувања од други
комитенти намалени за
исправката на вредноста 1.417.815 2.927.619 1.154.480 2.464.582

Del od pobaruvawata po krediti se zalo`eni zaradi obezbeduvawe
obvrski po krediti od kreditni linii na MBPR (Bele{ka 36).
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22 Кредити и побарувања (продолжува)
22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

A.
Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот
на должникот (продолжува)

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016
Движење на исправката на
вредноста на поединечна основа
Состојба на 1 јануари 148.996 439.898
Исправка на вредноста за годината 30.535 55.418

дополнителна исправка на вредноста 79.036 117.997
(ослободување на исправката на

вредноста)
(48.501) (62.579)

(Преземени средства врз основа на
ненаплатени побарувања)

(19.699) (39.196)

Ефект од курсни разлики (5) (40)
(Отпишани побарувања) (44.666) (307.084)
Состојба на 31 декември 115.161 148.996

Движење на исправката на
вредноста на групна основа
Состојба на 1 јануари 4.553 4.706
Исправка на вредноста за годината (163) (153)

дополнителна исправка на вредноста 478 580
(ослободување на исправката на

вредноста)
(641) (733)

(Преземени средства врз основа на
ненаплатени побарувања)

- -

Ефект од курсни разлики - -
(Отпишани побарувања) - -
Состојба на 31 декември 4.389 4.553
Вкупно исправка на вредноста на
кредитите на и побарувањата од
други комитенти 119.550 153.549
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22 Кредити и побарувања (продолжува)
22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)

Б.
Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на
обезбедувањето

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016
(сегашна сметководствена вредност на
кредитите и побарувањата)
Првокласни инструменти за обезебедување 82.176 66.806

парични депозити (во депо и/или
ограничени на сметки во банката) 82.176 66.806
државни хартии од вредност - -
државни безусловни гаранции - -
банкарски гаранции - -

Гаранции од друштвата за осигурување и
полиси за осигурување

- -

Корпоративни гаранции (освен банкарски и од
друштвата за осигурување)

- -

Гаранции од физички лица 1.543.294 1.128.195
Залог на недвижен имот 2.621.688 2.350.627

имот за сопствена употреба (станови,
куќи) 1.169.477 933.023
имот за вршење дејност 1.452.210 1.417.604

Залог на подвижен имот 74.527 57.459
Останати видови обезбедување 15.065 8.592
Необезбедени 8.685 7.382
Вкупно кредити на и побарувања од
други комитенти намалени за исправката
на вредноста 4.345.434 3.619.062
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23 Вложувања во хартии од вредност
23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

А. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за
продажба според видот на финансискиот инструмент

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016
Должнички хартии од вредност

Благајнички записи - -
Државни записи 938.265 1.089.327
Останати инструменти на пазарот на пари - -
Обврзници издадени од државата 235.909 193.431
Корпоративни обврзници - -
Останати должнички инструменти - -

1.174.174 1.282.758
Котирани - -
Некотирани - -

Сопственички инструменти -
Сопственички инструменти издадени од банки 24.504 24.828
Останати сопственички инструменти 78.090 87.236

102.594 112.064
Котирани 59.012 42.202
Некотирани 43.582 69.862

Вкупно вложувања во финансиските инструменти
расположливи за продажба пред исправката на
вредноста 1.276.768 1.394.822

(Исправка на вредноста) (1.026) (1.003)
Вкупно вложувања во финансиските инструменти
расположливи за продажба намалени за исправката
на вредноста 1.275.742 1.393.819

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016
Движење на исправката на вредноста

Состојба на 1 јануари 1.003 22.605
Исправка на вредноста за годината 23 14

дополнителна исправка на вредноста 26 14
(ослободување на исправката на вредноста) (3) -

(Преземени средства врз основа на ненаплатени
побарувања)

- -

Ефект од курсни разлики - -

(Отпишани побарувања) - (21.615)

Состојба на 31 декември 1.026 1.003

Dr`avnite zapisi izdadeni od Ministerstvo za finansii na Republika
Makedonija se so rok na dostasuvawe od 12 meseci i stapki na prinos koi se
dvi`at od 1,85% do 2,40% godi{no ( 2016: rok na dostasuvawe od 6 i 12 meseci i
stapki na prinos koi se dvi`at od 2,30% do 2,60% godi{no).

Dr`avnite obvrznici izdadeni od Ministerstvo za finansii na
Republika Makedonija se so rok na dostasuvawe od 2 do 5 godini i stapki na
prinos koi se dvi`at od 2,10% do 4,80% godi{no ( 2016: rok na dostasuvawe od 2
do 5 godini i stapki na prinos od 2,80% do 4,80% godi{no).
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23 Вложувања во хартии од вредност
23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

прекласифициран
износ (на датумот

на
прекласификација)

тековна година 2017 претходна година 2016

сметководствена
вредност на

31.12.2017 (тековна
година)

објективна
вредност на
31.12.2017

(тековна година)

сметководствена
вредност на
31.12.2016
(претходна

година)

објективна
вредност на
31.12.2016
(претходна

година)во илјади денари
Средства расположливи за продажба
прекласифицирани во 2017 (тековна година)
во:

- кредити на и побарувања од банки - - - - -
- кредити на и побарувања од други комитенти - - - - -

- - - - -

Средства расположливи за продажба
прекласифицирани во 2016 (претходна
година) во:

- кредити на и побарувања од банки - - - - -
- кредити на и побарувања од други комитенти - - - - -

- - - - -
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23 Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)
Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба
Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположливи за продажба

Биланс на успех 2017 (тековна
година)

Останати добивки/(загуби) 2017
(тековна година)

Биланс на успех 2016
(претходна година)

Останати добивки/(загуби)
2016 (претходна година)во илјади денари

Период пред прекласификација
Средства расположливи за продажба

прекласифицирани во кредити на и
побарувања од банки - - - -

- приходи од камата - - - -
- исправка на вредноста на

финансиските средства, на нето-основа - - - -
- промени во објективната

вредност, на нето-основа - - - -
Средства расположливи за продажба

прекласифицирани во кредити на и
побарувања од други комитенти - - - -

- приходи од камата - - - -
- исправка на вредноста на

финансиските средства, на нето-основа - - - -
- промени во објективната

вредност, на нето-основа - - - -
- - - -

Период по прекласификација
Средства расположливи за продажба

прекласифицирани во кредити на и
побарувања од банки - - - -

- приходи од камата - - - -
- исправка на вредноста на

финансиските средства, на нето-основа - - - -
- износ раскнижен од

Ревалорозациски резерви - - - -
Средства расположливи за продажба

прекласифицирани во кредити на и
побарувања од други комитенти - - - -

- приходи од камата - - - -
- исправка на вредноста на

финансиските средства, на нето-основа - - - -
- износ раскнижен од

ревалорозациски резерви - - - -
- - - -
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23 Вложувања во хартии од вредност (продолжува)
23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба
Б3. Добивки или загуби коишто би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани

Биланс на успех 2017
(тековна година)

Останати
добивки/(загуби) 2017

(тековна година)
Биланс на успех 2016
(претходна година)

Останати
добивки/(загуби) 2016

(претходна година)во илјади денари

Средства расположливи за
продажба прекласифицирани
во кредити на и побарувања
од банки - - - -

- приходи од камата - - - -
- исправка на вредноста

на финансиските средства, на
нето-основа - - - -

- промени во објективната
вредност, на нето-основа - - - -
Средства расположливи за
продажба прекласифицирани
во кредити на и побарувања
од други комитенти - - - -

- приходи од камата - - - -
- исправка на вредноста

на финансиските средства, на
нето-основа - - - -

- промени во објективната
вредност, на нето-основа - - - -

- - - -
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23 Вложувања во хартии од вредност (продолжува)
23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување

во илјади денари

тековна година 2017 претходна година 2016
Должнички хартии од вредност

Благајнички записи - -
Државни записи - -
Останати инструменти на
пазарот на пари - -
Обврзници издадени од
државата - -
Корпоративни обврзници - -
Останати должнички
инструменти - -

- -

Котирани - -
Некотирани - -

Вкупно вложувања во
финансиските инструменти
кои се чуваат до
достасување пред
исправката на вредноста
(Исправка на вредноста) - -
Вкупно вложувања во
финансиските инструменти
кои се чуваат до
достасување намалени за
исправката на вредноста - -

во илјади денари

тековна година 2017 претходна година 2016
Движење на исправката на
вредноста
Состојба на 1 јануари - -
Исправка на вредноста за
годината

дополнителна исправка на
вредноста - -
(ослободување на исправката
на вредноста) - -

(Преземени средства врз основа
на ненаплатени побарувања) - -
Ефект од курсни разлики - -
(Отпишани побарувања) - -
Состојба на 31 декември - -
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24. Вложувања во подружници и во придружени друштва

А Процент на учество на Банката во подружници и во придружени друштва

во %

Назив на подружниците и на придружените
друштва Земја

Процент на учество во сопственоста Процент на право на глас
тековна година

2017
претходна година

2016
тековна година

2017
претходна

година 2016

- - - -
- - - -
- - - -

Б Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва

во илјади денари

Вкупна актива Вкупни обврски
Вкупно капитал и

резерви Приходи

Добивка/(загуба)
за финансиската

година

тековна година 2017
- - - - -
- - - - -
- - - - -

претходна година 2016
- - - - -
- - - - -
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25. Останати побарувања

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016

Побарувања од купувачите 9.916 5.810
Однапред платени трошоци 1.118 1.199
Пресметани одложени приходи - -
Побарувања за провизии и надомести 9.361 16.292
Побарувања од вработените - -
Аванси за нематеријални средства - -
Аванси за недвижности и опрема - -
Останато - -
- Побарувања за повеќе платен ДДВ 32 32
- Матерјали и ситен инвентар (залихи) 4.405 6.072
- Сомнителни и спорни побарувања за платен
персонален данок - -
- Сомнителни и спорни побарувања од судски
спорови нотарски трошоци 2.850 3.768
- Сомнителни и спорни побарувања од вработени за
кусоци 14.622 20.706
- Побарувања во девизи Money Gram 1.634 1.054
- Сомнителни и спорни други побарувања 2.813 2.311
- Останато 2.599 1.174
Вкупно останати побарувања пред исправката
на вредноста 49.350 58.418
(Исправка на вредноста) (27.088) (37.908)
Вкупно останати побарувања намалени за
исправката на вредноста 22.262 20.510

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016
Движење на исправката на вредноста
Состојба на 1 јануари 37.908 72.044
Исправка на вредноста за годината 5.794 25.402

дополнителна исправка на вредноста 6.383 27.164
(ослободување на исправката на вредноста) (589) (1.761)

(Преземени средства врз основа на ненаплатени
побарувања) (1.223) (1.676)
Ефект од курсни разлики (1) (42)
(Отпишани побарувања) (15.391) (57.820)
Состојба на 31 декември 27.088 37.908
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26. Заложени средства

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016
Должнички хартии од вредност - -
Сопственички инструменти - -
Вкупно заложени средства - -
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27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари Земјиште
Градежни
објекти Опрема

Станбени
објекти и
станови

Други
вредности Вкупно

Почетна сметководствена
вредност 51.094 402.997 63.862 58.074 22.253 598.281
Состојба на 1 јануари 2016
(претходна година) 51.094 402.997 63.862 58.074 22.253 598.281

преземени во текот на
годината 3.553 61.177 542 18.061 - 83.333

(продадени во текот на
годината) (3.698) (126.154) (8.249) (19.751) - (157.852)

(пренос во сопствени
средства) - (9.837) - - - (9.837)

останати преноси - - - - - -
Состојба на 31 декември
2016 (претходна година) 50.949 328.183 56.155 56.384 22.253 513.924

Состојба на 1 јануари 2017
(тековна година) 50.949 328.183 56.155 56.384 22.253 513.924

преземени во текот на
годината 12.458 26.785 - 12.958 - 52.201

(продадени во текот на
годината) (19.594) (77.538) (169) (36.813) (1.239) (135.353)

(пренос во сопствени
средства) - (46.552) - - - (46.552)

останати преноси 5.054 (5.054) - - - -
Состојба на 31 декември
2017(тековна година) 48.867 225.824 55.986 35.529 21.014 384.221

Оштетување 19.867 153.539 41.723 18.720 20.607 254.456
Состојба на 1 јануари 2016
(претходна година) 19.867 153.539 41.723 18.720 20.607 254.456

загуба поради
оштетување во текот на
годината

6.897 44.788 4.091 7.290 829 63.896

20% загуба поради
оштетување при преземање 1.711 38.271 299 9.352 - 49.634

(продадени во текот на
годината) (1.681) (62.314) (4.213) (7.848) - (76.056)

(пренос во сопствени
средства) - (3.541) - - - (3.541)
Состојба на 31 декември
2016 (претходна година) 26.795 170.743 41.900 27.513 21.436 288.388



TTK BANKA AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Finansiski izve{tai za 2017 godina 118

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (продолжува)

во илјади денари Земјиште
Градежни
објекти Опрема

Станбени
објекти и
станови

Други
вредности Вкупно

Состојба на 1 јануари 2017
(тековна година) 26.795 170.743 41.900 27.513 21.436 288.388

загуба поради оштетување
во текот на годината 7.621 27.406 4.496 4.849 817 45.189

20% загуба поради
оштетување при преземање 5.825 11.954 - 6.976 - 24.755

оштетување за претходно
отпишано превземено средство - 1.961 - - - 1.961

(продадени во текот на
годината) (9.718) (35.523) (169) (19.505) (1.239) (66.154)

(пренос во сопствени
средства) - (31.102) - - - (31.102)
Состојба на 31 декември
2017 (тековна година) 30.523 145.439 46.227 19.833 21.014 263.037

Сегашна сметководствена
вредност
на 1 јануари 2016 (претходна
година) 31.227 249.458 22.140 39.354 1.646 343.825
на 31 декември 2016
(претходна година) 24.154 157.440 14.255 28.871 817 225.536
на 31 декември 2017
(тековна година) 18.344 80.386 9.759 12.696 - 121.184

Zaklu~no so 31 dekemvri 2017 godina, prezemenite sredstva na Bankata vrz
osnova na nenaplateni pobaruvawa se so vkupna smetkovodstvena vrednost od 121.184
iljadi denari, t.e. objektivna vrednost od 334.973 iljadi denari.

Ovie sredstva vklu~uvaat imot so neto smetkovodstvena vrednost od 3.359
iljadi denari (2016: 9.014 iljadi denari) za koi na 31 dekemvri 2017 godina Bankata
ne poseduva imotni listovi. Bankata kontinuirano go namaluva brojot i vrednosta na
prezemeni sredstva za koi nema obezbedeno imotni listovi.

Spored informaciite na rakovodstvoto, ovie nedvi`nosti na Bankata se vo

katastarski op{tini vo koi s# u{te ne e vospostavena evidencija na imotni listovi,
a za del od imotot vo tek e postapka za obezbeduvawe na imotni listovi. Za ovie
nedvi`nosti Bankata poseduva drugi soodvetni dokumenti za sopstvenost (posedovni
listovi, dogovori za kupoproda`ba, re{enija za gradbi) koi se vo soglasnost so
Zakonot za sopstvenost.

Posledovatelno i do datumot na Revizorskiot izve{taj Bankata izvr{i
evidentirawe na zaguba poradi obezvrednuvawe na pogorenavedenoto prevzemeno
sredstvo, i na datumot na ovoj izve{taj, neto evidentiranata vrednost na
prezemenite sredstva vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa, za koi Bankata ne
poseduva imotni listovi, e svedena na nula.
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28. Нематеријални средства
А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари

Интерно
развиен
софтвер

Купен софтвер
од надворешни

добавувачи

Други интерно
развиени

нематеријални
средства

Други
нематеријални

средства

Нематерјални
средства во
подготовка

Вложувања во
нематеријалните
средства земени

под  закуп
Неконтролирано

учество* Вкупно
Набавна вредност
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна
година) - 57.943 - 10.508 - - - 68.451

зголемувања преку нови набавки - 2.052 - - 656 - - 2.709
зголемувања преку интерен развој - - - - - - - -
зголемувања преку деловни комбинации - - - - - - - -
(отуѓување и расходување) - - - - - - - -
(отуѓувања преку деловни комбинации) - - - - - - - -
(пренос во нетековни средства кои се

чуваат за продажба) -
- - - - - -

-
пренос од нематеријални средства  во

подготовка - - - - - - - -
пренос од нетековни средства кои се

чуваат за продажба - - - - - - - -
Состојба на 31 декември 2016
(претходна година) - 59.995 - 10.508 656 - - 71.160
Состојба на 1 јануари 2017 (тековна
година) - 59.995 - 10.508 656 - - 71.159

зголемувања преку нови набавки - 2.206 - 1.710 227 - - 4.143
зголемувања преку интерен развој - - - - - - - -
зголемувања преку деловни комбинации - - - - - - - -
(отуѓување и расходување) - - - - - - - -
(отуѓувања преку деловни комбинации) - - - - - - - -
(пренос во нетековни средства кои се

чуваат за продажба) - - - - - - - -
пренос од нематерјални средства  во

подготовка - 656 - - (656) - - -
пренос од нетековни средства кои се

чуваат за продажба - - - - - - - -
Состојба на 31 декември 2017 (тековна
година) - 62.857 - 12.218 227 - - 75.302
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28. Нематеријални средства (продолжува)

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

во илјади денари

Интерно
развиен
софтвер

Купен софтвер
од надворешни

добавувачи

Други интерно
развиени

нематеријални
средства

Други
нематеријални

средства

Нематерјални
средства во
подготовка

Вложувања во
нематеријалните

средства земени под
закуп

Неконтролирано
учество* Вкупно

Амортизација и оштетување
Состојба на 1 јануари 2016
(претходна година) - 42.000 - 6.476 - - - 48.477

амортизација за годината - 3.398 - 1.251 - - - 4.649
загуба поради оштетување во

текот на годината -
- - - - - - -

(ослободување на загубата
поради оштетување во текот на
годината) -

- - - - - - -

(отуѓување и расходување) - - - - - - - -
Состојба на 31 декември 2016
(претходна година) - 45.398 - 7.728 - - - 53.126

Состојба на 1 јануари 2017 (тековна
година) - 45.398 - 7.728 - - - 53.126

амортизација за годината - 3.097 - 1.115 - - - 4.212
загуба поради оштетување во

текот на годината - - - - - - - -
(ослободување на загубата

поради оштетување во текот на
годината) - - - - - - - -

(отуѓување и расходување) - - - - - - - -
Состојба на 31 декември 2017
(тековна година) - 48.495 - 8.842 - - - 57.337

Сегашна сметководствена
вредност

на 1 јануари 2016 (претходна година) - 15.942 - 4.032 - - - 19.974
на 31 декември 2016 (претходна
година) - 14.597 - 2.781 656 - - 18.034
на 31 декември 2017 (тековна
година) - 14.362 - 3.376 227 - - 17.965
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28. Нематеријални средства (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како
обезбедување за обврските на Банката

во илјади денари

Интерно
развиен
софтвер

Купен софтвер
од надворешни

добавувачи

Други интерно
развиени

нематеријални
средства

Други
нематеријални

средства

Нематерјални
средства во
подготовка

Вложувања во
нематеријалните

средства земени под
закуп Вкупно

Сегашна сметководствена вредност
на:

на 31 декември 2016 (претходна
година) - - - - - - -
на 31 декември 2017 (тековна
година) - - - - - - -
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29. Недвижности и опрема
А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари Земјиште
Градежни
објекти

Транспортни
средства

Мебел и
канцелариска

опрема
Останата
опрема

Други ставки на
недвижностите и

опремата

Недвижности и
опрема во
подготовка

Вложувања во
недвижностите и
опремата земени

под  закуп Вкупно
Набавна вредност
Состојба на 1 јануари 2016
(претходна година) - 199.899 12.212 104.721 53.926 6.807 4.501 20.815 402.881

зголемувања - 11.608 341 460 1.214 71 9.647 373 23.714
пренос од недвижности и

опрема во подготовка - - 8.426 281 2.916 - (12.302) 678 -
зголемувања преку деловни

комбинации - - - - - - - - -
(отуѓување и расходување) - (14.764) (920) (1.112) (2.088) (5) - - (18.890)
(отуѓувања преку деловни

комбинации) - - - - - - - - -
(пренос во нетековни

средства кои се чуваат за
продажба) - - - - - - - - -

пренос од нетековни
средства кои се чуваат за
продажба - - - - - - - - -

останати преноси - - - - - - (24) - (24)
Состојба на 31 декември
2016 (претходна година) - 196.743 20.060 104.350 55.967 6.873 1.822 21.866 407.682

Состојба на 1 јануари 2017
(тековна година) - 196.743 20.060 104.350 55.967 6.873 1.822 21.866 407.681

зголемувања - 354 849 3.420 4.759 76 1.230 414 11.102
пренос од недвижности и

опрема во подготовка - - - 250 1.907 - (2.157) - -
зголемувања преку деловни

комбинации - - - - - - - - -

(отуѓување и расходување) - - (3.036) (9.011) (19) (12) - - (12.078)

(отуѓувања преку деловни
комбинации)

- - - - - - - - -

(пренос во нетековни
средства кои се чуваат за
продажба)

- - - - - - - - -

пренос од нетековни
средства кои се чуваат за
продажба

- - - - - - - - -

пренос од превземени
средства

- - - - - - 42.780 - 42.780

Состојба на 31 декември
2017 (тековна година) - 197.097 17.873 99.009 62.614 6.937 43.675 22.280 449.485
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29. Недвижности и опрема
Усогласување на сегашната сметководствена вредност

А. Амортизација и оштетување

во илјади денари Земјиште
Градежни
објекти

Транспортни
средства

Мебел и
канцелариска

опрема
Останата
опрема

Други ставки на
недвижностите и

опремата

Недвижности
и опрема во
подготовка

Вложувања во
недвижностите и

опремата земени под
закуп Вкупно

Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година) 53.279 10.354 90.793 50.212 4.352 - 11.521 220.511

амортизација за годината - 4.899 1.100 5.192 2.425 891 - 3.064 17.571
загуба поради оштетување во текот на

годината - - - - - - - - -
(ослободување на загубата поради

оштетување во текот на годината) - - - - - - - - -
(отуѓување и расходување) - (5.126) (920) (1.112) (2.088) (5) - - (9.251)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат

за продажба) - - - - - - - - -
пренос од нетековни средства кои се чуваат за

продажба - - - - - - - - -
останати преноси - - - - - - - - -

Состојба на 31 декември 2016 (претходна
година) - 53.052 10.534 94.873 50.548 5.239 - 14.585 228.831

Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година) - 53.052 10.534 94.873 50.548 5.239 - 14.585 228.831
амортизација за годината - 4.923 2.942 4.666 2.666 746 - 2.797 18.740
загуба поради оштетување во текот на

годината - - - - - - - - -
(ослободување на загубата поради

оштетување во текот на годината) - - - - - - - - -
(отуѓување и расходување) - - (2.720) (8.986) (19) (12) - - (11.737)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат

за продажба) - - - - - - - - -
пренос од нетековни средства кои се чуваат за

продажба - - - - - - - - -
останати преноси - - - - - - - - -

Состојба на 31 декември 2017 (тековна
година) - 57.975 10.756 90.553 53.195 5.973 - 17.382 235.834
Сегашна сметководствена вредност
на 1 јануари 2016 (претходна година) - 146.620 1.858 13.928 3.715 2.455 4.501 9.294 182.370
на 31 декември 2016 (претходна година) - 143.690 9.525 9.478 5.419 1.635 1.822 7.281 178.850
на 31 декември 2017 (тековна година) - 139.122 7.117 8.457 9.419 965 43.675 4.898 213.651
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29. Недвижности и опрема

Б.
Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста
и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката

во илјади денари Земјиште
Градежни
објекти

Транспортни
средства

Мебел и
канцела-

риска опрема
Останата
опрема

Други ставки
на

недвижностите
и опремата

Недвижности
и опрема во
подготовка

Вложувања во
недвижностите

и опремата
земени под

закуп Вкупно
Сегашна сметководствена
вредност на:

на 31 декември 2016
(претходна година) - - - - - - - - -

на 31 декември 2017
(тековна година) - - - - - - - - -
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30 Тековни и одложени даночни средства и обврски
30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

во илјади денари
тековна

година 2017
претходна

година 2016

Побарувања за данок на
добивка (тековен) - -
Обврски за данок на
добивка (тековен) 2.944 5.939

Iznosot od 2,944 iljadi denari proizleguva od obvrskata za pla}awe na danokot na
dobivka po Godi{na smetka za 2017 godina.

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски

30 .2 Одложени  даночни средства и одложени даночни обврски
A Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

тековна година 2017 претходна година 2016

во илјади денари

Одложени
даночни
средства

(Одложени
даночни
обврски)

на нето-
основа

Одложени
даночни
средства

(Одложени
даночни
обврски)

на нето-
основа

Дериватни средства чувани
за управување со ризик - - - - - -
Кредити на и побарувања
од банки - - - - - -
Кредити на и побарувања
од други комитенти - - - - - -
Вложувања во хартии од
вредност - - - - - -

Нематеријални средства - - - - - -
Недвижности и опрема
Останати побарувања - - - - - -
Дериватни обврски чувани
за управување со ризик - - - - - -

Останати обврски - - - - - -
Неискористени даночни
загуби и неискористени
даночни кредити - - - - - -

Останато - - - - - -
Одложени даночни
средства/обврски
признаени во билансот
на успех - - - - - -
Вложувања во
финансиските средства
расположливи за продажба - - - - - -
Заштита од ризик од
паричните текови - - - - - -
Одложени даночни
средства/обврски
признаени во капиталот - - - - - -
Вкупно признаени
одложени даночни
средства/обврски - - - - - -
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30. Тековни и одложени даночни средства и обврски

Б. Непризнанени одложени даночни средства
во илјади денари

тековна година
2017

претходна
година 2016

Даночни загуби - -
Даночни кредити - -
Вкупно непризнаени одложени
даночни средства - -

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски

В.
Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените
даночни обврски во текот на годината

Признаени во текот на
годината во:

во илјади денари
Состојба на 1

јануари
Биланс на

успех Капиталот
Состојба на 31

декември
претходна година 2016
Дериватни средства чувани за
управување со ризик - - -
Кредити на и побарувања од банки - - -
Кредити на и побарувања од други
комитенти - - -
Вложувања во хартии од вредност - - -
Нематеријални средства - - -
Недвижности и опрема - - -
Останати побарувања - - -
Дериватни обврски чувани за
управување со ризик - - -
Останати обврски - - -
Неискористени даночни загуби и
неискористени даночни кредити - - -
Останато - - -
Вложувања во финансиските
средства расположливи за продажба - - -
Заштита од ризик од паричните
текови - - -
Вкупно признаени одложени
даночни средства/обврски - - - -
тековна година 2017
Дериватни средства чувани за
управување со ризик - - -
Кредити на и побарувања од банки - - -
Кредити на и побарувања од други
комитенти - - -
Вложувања во хартии од вредност - - -
Нематеријални средства - - -
Недвижности и опрема - - -
Останати побарувања - - -
Дериватни обврски чувани за
управување со ризик - - -
Останати обврски - - -
Неискористени даночни загуби и
неискористени даночни кредити - - -
Останато - - -
Вложувања во финансиските
средства расположливи за продажба - - -
Заштита од ризик од паричните
текови - - -
Вкупно признаени одложени
даночни средства/обврски - - - -
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31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување
A. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

во илјади денари
тековна

година 2017
претходна

година 2016
Нематеријални средства - -
Недвижности и опрема - -
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за
продажба - -

Б. Група за отуѓување
во илјади денари

тековна
година 2017

претходна
година 2016

Група на средства за отуѓување
Финансиски средства - -
Нематеријални средства - -
Недвижности и опрема - -
Вложувања во придружените друштва - -
Побарувања за данок на добивка - -
Останати средства - -
Вкупно група на средства за отуѓување - -
Обврски директно поврзани со групата на средства за
отуѓување
Финансиски обврски - -
Посебна резерва - -
Обврски за данок на добивка - -
Останати обврски - -
Вкупно обврски директно поврзани со групата на
средства за отуѓување - -

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за
продажба и група за отуѓување

во илјади денари
тековна

година 2017
претходна

година 2016
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на
средствата кои се чуваат за продажба и група за
отуѓување - -
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32. Обврски за тргување

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016
Депозити на банки

Тековни сметки, депозити по видување и депозити
преку

ноќ - -
Орочени депозити - -
Останати депозити - -

- -

Депозити на други комитенти
Тековни сметки, депозити по видување и депозити

преку
ноќ - -
Орочени депозити - -
Останати депозити - -

- -

Издаддени должнички хартии од вредност
Инструменти на пазарот на пари - -
Сертификати за депозит - -
Издадени обврзници - -
Останато - -

- -

Останати финансиски обврски - -

Деривати за тргување
Договори зависни од промената на каматната стапка - -
Договори зависни од промената на курсот - -
Договори зависни од промената на цената на
хартиите од вредност - -
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на

МСС 39 - -
- -

Вкупно обврски за тргување - -
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33. Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех, определени како такви
при почетното признавање

во илјади денари
тековна година 2017 претходна година 2016

сегашна
сметководствена

вредност

договорна
вредност,

платлива на
достасување

сегашна
сметководствена

вредност

договорна вредност,
платлива на
достасување

Депозити на банки
Тековни сметки,

депозити по видување и
депозити преку ноќ - - - -

Орочени депозити - - - -
Останати депозити - - - -

- - - -

Депозити на други
комитенти

Тековни сметки,
депозити по видување и
депозити преку ноќ - - - -

Орочени депозити - - - -
Останати депозити - - - -

- - - -

Издаддени должнички
хартии од вредност

Инструменти на пазарот
на пари - - - -

Сертификати за депозит - - - -
Издадени обврзници - - - -
Останато - - - -

- - - -

Субординирани обврски - - - -
Останати финансиски
обврски - - - -
Вкупно финансиски
обврски по објективна
вредност преку Билансот
на успех, определени
како такви при
почетното признавање - - - -
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34. Депозити
34.1 Депозити на банки

во илјади денари
тековна година 2017 претходна година 2016

краткорочни Долгорочни краткорочни долгорочни

Тековни сметки - - - -
домашни банки 28 - 11 -
странски банки - - - -

Депозити по видување - - - -
домашни банки - - - -
странски банки - - - -

Орочени депозити - - - -
домашни банки 55.342 - - -
странски банки - - - -

Ограничени депозити - - - -
домашни банки - - - -
странски банки - - - -

Останати депозити - - - -
домашни банки - - - -
странски банки - - - -

Обврски врз основа на
камати за депозити

- - - -

домашни банки 24 - - -
странски банки - - - -

Тековна достасаност - - - -
Вкупно депозити на
банки 55.393 - 11 -
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34. Депозити  (продолжува)

34.2 Депозити на други комитенти

во илјади денари
тековна година 2017 претходна година 2016

краткорочни долгорочни краткорочни долгорочни

Нефинансиски друштва
Тековни сметки 933.614 - 886.298 -
Депозити по видување 893 - 973 -
Орочени депозити 572.599 17.043 702.542 13.576
Ограничени депозити 58.603 - 18.866 1.694
Останати депозити - - - -
Обврски врз основа на

камати за депозити 969 - 1.272 -
1.566.677 17.043 1.609.951 15.270

Држава
Тековни сметки 135 - 11.711 -
Депозити по видување 819 - 819 -
Орочени депозити - - - -
Ограничени депозити - - 1 -
Останати депозити - - - -
Обврски врз основа на

камати за депозити - - - -
954 - 12.531 -

Непрофитни институции кои
им служат на домаќинствата

Тековни сметки 41.142 - 32.729 -
Депозити по видување 338 - 77 -
Орочени депозити 55.033 - 56.186 -
Ограничени депозити 724 2.919 729 2.918
Останати депозити - - - -
Обврски врз основа на

камати за депозити 42 - 51 -
97.278 2.919 89.772 2.918
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34. Депозити (продолжува)
34.2 Депозити на други комитенти (продолжува)

во илјади денари
тековна година 2017 претходна година 2016

краткорочни долгорочни краткорочни долгорочни
Финансиски друштва, освен
банки

Тековни сметки 3.069 - 4.523 -
Депозити по видување - - - -
Орочени депозити 123.000 495.127 91.000 370.919
Ограничени депозити 938 936 5.327 755
Останати депозити - - - -
Обврски врз основа на

камати за депозити
857 - 544 -

127.864 496.062 101.394 371.674

Домаќинства
Тековни сметки 1.261.548 - 1.021.596 -
Депозити по видување 346.623 - 297.528 -
Орочени депозити 1.112.191 1.000.808 1.292.056 887.615
Ограничени депозити 23.221 99.448 40.098 102.183
Останати депозити - - - -
Обврски врз основа на

камати за депозити 1.185 - 1.498 -
2.744.768 1.100.256 2.652.775 989.798

Нерезиденти, освен банки
Тековни сметки 5.098 - 4.198 -
Депозити по видување - - - -
Орочени депозити - - - -
Ограничени депозити 1.231 - 3.911 -
Останати депозити - - - -
Обврски врз основа на

камати за депозити - - - -
6.329 - 8.109 -

Тековна достасаност 528.618 (528.618) 620.768 (620.768)
Вкупно депозити на други
комитенти 5.072.488 1.087.661 5.095.301 758.892
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35. Издадени должнички хартии од вредност

во илјади денари

тековна година
2017

претходна година
2016

Инструменти на пазарот на пари - -
Сертификати за депозит - -
Издадени обврзници - -
Останато - -
Обврски врз основа на камати за издадени
хартии од вредност - -
Вкупно издадени должнички хартии од
вредност - -
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36. Обврски по кредити
А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот
на кредитодавателот

во илјади денари
тековна година 2017 претходна година 2016

краткорочни долгорочни краткорочни долгорочни
Банки

резиденти
Обврски по кредити 207 386.272 206 445.800
Репо-трансакции - - - -
Обврски врз основа на

камати
1.019 - 1.155 -

нерезиденти - - - -

Обврски по кредити - - - -

Репо-трансакции - - - -
Обврски врз основа на

камати - - - -
Нефинансиски друштва - - - -

Обврски по кредити - - - -

Репо-трансакции - - - -
Обврски врз основа на

камати - - - -
Држава - - - -

Обврски по кредити - 2.312 - 2.312

Репо-трансакции - - - -
Обврски врз основа на

камати - - - -
Непрофитни институции
кои им служат на
домаќинствата - - - -

Обврски по кредити - - - -
Обврски врз основа на

камати - - - -
Финансиски друштва, освен
банки - - - -

Обврски по кредити - - - -

Репо-трансакции - - - -
Обврски врз основа на

камати - - - -

Домаќинства - - - -

Обврски по кредити - - - -
Обврски врз основа на

камати - - - -
Тековна достасаност 108.500 (108.500) 114.735 (114.735)
Вкупно обврски по
кредити 109.726 280.084 116.095 333.377
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36. Обврски по кредити (продолжува)

Б
Обврски по кредити според
кредитодавателот

во илјади денари
тековна година 2017 претходна година 2016

краткорочни долгорочни краткорочни долгорочни
домашни извори:
Банки 1.226 386.272 1.361 445.800
Држава - 2.312 - 2.312

1.226 388.584 1.361 448.112

странски извори:
Банки - - - -
Финансиски друштва, освен
банки

- - - -

Тековна достасаност 108.500 (108.500) 114.735 (114.735)
Вкупно обврски по
кредити 109.726 280.084 116.095 333.377
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36. Обврски по кредити (продолжува)
Detalite za obvrskite po krediti vo soglasnost so sklu~enite dogovori se kako {to sleduva:

Naziv na kreditna     linija Valuta

Datум na
potpi{uvawe

Dogovor/Aneкс Kamatna stapka
Godina na

dostasuvawe

Pod-dogovor za zaem na
koristewe na sredstva od
obnovliv krediten fond (ZKDF)

MKD so devizna
klauzula 6.7.2011 0.5%

Vo сoglasnost so
dogovorite so

krajnite korisnici

Dogovor za kredit za poddr{ka
na mikro, mali i sredni
trgovski dru{tva so sredstva od
Posebniot krediten fond (PKF)

MKD so devizna
klauzula 18.10.2011 3%

Vo сoglasnost so
dogovorite so

krajnite korisnici

Ramkoven dogovor za u~estvo vo
programata za kreditirawe na
razvojot od Italijanskata
kreditna linija (IKL) EUR

Dogovor 29.7.2004
Aneks br.3 –

20.9.2011 3%

Vo сoglasnost so
dogovorite so

krajnite korisnici

Ramkoven dogovor za u~estvo vo
programata za kreditirawe na
mali i sredni pretprijatija i
prioritetni proekti II od
kreditnata linija EIB vo iznos
od 50.000.000 evra i Ramkoven
dogovor za u~estvo vo
programata za kreditirawe na
mali i sredni pretprijatija  i
prioritetni proekti III vo iznos
od 100.000.000 evra. EUR

16.12.2011;
12.7.2012 1% 2019-2022 godina

Aneks 23.7.2015
Ramkoven dogovor za u~estvo vo
programata za kreditirawe na
mali i sredni pretprijatija i
prioritetni proekti od IV
kreditnata linija EIB vo iznos
od 100.000.000 evra. EUR

26.5.2014
Aneks 23.07.2015 1% 2024 godina

Ramkoven dogovor za u~estvo vo
programata za kreditirawe
na razvojot na mikro, mali i
sredni pretprijatija, poddr{ka
na izvozot i trajni obrtni
sredstva MKD so devizna

klauzula 18.11.2014 3%-3,5%

Vo сoglasnost so
dogovorite so

krajnite korisnici

Aneks br 1. Kon Ramkoven
dogovor za u~estvo vo
programata za kreditirawe
na razvojot na mikro, mali i
sredni pretprijatija, poddr{ka
na izvozot i trajni obrtni
sredstva

EUR 14.11.2016

Tromese~en
Euribor plus
0,75%, no ne

pomalku od  0,75%

Vo сoglasnost so
dogovorite so

krajnite korisnici

Kako obezbeduvawe za ovie obvrski po krediti, Bankata ima potpi{ano meni~na izjava so koja pravata
i obvrskite se uredeni vo forma na notarski akt so izvr{na klauzula i ima zalo`eno del od
pobaruvawata po krediti (Bele{ka 22.2)
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37. Субординирани обврски
во илјади денари

тековна година
2017

претходна година
2016

Обврски по субординирани депозити
Обврски врз основа на камати - -

- -

Обврски по субординирани кредити
Обврски врз основа на камати - -

- -

Обврски по субординирани издадени
должнички хартии од вредност
Обврски врз основа на камати - -

- -

Откупливи приоритетни акции - -
Вкупно субординирани обврски - -
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38. Посебна резерва и резервирања

во илјади денари

Посебна
резерва

за
вонбилан

сни
кредитни
изложено

сти

Резервира
ња за

потенцијал
ните

обврски
врз основа
на судски
спорови

Резервир
ања за

пензиите
и за

други
користи

за
вработен

ите

Резервира
ња за

преструкту
рирањето

Резервирањ
а за

неповолнит
е договори

Останати
резервира

ња Вкупно

Состојба на 1 јануари
2016 (претходна
година) 3.780 1.664 - - - - 8.284

дополнителни
резервирања во текот
на годината 1.561 6.303 - - - - 7.864

(искористени
резервирања во текот
на годината) - - - - - - -

(ослободување на
резервирањата во
текот на годината) (1.325) (1.664) - - - - (2.989)

Ефект од курсни
разлики 4 - - - - - 4
Состојба на 31

декември 2016
(претходна година) 4.020 6.303 - - - - 10.323

Состојба на 1 јануари
2017 (тековна година) 4.020 6.303 - - - - 10.323

дополнителни
резервирања во текот
на годината 1.859 - - - - 138 1.997

(искористени
резервирања во текот
на годината) - - - - - - -

(ослободување на
резервирањата во
текот на годината) (1.173) - - - - - (1.173)

Ефект од курсни
разлики (14) - - - - - (14)
Состојба на 31

декември 2017
(тековна година) 4.691 6.303 - - - 138 11.132
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39. Останати обврски

во илјади денари
тековна година

2017
претходна година

2016

Обврски кон добавувачите 7.572 4.713
Добиени аванси 4.104 4.007
Обврски за провизиите и надоместите - -
Пресметани трошоци 671 890
Разграничени приходи од претходна
година

3.855 3.866

Краткорочни обврски кон вработените - -
Краткорочни обврски за користите на
вработените

- -

Останато 5.244
- Обврски по основ на распределба на
добивка

9.350

- Обврски за деловна успешност 5.739 6.327
- Обврски за виза домашен сетлмент 4.147 3.433
- Обврски за виза странски сетлмент 2.508 1.066
- Обврски за нераспределен девизен
прилив правни лица

8.734 5.987

- Обврски за нераспределен девизен
прилив физички лица

3.100 1.919

- Обврски по основ на ДДВ 3.415 156
- Обврски од затворени сметки на правни
лица 4.636 5.671
- Обврски од неажурирани сметки на
нерезиденти 2.751 2.977
-Обврски по основ на превземени
депозити од Штедилница Мак БС 1.722 -
-Обврски по основ на примени средства
од брокерско работење 2.516 450
- Останато 8.895 5.779
Вкупно останати обврски 69.608 56.591
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40. Запишан капитал
А. Запишан капитал

во денари број на издадени акции
во илјади денари

Номинална вредност по акција
обични акции

неоткупливи приоритетни
акции Вкупно запишан капитал

обични акции

неоткупливи
приоритетни акции

тековна година
2017

претходна
година 2016

тековна
година 2017

претходна
година 2016

тековна
година
2017

претходна
година 2016

Состојба на 1 јануари - целосно
платени 1.000 - 907.888 907.888 - - 907.888 907.888
Запишани акции во текот на
годината - - - - - - - -

Реализација на опциите на акции - - - - - - - -

Поделба/окрупнување на
номиналната вредност на акција - - - - - - - -

Состојба на 31 декември -
целосно платени 1.000 - 907.888 907.888 - - 907.888 907.888

So sostojba na 31 Dekemvri 2017 vkupniot akcionerski kapital na Bankata iznesuva 907,888 iljadi denari (31 dekemvri
2016 : 907,888 iljadi denari) i istiot se sostoi od 907,888 (31 dekemvri 2016 : 907,888) odobreni i vo celost plateni obi~ni
akcii. Nominalnata vrednost po akcija iznesuva 1,000 denari (31 dekemvri 2016 : 1,000 denari).
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40. Запишан капитал (продолжува)
Б. Дивиденди
Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Банката

во илјади денари

тековна година
2017

претходна година
2016

Објавени дивиденди и платени дивиденди за
годината 74.649 35.307

во денари

тековна година
2017

претходна година
2016

Дивиденда по обична акција 82,22 38,89

Дивиденда по приоритетна акција - -

So Odluka na Sobranieto na Bankata na den 31.03.2017 godina za upotreba i rasporeduvawe na
neraspredelenata dobivka na Bankata za 2016 godina izvr{ena e raspredelba na neraspredelenata
dobivka za 2016 godina za dividendi na obi~ni akcii vo bruto-iznos od 74,649 iljadi denari, odnosno
iznosot na dividendata po bruto-akcija e 8,222 % od nominalnata vrednost.
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Б.2
Објавени дивиденди по денот на Билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во Билансот на
состојба)

во илјади денари

тековна година 2017
претходна година

2016

Објавени дивиденди по 31 декември - -

во илјади денари

тековна година 2017
претходна година

2016

Дивиденда по обична акција - -

Дивиденда по приоритетна акција - -

40. Запишан капитал (продолжува)
В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

во илјади денари во %

тековна година 2017
претходна година

2016 тековна година 2017
претходна година

2016

Име на акционерот

Запишан капитал
(номинална вредност)

Запишан капитал
(номинална вредност)

право на глас право на глас

Тетекс АД Тетово со поврзаните 451.789 450.254 49,76% 49,59%

Вкупно
451.789 450.254 49,76% 49,59%
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41. Заработка по акција
A. Основна заработка по акција

во илјади денари

тековна година 2017 претходна година 2016

Нето-добивка која им припаѓа на
имателите на обични акции
Нето-добивка за годината 100.128 83.680
Дивиденда за неоткупливи приоритетни
акции - -
Корекции на нето-добивката која им
припаѓа на имателите на обични акции
(наведете одделно) - -

Нето-добивка која им припаѓа на
имателите на обични акции 100.128 83.680

број на акции

тековна година 2017
претходна година

2016
Пондериран просечен број на обичните
акции
Издадени обични акции на 1 јануари 907.888 907.888

Ефекти од промените на бројот на
обичните акции во текот на годината
(наведете ги сите настани пооделно)

- -

Купопродажба на сопствени акции - -

Пондериран просечен број на
обичните акции на 31 декември 907.888 907.888
Основна заработка по акција (во
денари) 110 92

Osnovnata zarabotka po akcija se presmetuva po pat na delewe na
dobivkata koja im pripa|a na imatelite na obi~ni akcii so
ponderiraniot prose~en broj obi~ni akcii vo optek vo tekot na godinata.
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41. Заработка по акција (продолжува)
Б. Разводнета заработка по акција

во илјади денари

тековна година 2017 претходна година 2016

Нето-добивка која им припаѓа на имателите на
обични акции (разводнета) - -

Нето-добивка за годината која им припаѓа на
имателите на обични акции - -

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на
имателите на обични акции за ефектите на сите
издадени потенцијални обични акции (наведете
одделно) - -

Нето-добивка која им припаѓа на
имателите на обични акции (разводнета) - -

број на акции

тековна година 2017 претходна година 2016
Пондериран просечен број обични акции
(разводнет)
Издадени обични акции на 1 јануари

- -

Ефекти од издавањето на потенцијалните
обични акции (наведете ги сите настани
пооделно) - -
Пондериран просечен број на обичните
акции (разводнети) на 31 декември - -

Разводнета заработка по акција (во
денари) - -
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42. Потенцијални обврски и потенцијални средства
42.1 Потенцијални обврски

во илјади денари

тековна година
2017

претходна година
2016

Платежни непокриени гаранции
во денари 211.029 184.702
во странска валута 7.379 6.994
во денари со валутна клаузула 949 21.238

Чинидбени непокриени гаранции
во денари 15.673 31.183
во странска валута - -
во денари со валутна клаузула 4.249 -

Непокриени акредитиви
во денари - -
во странска валута 1.485 1.485
во денари со валутна клаузула - -

Неискористени пречекорувања по тековни
сметки 77.694 75.506
Неискористени лимити на кредитни
картички 59.338 60.986
Преземени обврски за кредитирање и
неискористени кредитни лимити 61.425 39.863
Останати непокриени потенцијални обврски 458 521
Издадени покриени гаранции 20.761 27.106
Покриени акредитиви - -
Останати потенцијални обврски - -
Вкупно потенцијални обврски пред
посебната резерва 460.441 449.585
(Посебна резерва) (4.692) (4.020)
Вкупно потенцијални обврски
намалени за посебната резерва 455.750 445.565
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42 Потенцијални обврски и потенцијални средства
42.1 Потенцијални обврски (продолжува)

Prezemenite obvrski za kreditirawe i neiskoristeni
kreditni limiti vo iznos od 61,425 iljadi denari (2016: 39,863 iljadi
denari) se odnesuvaat na neiskoristeni kreditni limiti od
revolving krediti. Ovie dogovori imaat fiksni limiti i voobi~aeno
se odobruvaat za period od edna godina. Ovie potecijalni obvrski
pretstavuvaat vonbilansna izlo`enost na krediten rizik i vo
Bilansot na sostojba se priznavaat samo proviziite i ispravkite na
potencijalnite zagubi s# do momentot koga prezemenite i
potencijalnite obvrski }e bidat ispolneti ili }e dostasaat.
Potencijalnite obvrski objaveni vo ovaa bele{ka se neotpoviklivi.

Sudski sporovi

So sostojba na 31 dekemvri 2017, sudskite postapki koi se
vodat protiv Bankata iznesuvaat vkupno 59,691 iljadi denari. (2016:
54,994 iljadi denari).

Osven toa, razni pravni sporovi i pobaruvawa mo`e da se
pojavat i vo idnina vo tekot na redovnoto delovno rabotewe na
Bankata. Povrzanite rizici se analizirani od verojatnosta za nivna
pojava. Iako rezultatot od ova problematika ne mo`e sekoga{ so
sigurnost da se utvrdi, rakovodstvoto na Bankata smeta deka
potencijalnite pravni sporovi i pobaruvawa nema da rezultiraat vo
materijalno zna~ajni obvrski.

Dano~en rizik

Finansiskite izve{tai i smetkovodstvenata evidencija na
Bankata podle`at na dano~na kontroa od strana na dano~nite vlasti
vo period od 5 godini od podnesuvawe na dano~niot izve{taj za
finansiskata godina i mo`at da predizvikaat dopolnitelni dano~ni
obvrski. Spored procenite na rakovodstvoto na Bankata, ne postojat
kakvi bilo dopolnitelni uslovi od koi mo`e da proizlezat
potencijalno materijalno zna~ajni obvrski po ovoj osnov.

Kapitalni obvrski

Ne se evidentirani kapitalni obvrski na denot na
izvestuvawe koi ne se ve}e priznati vo finansiskite izve{tai.
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42.2 Потенцијални средства

Вкупно потенцијални средства

Побарување по основ на договор за
отстапување на побарувања

во илјади денари

тековна година 2017
претходна година

2016

12.000 12.000

12.000 12.000
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43. Работи во име и за сметка на трети лица

во илјади денари

тековна година 2017 претходна година 2016

средства обврски нето-позиција средства обврски нето позиција

Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица
Депозити во денари - 27.916 (27.916) - 27.789 (27.789)
Депозити во странска валута - - - - -
Кредити во денари 27.916 - 27.916 27.789 - 27.789

Кредити во странска валута
- - - - - -

Други побарувања во денари - - - - - -
Други побарувања во странска валута - - - - - -

Управување на средствата во име и за сметка на трети лица - - - - - -
Депозити во денари - - - - - -
Депозити во странска валута - - - - - -

Кредити во денари - - - - - -

Кредити во странска валута - - - - - -
Други побарувања во денари - - - - - -
Други побарувања во странска валута - - - - - -

Старателски сметки - - - - - -
Останато - - - - - -

Вкупно 27.916 27.916 - 27.789 27.789 -

Bankata povremeno deluva kako doveritel i ima ostanati doveritelski svojstva {to rezultira vo ~uvawe ili
plasirawe sredstva vo ime na fizi~ki lica ili ostanati institucii. Ovie sredstva ne se vklu~eni vo ovie finansiski
izve{tai, poradi toa {to tie ne se sredstva na Bankata.
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44 Transakcii so povrzanite strani

Vo soglasnost so Zakonot za bankite kako povrzani strani so
Bankata se: lica so posebni prava i odgovornosti vo Bankata i so niv
povrzanite lica, akcioneri so kvalifikuvano u~estvo vo Bankata
(direktno ili indirektno poseduvawe najmalku 5% od vkupniot broj
akcii ili od izdadenite akcii so pravo na glas vo Bankata ili
ovozmo`uvaat zna~itelno vlijanie vrz upravuvaweto na Bankata) i so
niv povrzanite lica, kako i odgovornite lica na tie akcioneri - pravni
lica, podru`nici na Bankata i drugi lica so koi Bankata ima bliski
vrski.

Bankata kreditira, vr{i raboti na platen promet i deponira
sredstva na pretprijatija i finansiski institucii so koi e povrzana.
Rakovodstvoto na Bankata smeta deka ovie transakcii se vr{at vrz
normalni pazarni uslovi i vo normalniot tek na delovnite aktivnosti.
Saldata i obemot na transakciite so povrzanite lica so Bankata so
sostojba na i za godinite {to zavr{ija na 31 dekemvri 2017 i 2016 godina
se kako {to sleduva:
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44. Трансакции со поврзаните страни

А. Биланс на состојба

во илјади денари Матично друштво Подружници
Придружени

друштва
Раководен кадар

на Банката

Останати
поврзани
страни Вкупно

Состојба на 31 декември 2017 (тековна
година)

Средства

Тековни сметки - - - 358 227 584
Средства за тргување - - - - - -
Кредити и побарувања

хипотекарни кредити - - - - - -
потрошувачки кредити - - - 3.872 719 4.592
побарувања по финансиски лизинг - - - - - -
побарувања по факторинг и форфетирање - - - - - -
останати кредити и побарувања 15.059 - - 14.265 2.446 31.769

Вложувања во хартиите од вредност - - - - - -
(Исправка на вредноста) (16) - - (39) (13) (68)
Останати средства - - - - - -

Вкупно 15.043 - - 18.457 3.378 36.878
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44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

А.

Биланс на состојба (Продолжува)

Обврски

во илјади денари Матично друштво Подружници
Придружени

друштва
Раководен кадар

на Банката

Останати
поврзани
страни Вкупно

Обврски за тргување - - - - - -

Депозити 17.890 - - 37.655 473.619 529.164
Издадени хартии од вредност - - - - - -
Обврски по кредити - - - - - -
Субординирани обврски - - - - - -
Останати обврски 208 - - - - 208
Вкупно 18.098 - - 37.655 473.619 529.372

Потенцијални обврски
Издадени гаранции 14.068 - - - - 14.068
Издадени акредитиви - - - - - -
Останати потенцијални обврски 15.992 - - 2.127 279 18.398
(Посебна резерва) (52) - - (47) (5) (104)
Вкупно 30.008 - - 2.080 274 32.361

Потенцијални средства
Примени гаранции - - - - - -
Останати потенцијални средства - - - - - -
Вкупно - - - - - -
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44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)
А. Биланс на состојба (продолжува)

во илјади денари Матично друштво Подружници
Придружени

друштва
Раководен кадар

на Банката

Останати
поврзани
страни Вкупно

Состојба на 31 декември 2016
(претходна година)
Средства

Тековни сметки - - - 311 132 443

Средства за тргување - - - - - -

Кредити и побарувања

хипотекарни кредити - - - - - -

потрошувачки кредити - - - 3.453 924 4.376

побарувања по финансиски лизинг - - - - - -

побарувања по факторинг и форфетирање - - - - - -

останати кредити и побарувања 23 - - 9.061 335 9.419

Вложувања во хартиите од вредност - - - - - -

(Исправка на вредноста) (1) - - (30) (9) (41)

Останати средства - - - - - -

Вкупно 21 - - 12.795 1.381 14.198
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44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)
А. Биланс на состојба (продолжува)

во илјади денари
Матично
друштво Подружници

Придружени
друштва

Раководен кадар
на Банката

Останати
поврзани
страни Вкупно

Состојба на 31 декември 2016
(претходна година)
Обврски
Обврски за тргување - - - - - -
Депозити 54.835 - - 24.459 300.310 379.604
Издадени хартии од вредност - - - - - -
Обврски по кредити - - - - - -
Субординирани обврски - - - - - -

Останати обврски 208 - - - 6 214

Вкупно 55.044 - - 24.459 300.316 379.819
Потенцијални обврски

Издадени гаранции 3.653 - - - - 3.653
Издадени акредитиви - - - - - -
Останати потенцијални обврски 1.000 - - 2.213 333 3.547
(Посебна резерва) (13) - - (50) (7) (70)

Вкупно 4.640 - - 2.163 327 7.130
Потенцијални средства
Примени гаранции
Останати потенцијални средства
Вкупно - - - - - -
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44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)
Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

во илјади денари Матично друштво Подружници
Придружени

друштва
Раководен кадар

на Банката

Останати
поврзани
страни Вкупно

2017 (тековна година)

Приходи

Приходи од камата 39 - - 754 133 926

Приходи од провизии и надомести 482 - - 119 70 672

Нето-приходи од тргување - - - - - -

Приходи од дивиденда - - - - - -

Капитална добивка од продажбата на
нетековни средства - - - - - -

Останати приходи - - - - - -

Трансфери помеѓу субјектите - - - - - -
Вкупно 521 - - 873 203 1.598

Расходи

Расходи за камата 509 - - 360 9.382 10.251

Расходи за провизии и надомести - - - - - -

Нето-загуби од тргување - - - -

Расходи за набавка на нетековните средства - - - - - -

Исправка на вредноста на финансиските
средства, на нето-основа 15 - - 5 4 23

Останати расходи 15.403 - - 3 1.634 17.041

Трансфери помеѓу субјектите - - - - - -

Вкупно 15.927 - - 368 11.020 27.315
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44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

во илјади денари Матично друштво Подружници
Придружени

друштва
Раководен кадар

на Банката

Останати
поврзани
страни Вкупно

2016 (претходна година)

Приходи

Приходи од камата 1 - - 552 115 668

Приходи од провизии и надомести 526 - - 92 64 681

Нето-приходи од тргување - - - - - -

Приходи од дивиденда - - - - - -

Капитална добивка од продажбата на
нетековни средства - - - - - -

Останати приходи - - - - - -

Трансфери помеѓу субјектите - - - - - -

Вкупно 527 - - 644 178 1.349

Расходи

Расходи за камата 286 - - 384 1.696 2.365

Расходи за провизии и надомести - - - - - -

Нето-загуби од тргување - - - - - -

Расходи за набавка на нетековните средства - - - - - -

Исправка на вредноста на финансиските
средства, на нето-основа 1 - - 7 (7) 2

Останати расходи 14.166 - - (7) 1.676 15.836

Трансфери помеѓу субјектите - - - - - -

Вкупно 14.453 - - 385 3.365 18.203
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44. Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

В. Надомести на раководниот кадар на Банката

во илјади денари

тековна година
2017

претходна година
2016

Краткорочни користи за вработените 39.149 41.818

Користи по престанокот на вработувањето - -

Користи поради престанок на вработувањето - -

Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со
сопственички инструменти

- -

Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со
парични средства

- -

Останато 2.793 1.612

Вкупно 41.942 43.430

So 31 Dekemvri 2017 godina nadomestite na licata so posebni prava i odgovornosti iznesuvaat 41.942 iljadi denari
(2016: 43.430 iljadi denari), od koi 39.149 iljadi denari (2016: 41.818 iljadi denari) se odnesuvaat na plati na 36 lica so
posebni prava i odgovornosti, a 2.793 iljadi denari se odnesuvaat na nagradi na ~lenovite na Upraven Odbor i licata so
posebni prava i odgovornosti od godi{nata dobivka na Bankata, na isplateni jubilejni nagradi na licata so posebni prava i
odgovornosti, na isplaten regres za godi{en odmor na 35 lica so posebni prava i odgovornosti.
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45. Наеми
A. Наемодавател
A.1 Побарувања по финансиски наеми

Вкупно побарувања по
финансиски наем

Период на достасување на побарувањата по финансиски
наем

во илјади денари до 1 година од 1 до 5 години над 5 години

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година) - - - -

Сегашна вредност на минималните плаќања за
наемот

- - - -

Вкупно - - - -

Состојба на 31 декември 2016 (претходна година) - - - -

Сегашна вредност на минималните плаќања за
наемот

- - - -

Вкупно - - - -
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45. Наеми    (продолжува)
А.2. Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

Вкупно
побарувања по
неотповикливи

оперативни
наеми

Период на достасување на побарувањата по
неотповикливи оперативни наеми

во илјади денари до 1 година од 1 до 5 години над 5 години
Состојба на 31 декември 2017
(тековна година) - - - -
Сегашна вредност на
минималните плаќања за наемот

- - - -
Вкупно - - - -
Состојба на 31 декември 2016
(претходна година) - - - -
Сегашна вредност на
минималните плаќања за наемот

- - - -
Вкупно - - - -

во илјади денари Земјиште
Градежни
објекти

Транспортни
средства

Мебел и
канцелариска

опрема
Останата
опрема

Други ставки
на

недвижностите
и опремата Вкупно

Вредност на имотот даден под
оперативен наем:

состојба на 31 декември 2017
(тековна година) - - - - - - -

состојба на 31 декември 2016
(претходна година) - - - - - - -

Вкупно - - - - - - -
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45. Наеми    (продолжува)
Б. Наемател
Б.1 Обврски по финансиски наеми

Вкупно обврски по
финансиски наем

Период на достасување на обврските по финансиски наем

во илјади денари до 1 година од 1 до 5 години над 5 години

Состојба на 31 декември 2017 (тековна година) - - - -

- - - -

Вкупно - - - -

Состојба на 31 декември 2016 (претходна година) - - - -

- - - -

Вкупно - - - -
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45. Наеми    (продолжува)
Б. Наемател (продолжува)

Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжува)

во илјади денари Земјиште
Градежни
објекти

Транспортни
средства

Мебел и
канцелариска

опрема
Останата
опрема

Други ставки на
недвижностите и

опремата Вкупно

Вредност на имотот земен под финансиски наем:
Набавна вредност

Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година) - - - - - - -
зголемувања - - - - - - -
(отуѓување и расходување) - - - - - - -
останато - - - - - - -

Состојба на 31 декември 2016 (претходна
година) - - - - - - -

Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година) - - - - - - -
зголемувања - - - - - - -
(отуѓување и расходување) - - - - - - -
останато - - - - - - -

Состојба на 31 декември 2017 (тековна
година) - - - - - - -

Акумулирана амортизација и оштетување
Состојба на 1 јануари 2016 (претходна година) - - - - - - -

амортизација за годината - - - - - - -
загуба поради оштетување во текот на

годината - - - - - - -
(ослободување на загубата поради

оштетување во текот на годината) - - - - - - -

(отуѓување и расходување) - - - - - - -
останато - - - - - - -

- - - - - - -
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45. Наеми    (продолжува)
Б. Наемател (продолжува)

Б.1
Обврски по финансиски наеми
(продолжува)

во илјади денари Земјиште
Градежни
објекти

Транспортни
средства

Мебел и
канцелариска

опрема
Останата
опрема

Други ставки на
недвижностите и

опремата Вкупно

Состојба на 31 декември 2016 (претходна
година) - - - - - - -

Состојба на 1 јануари 2017 (тековна година) - - - - - - -
амортизација за годината - - - - - - -
загуба поради оштетување во текот на

годината - - - - - - -
(ослободување на загубата поради

оштетување во текот на годината) - - - - - - -
(отуѓување и расходување) - - - - - - -
останато - - - - - - -

Состојба на 31 декември 2017 (тековна
година) - - - - - - -

Сегашна сметководствена вредност

на 1 јануари 2016 (претходна година) - - - - - - -

на 31 декември 2016 (претходна година) - - - - - - -

на 31 декември 2017 (тековна година) - - - - - - -
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46. Плаќања врз основа на акции

во илјади денари

тековна година 2017 претходна година 2016
Датум на давање на опцијата - -
Датум на истекување на опцијата - -
Цена на реализација на опцијата - -
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата - -
Варијанса - -
Очекуван принос на дивидендата - -
Каматна стапка - -
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата - -

тековна година 2017 претходна година 2016

број на опциите за
акции

пондерирана просечна
цена за опциите за

акции
број на опциите за

акции

пондерирана просечна
цена за опциите за

акции

Состојба на 1 јануари - - - -

Промени во текот на годината:

опции дадени на членовите на Надзорниот одбор - - - -
опции дадени на членовите на Управниот одбор - - - -
останати дадени опции - - - -
форфетирани опции - - - -
реализирани опции - - - -
опции со истечен краен рок - - - -

Состојба на 31 декември - - - -
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47 Penziski planovi

Bankata nema definirano planovi za nadomesti pri
penzionirawe ili opcii za nadomestuvawe bazirani na akcii so sostojba
na 31 dekemvri 2017 i 2016 godina. Rakovodstvoto smeta deka sega{nata
vrednost na idnite obvrski kon vrabotenite vo vrska so nadomestite pri
penzionirawe i jubilejni nagradi ne e od materijalno zna~ewe za
finansiskite izve{tai so sostojba na 31 dekemvri 2017 i 2016 godina.

48 Nastani po datumot na izvestuvawe

Soglasno barawata na Me|unarodniot smetkovodstven standard 10
(Nastani po datumot na bilansot na sostojba), Bankata ima obvrska da
izvr{i obelodenuvawe na nekorektivnite nastani koi se slu~ile posle
datumot na bilansot na sostojba, odnosno pome|u krajot na periodot na
izvestuvawe i datumot koga finansiskite izve{tai se odobreni za
izdavawe.

Bankata, so datum 01.01.2018 godina izvr{i usoglasuvawa
soglasno izmenite vo Metodologijata za evidentirawe i vrednuvawe na
smetkovodstvenite stavki za podgotovka na finansiskite izve{tai
donesena od strana na NBRM i stapuvaweto vo sila na standardot MSFI
9, koj go zameni postoe~kiot MSS 39. Istite stapuvaat vo sila na
01.01.2018 godina.

Bankata izvr{i ocenka na site finansiski sredstva na 01.01.2018
godina. Vo zavisnost od delovnata cel, Bankata izvr{i nivno
klasificirawe vo soodveten deloven model i go utvrdi na~inot na
merewe na objektivnata vrednost na finansiskite instrumenti.

Dol`ni~kite instrumenti koi se klasificirani vo delovniot
model koj ima za cel naplata na dogovorenite pari~ni tekovi i
edinstveno otplati na glavnica i kamata, se merat po amortizirana
nabavna vrednost. Soglasno barawata na MSFI 9, Bankata na 01.01.2018
godina izvr{i klasificirawe na portfolioto na dol`ni~ki
instrumenti vo kategorija na finansiski sredstva koi se merat po
amortizirana nabavna vrednost, i istoto nema{e vlijanie vrz bilansite
na Bankata.



TTK BANKA AD - Skopje
BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Finansiski izve{tai za 2017 godina 164

48 Nastani po datumot na izvestuvawe

Sopstveni~kite instrumenti se klasificiraat i se merat po
objektivna vrednost (nemaat dogovorni pari~ni tekovi vrz osnova na
glavnica i kamata, odnosno ne go ispolnuvaat uslovot SPPI).
Sopstveni~kite instrumenti koi Bankata gi ~uva za trguvawe,
zadol`itelno se merat po objektivna vrednost i site promeni vo
objektivnata vrednost se evidentiraat vo Bilansot na uspeh. Za
sopstveni~kite instrumenti so koi ne se trguva, Bankata pri prvi~noto
priznavawe izbira dali promenite na objektivnata vrednost }e gi
evidentira vo Bilansot na uspeh ili vo Revalorizaciskite rezervi vo
ramki na Ostanata seopfatna dobivka.

Soglasno barawata na MSFI 9, Bankata na 01.01.2018 godina
izvr{i klasificirawe na portfolioto na sopstveni~ki instrumenti
koi se merat po objektivna vrednost preku ostanata seopfatna dobivka i
sopstveni~ki instrumenti koi se merat po objektivna vrednost preku
Bilansot na uspeh. Za vlo`uvawata na Bankata vo odredeni specifi~ni
institucii (kako KIBS, CDHV i sl.) za koi{to nema aktiven pazar i
~ie{to poseduvawe e utvrdeno so zakon i/ili e povrzano so mo`nosta za
koristewe na uslugite koi{to gi vr{at ovie institucii, mo`e da se
smeta deka nivnata nabavna vrednost ja odrazuva nivnata objektivna
vrednost. Bankata gi klasificira ovie vlo`uvawa kako finansiski
sredstva koi se merat po objektivna vrednost preku ostanata seopfatna
dobivka.

Materijalniot efekt na Bankata na 01.01.2018 godina, kako
razlika pome|u objektivnata i smetkovodstvenata vrednost na
sopstveni~kite instrumenti iznesuva 3.892 iljadi mkd evidentirana
akumulirana zaguba.

Kreditnoto portfolio soglasno izbraniot deloven model i
sprovedeniot SPPI test, kako i do 01.01.2018 godina, }e prodol`i da se
meri po amortizirana nabavna vrednost. Za usoglasuvawe so barawata
na MSFI 9, Bankata ne izvr{i prekni`uvawe na drugi smetki i nema
vlijanie vrz bilansite na Bankata.
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Zakonska obvrska za sostavuvawe na godi{na smetka i godi{en izve{taj
za raboteweto soglasno odredbite na ZTD

Soglasno ~len 476 od Zakonot za trgovski dru{tva Godi{nata smetka koja ja
izgotvuvaat trgovskite dru{tva vklu~uva bilans na sostojba i bilans na
uspeh i objasnuva~ki bele{ki.

Soglasno ~len 476 od Zakonot za trgovski dru{tva Godi{nata smetka i
finansiskiot izve{taj koi se odnesuvaat za ista delovna godina i koi se
podgotveni soglasno odredbite na Zakonot i so propisite za smetkovodstvo
treba da sodr`at identi~ni podatoci za sostojbata na sredstvata,
obvrskite, prihodite, rashodite, glavninata i ostvarenata dobivka odnosno
zaguba na dru{tvoto za delovnata godina.

Soglasno ~len 477 od Zakonot za trgovski dru{tva, Organot na upravuvawe
na Dru{tvoto, pokraj godi{nata smetka, odnosno finansiskite izve{tai, e
dol`en, po zavr{uvawe na sekoja delovna godina da izgotvi i izve{taj za
rabotata na dru{tvoto vo prethodnata godina so sodr`ina opredelena vo
~len 384 stav 7 od ZTD.

Godi{nata smetka na Dru{tvoto i Godi{niot izve{taj za rabotewe se
dadeni vo Dodatocite 2 i 3.

Organot na Upravuvawe na Dru{tvoto go razgledal i odobril Godi{niot
izve{taj za rabotewe.
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Godi{na smetka za 2017 godina
- Bilans na sostojba
- Bilans na uspeh



ТТК   БАНКА    АД    СКОПЈЕ

Народен фронт  19А Скопје

4030006597638

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

На ден 31.12.2017 година
(во денари)

Ознака

р.б.

на 

АОП

Претходна 

година

Тековна 

година

1 3 4 5

АКТИВА

1. 140 1.474.100.158 1.096.112.333

2 141 0 0

2а. 142

2б. 143

2в. 144

3 145 89.912.498 99.913.302

3а. 146 90.002.500 100.013.333

3б. 147 0 0

3в. 148

3г. 149 90.002 100.031

4 150 3.635.264.685 4.362.972.172

4a. 151 3.814.906.572 4.495.278.063

4б. 152

4в. 153 179.641.888 132.305.891

5 154 1.743.278.430 1.699.747.319

5а. 155 460.520.770 525.573.406

5б. 156 1.089.327.067 938.264.575

5в. 157 193.430.593 235.909.338

5г. 158 0 0

6. 159 120.107.348 119.824.826

7 160 0 0

7а. 161

7б. 162

8. 163 0 0

Исправка на вредноста

Вложувања во сопственички инструменти

Вложувања во придружени друштва (161+162)

Вложувања во банки

Останати вложувања во придружени претпријатија

Вложувања во подружници (164+165)

Останати побарувања

Исправка на вредноста

Должнички хартии од вредност  (155+156+157-158)

Благајнички записи

Државни хартии од вредност

Останати должнички хартии од вредност 

Исправка на вредноста

Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)

Кредити

Парични средства и парични еквиваленти

Вложувања во должнички ХВ кои може да се користат за рефинансирање во 

НБРМ (142+143+144)

Благајнички записи 

Државни хартии од вредност

Исправка на вредноста  

Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)

Назив на банката

Адреса и седиште 

Единствен даночен број

ПОЗИЦИЈА

ИЗНОС

2

Кредити

Депозити

Останати побарувања



8а. 164

8б. 165

9. 166 0 0

9а. 167

9б. 168

10. 169 18.033.949 17.965.041

10а. 170

10б. 171

10в. 172 2.780.548 3.376.131

10г. 173

10д. 174 15.253.401 14.588.910

11. 175 178.849.828 213.650.649

11а. 176

11б. 177 169.746.917 165.078.559

11в. 178 9.102.911 48.572.090

12. 179 245.098.293 213.336.640

12а. 180 251.073 71.008.739

12б. 181

12в. 182

12г. 183

12д. 184 225.536.006 121.183.910

12ѓ. 185

12е. 186

12ж 187

12з 188 0 0

12ѕ 189

12и 190

12ј 191 57.219.513 48.231.617

12к 192 37.908.299 27.087.626

13. 193 1.198.715 1.118.292

14. 194
7.505.843.903 7.824.640.574

ПАСИВА:

Одложени даночни средства

Финансиски средства  по објективна вредност преку билансот на успех 

определени како такви при почетното признавање

Останати побарувања 

Исправка на вредноста

Одложени приходи и однапред платени трошоци 

ВКУПНА АКТИВА 

(140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)

Вградени деривати

Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Заложени средства 

Аванси за нематеријални средства

Аванси за материјални средства

Побарување за данок од добивка

Земјиште   

Недвижности и опрема

Останати материјални средства

Останати средства/побарувања 

(180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192 )
Ограничени депозити

Дериватни средства чувани за управување со ризик

Основачки издатоци

Издатоци за истражување и развој

Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права

Гудвил

Останати нематеријални средства

Материјални средства (176+177+178)

Вложувања во банки 

Останати вложувања во подружници

Заеднички вложувања  (167+168)

Заеднички вложувања во банки

Останати заеднички вложувања 

Нематеријални средства  (170+171+172+173+174)



15. 195 6.392.732.824 6.706.575.130

16 196 447.171.495 442.890.788

16а. 197 10.584 27.947
16б

. 198 0 55.365.150

16в. 199

16г. 200 447.160.911 387.497.691
16д

. 201

17 202 5.856.504.637 6.162.461.963

17а. 203 1.993.829.930 2.267.887.763
17б

. 204 3.725.699.618 3.742.295.554

17в. 205 134.663.089 149.966.646

17г. 206 2.312.000 2.312.000
17д

. 207

18
Обврски по издадени должнички хартии од вредност  (209+210+211+212)

208 0 0

18а. 209

18б

. 210

18в. 211

18г. 212

19 213 74.866.996 86.235.275

19а. 214

19б

. 215

19в. 216

19г. 217

19д

. 218 5.938.769 2.944.057

19ѓ. 219

19е.
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех 

220

19ж

. 221 68.928.227 83.291.218

20 222 3.866.292 3.854.763

21 223 10.323.404 11.132.341

21а. 224 4.020.491 4.691.758
21б

. 225 0 137.670

21в. 226 6.302.913 6.302.913Останати резервирања 

Одложени даночни обврски 

Останати обврски

Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди 

Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)

Резервирања за вонбилансна кредитна изложеност 

Резервирања за пензии и за други користи на вработените 

Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221

Дериватни обврски чувани зауправување со ризик

Вградени Деривати 

Обврски за тргување 

Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување 

Обврски за данок на добивка

Обврски по кредити

Останати обврски

Издадени инструменти на пазарот на пари 

Издадени сертификати за депозит

Издадени обврзници

Останати издадени должнички хартии од вредност

Обврски по кредити 

Останати обврски 

Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)

Трансакциски сметки

Депозити 

Ограничени депозити

ОБВРСКИ  (196+202+208+213+222+223+227)

Обврски кон банки   (197+198+199+200+201)

Трансакциски сметки 

Депозити

Ограничени депозити



22 227

23 228 1.113.111.079 1.118.065.444

24 229 907.888.000 907.888.000

25 230 126.879 126.879

26 231

27 232 93.878.313 98.521.451

27а. 233 93.878.313 98.521.451
27б

. 234

28 235 27.537.822 7.012.351

29 236 83.680.065 100.128.330

30 237 0 0

31 238 0 4.388.433

32 239 0 0

33 240

34 241
7.505.843.903 7.824.640.574

35 242 4.011.076.626 4.283.792.988

36 243 4.011.076.626 4.283.792.988Вонбилансна евиденција -пасива

Задржана добивка

Пренесена загуба (-)

Малцинско учество

ВКУПНА ПАСИВА (195+228)

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Вонбилансна евиденција -актива

Резерви (233+234)

Законска и статутарна резерва

Останати резерви

Ревалоризациски резерви и остнати разлики од вреднувањето

Добивка за финансиската година

Загуба за финансиската година (-) 

Субординирани обврски

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230 -231+232+235+230+236-237+238-239+240)

Запишан капитал

Премии  од акции

Откупени сопствени акции (-)



Назив на банката ТТК   БАНКА    АД    СКОПЈЕ

Адреса, седиште и телефон Народен фронт  19А Скопје
Единствен даночен број 4030006597638

БИЛАНС НА УСПЕХ

На ден 31.12.2017 година
(во денари)

Ознака
Ред

.

бр.

на 

АОП

Претходна 

година

Тековна 

година

1 3 4 5

1. 001 320.982.130 332.845.435
2. 002 56.959.636 67.712.657
3 003 173.048.233 152.237.614
4 004 27.869.691 25.664.758
5. 005
6. Нето добивка од трансакции со хартии од вредностa 006 1.080.370 3.763.159
7 007 0
8 008 9.132.136 9.280.556
9 009 0 0
10 010 135.569.948 98.802.574
11 011 156.104.183 164.246.301

11а. 012 101.241.324 105.578.692
11б. 013 49.279.886 51.373.517
11в. 014 5.582.973 7.294.092
12 Амортизација на нематеријални  средства и материјални средства 015 22.219.682 22.951.386
13 Исправка на вредност на нематеријални  средства и материјални средства 016 63.895.546 45.189.203
14 Исправка на вредност  посебна резерва и резервирањата(018+019+020) 017 72.992.164 15.208.529

14а. Исправка на вредноста на активните билансни побарувања 018 68.117.233 14.385.343
14б Посебна резерва за вонбилансна кредитна изложеност 019 236.018 685.516
14в 020 4.638.913 137.670
15 021
16 022 146.155.567 144.059.544

17 023 93.616.348 111.896.960
18 024 0 0
19 025
20 026
21. 027 93.616.348 111.896.960
22 028 0 0
23 029 9.936.283 11.768.630
24 030 83.680.065 100.128.330
25 031
26 032 280 269
27 033 12 12Број на месеци на работење

Останати расходи од дејноста
Добивка  пред оданочување (001+003+005+006+008+010)-

(002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)
Загуба  пред оданочување (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)-

Добивка од прекинато работење

Загуба од прекинато работење

Добивка  пред оданочување (023+025-026)

Загуба пред оданочување (024+026-025)

Данок од добивка  (дел од Даночниот биланс)

Добивка за финансиската година (027-029)

Загуба за финансиската година  (029-027) или (028+029)

Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во 

Расходи од  вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички 

Расходи  за провизиии и надомести

Приходи од  вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички 

Нето загуба од трансакции со хартии од вредност

Нето добивка од курсни разлики 

Нето загуба од курсни разлики

Останати приходи од дејноста

Трошоци за вработените (012+013+014)

Плати

Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување 

Останати користи за вработените

Останати резервирања 

Приходи за провизиии и надомести 

ПОЗИЦИЈА

ИЗНОС

2

Приходи од камата 

Расходи за камата 
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1. ПРОФИЛ НА БАНКАТА  

 

ТТК Банка АД Скопје опстојува како акционерско друштво во својство на 

правно лице од 1 јули 2006 година, а како резултат на спојувањето на Тетекс – 

Кредитна банка АД Скопје и Тетовска банка АД Тетово во нова банка - ТТК Банка 

АД Скопје. ТТК Банка АД Скопје е горд сведок на историјата на развојот на 

банкарскиот систем уште од формирањето на најстарите банки во македонската 

банкарска историја. 
Почетоците датираат уште од 1961 година кога е формирана Комунална Банка 

од Тетово којашто, пак, во 1962 година се трансформира во Комерцијална Банка 

Тетово. Во 1973 година Комерцијална Банка Тетово се спојува и работи во рамките на 

Стопанска Банка АД Скопје сè до независното издвојување како самостојна банка во 

1995 година.  
Правниот претходник, Тетекс – Кредитна Банка АД Скопје, датира од 2001 

година, како резултат на спојувањето на Тетекс Банка АД Скопје (основана 25.12.1993 

година) со Кредитна Банка АД Битола (основана во јуни 1993 година). Во 2004 година 

Тетекс – Кредитна Банка АД Скопје имплементира нов интегриран банкарски систем 

како поддршка за целокупната услуга кој, при формирањето на ТТК Банка АД Скопје, 
претставува значајна основа за работењето и надградбата на услугите на новата 

Банка.  
Од друга страна, пак, другиот правен претходник на ТТК Банка АД Скопје, 

Тетовска Банка АД Тетово е основана во 1995 година како една од петте филијали 

коишто ги исполнуваат условите за самостојно банкарско работење и се издвојуваат 

како самостојни банки во рамките на процесот на реконструирањето на Стопанска 

Банка АД Скопје. 
Така, на почетокот на втората половина од 2006 година се основа ТТК Банка 

АД Скопје, каде што како доминантен сопственик се јавува Тетекс АД Тетово, а 
Европската банка за обнова и развој како сопственик на 25% од капиталот на Банката. 
Во текот на 2013 и 2014 година Европската банка за обнова и развој постепено го 

намалуваше своето учество во акционерскиот капитал на Банката и од 16.11.2015 

година таа повеќе нема свое учество во акционерскиот капитал на Банката. 
 ТТК Банка АД Скопје е универзална банка којашто успешно ги реализира сите 

банкарски активности, и тоа: кредитно и документарно работење со физички и правни 

лица, денарско и девизно штедење, платежни картички, тековни сметки, платен 

промет во земјата, платен промет во странство, тргување со хартии од вредност, 

издавање платежни и кредитни картички, менувачки работи, брз трансфер на пари 

MoneyGram, електронско банкарство, мобилно банкарство, електронски услуги и 

сервиси, како и други банкарски активности. Постојано креира нови и развиени форми 

на производи и услуги во согласност со потребите на клиентите следејќи ги 

современите трендови на банкарскиот пазар. 
Во 2007 година Банката успешно ги пласира кредитните линии за развој на 

мали и средни претпријатија од средства на ЕБОР и ЕФСЕ. Во овој период Банката 

развива и промовира домашен бренд на дебитна и кредитна картичка.  
Во 2008 година Банката го воведува интернационалниот бренд на дебитни и 

кредитни картички за физички и правни лица - VISA. 
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Во периодот од 2009 година до 2012 година, Банката имплементира нова 

модерна организациска структура преку која се создава моделот на „универзален 
банкарски шалтер“ и децентрализирана продажба на производи и услуги за брз и 

едноставен пристап до клиентите на пазарот преку широката мрежа на филијали и 

експозитури. Во овој период се спроведуваат активности за ребрендирање на дел од 

експозитурите и филијалите со цел создавање модерен, современ и унифициран 

изглед на истите. Во 2012 година Банката се вклучува во проектот за пласирање 

субвенционирани станбени кредити во организација на Министерството за финансии.  

Во периодот од 2013 година до 2016 година, Банката делува во насока на 

проширување на мрежата на филијали и експозитури и унифицирање на изгледот на 

истите. Континуирано се унапредуваат условите на кредитните производи за физички 

лица, се надградуваат услугите во електронското банкарство, а се воведува и новата 

мобилна апликација за мобилно банкарство ТТК М-банк.  
Во 2017 година, во согласност со пазарните услови и потребата за понуда на 

иновативни технолошки напредни банкарски производи и услуги, Банката за прв пат 

воведува ненаменски потрошувачки кредит – Инстант кредит достапен преку 

електронското банкарство, со целосно автоматизиран процес на анализа и 

одобрување. Континуирано се унапредуваат условите на кредитните производи за 

физички лица и се постигнува најголем обем во продажбата на кредитните производи 

од 2006 година. 
Од своето постоење Банката континуирано успешно ги пласира кредитните 

линии за поддршка на мали и средни претпријатија на Македонската банка за 

поддршка на развојот. 

Преку својата централа во Скопје и широката мрежа од 7 филијали, 21 

експозитура, 2 шалтери на територијата на Македонија заклучно со крајот на 2017 

година Банката ги извршува сите банкарски активности следејќи ги основните 

принципи на банкарското работење - стабилност, ликвидност, профитабилност и 

солвентност. 
ТТК Банка АД Скопје во изминатите години континуирано и успешно 

имплементира стратегија за корпоративна и општествена одговорност. Преку 

транспарентни и етички активности, Банката ги поддржува и ги промовира 

вредностите коишто го претставуваат нејзиното работење: доверба, традиција, 

ентузијазам, искуство и знаење, тимски дух и професионализам. Искуството, 

посветеноста и отворената соработка со институциите и лицата од општеството 

придонесоа за развој на компанија којашто е општествено и корпоративно одговорна, 

давајќи поддршка на лица и институции за развој на нормално и здраво опкружување 

во кое секој поединец има еднакви права и можности. Активната поддршка што ТТК 

Банка АД Скопје ја дава на општеството е видлива од различните активности во 

форма на спонзорство или донација од Банката за културата, спортот и 

образованието, за што Банката има добиено многу награди за корпоративна и 

општествена одговорност. 
За остварување на многубројните позитивни придобивки за заедницата, во 

изминатиот период ТТК Банка АД Скопје повеќе пати беше добитник на награди за 

општествена одговорност од Министерство за економија (за 2008 и 2010 година) и 

награди за филантропија од Центарот за институционален развој (за 2009 и 2011 

година) и др. 
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Во 2016 година ТТК Банка АД Скопје го доби признанието Национален шампион 

во категоријата Награда за иновација на 10-тите по ред Европски бизнис-награди 

(најголемиот престижен европски бизнис-натпревар, поддржан од бизнис-лидери, 

академици, медиуми и политички претставници од цела Европа кој инспирира 

подобрување на конкурентноста на бизнисите во Европа). Наградата е потврда за 

активното, континуирано и ефикасно ангажирање на Банката во процесот на 

изнаоѓање проактивни и современи технолошки решенија за поедноставни, 

поконкурентни и подостапни производи и услуги за крајните корисници, физичките и 

правните лица. 
 
o Изјава за мисија на Банката 

 

Изјавата за Мисија ги содржи долгорочните цели и деловната филозофија на 

Банката.  
Изјавата за Мисија е однапред определен патоказ за развој на стратегиите за 

управување на бизнисот на Банката.  
Изјавата за Мисијата на ТТК Банка АД Скопје е:  
Ние сме универзална банка-партнер за малите и средните претпријатија во 

Македонија којашто креира вредности за своите акционери, клиенти и вработени, 

со помош на претприемачкиот и профитабилниот начин на размислување, 

оперативната ефикасност и градењето долгорочно партнерство. 

 
Нашите вредности се: 
Довербата – биди искрен, внимателен, доследен и транспарентен бидејќи 

довербата е основата на нашата работа; 
Одговорноста – преземи иницијатива, донеси одлуки и застани зад нивната 

реализација; и 
Тимската работа – креирај ефикасна и работна атмосфера, соработувај на сите 

нивоа со цел остварување подобри резултати. 
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2. ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО 

 
 

 
 

Во 2017 година Банката оствари уште една успешна година, со солиден 

финансиски резултат. И покрај ризиците во макроекономското опкружување коишто 
беа присутни во текот на годината, способноста на Банката да ги прилагоди своите 

стратегиски и финансиски цели на макроекономското опкружување доведе до 

зголемување на профитабилноста, оперативната ефикасност, кредитно-депозитното 

работење и покрај силната конкуренција кај кредитните активности и услугите. 
Во 2017 година Банката оствари годишен пораст на депозитите од комитенти за 

5,2% како резултат на порастoт на депозитите од населението и финансиските 

институции. Соодветно на растот на изворите на средства, вкупната актива на Банката 

забележа пораст од 4,2%, односно во апсолутен износ 317 милиони денари. Притоа 

беше задржан и висок квалитет на кредитното портфолио со просечна резервираност 

од 2,1%, додека годишната стапка на раст на нето-кредитите на комитентите изнесува 

20,1%, при што бруто кредитите од секторот домаќинства се зголемија за 21,9% и 

бруто кредитите од секторот стопанство за 14,9%. 
Повисокиот финансиски резултат влијае и на подобрени коефициенти за 

поврат на активата и капиталот на Банката за 0,1пп и 1,7пп, соодветно. 

во илјади денари 31.12.2016 31.12.2017

промена за 

периодот

Вкупна актива 7.489.641 7.807.103 4,2%

Нето кредити на комитенти 3.619.062 4.345.434 20,1%

Бруто кредити на домаќинства 1.857.010 2.263.908 21,9%

Бруто кредити на стопанство 1.915.600 2.201.077 14,9%

Депозити од комитенти 5.854.193 6.160.150 5,2%

Капитал и резерви 1.113.111 1.118.065 0,4%

Преземени средства/Вкупна актива 3,0% 1,6% -1,4 пп

Вкупна кредитна изложеност (билансна и вонбилансна) 6.997.714 7.351.485 5,1%

Вкупна исправка на вредност и посебна резерва 197.100 152.851 -22,5%

Адекватност на капиталот 19,0% 16,7% -2,3 пп

Просечно ниво на резервираност 2,8% 2,1% -0,7 пп

Покриеност на нефункционалните кредити со вкупната пресметана 

исправка на вредност и посебна резерва 108,9% 113,7% 4,8 пп

Ликвидна актива/Вкупна актива 39,1% 31,6% -7,5 пп

Бруто кредити на комитенти/Депозити од комитенти 64,4% 72,5% 8,1 пп

Добивка по оданочување 83.680 100.128 19,7%

Нето оперативен приход пред исправка на вредност на 

нефинансиски и финансиски средства 225.660 171.472 -24,0%

Стапка на поврат на просечната актива (ROAA) 1,2% 1,3% 0,1 пп

Стапка на поврат на просечниот капитал (ROAE) 8,1% 9,8% 1,7 пп

Оперативни трошоци/оперативни приходи (Cost-to-income) 59,5% 65,9% 6,4 пп

Добивка по оданочување/ вкупни редовни приходи 15,0% 19,8% 4,8 пп

Нето провизии/Вкупни трошоци 43,9% 38,2% -5,7 пп

Показатели на билансот на состојба 

Квалитет на кредитно портфолио

Показатели за ликвидноста

Показатели за профитабилноста и ефикасноста
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Профитната маргина на Банката којашто го претставува односот на добивката 

од работењето и вкупните приходи од редовното работење забележа пораст за 4,8пп 

во однос на минатата година. 
Понискиот износ на преземени средства како резултат на зголемените 

активности од продажбата на преземените средства во текот на 2017 година 

резултира со намален коефициент на учество на преземените средства во вкупната 

билансна сума за 1,4 процентни поени, односно од 3,0% на 31.12.2016 на 1,6% на 

31.12.2017 година.  
 
 

3. МАКРОЕКОНОМСКО И МОНЕТАРНО ОПКРУЖУВАЊЕ 

 
Меѓународно опкружување. Економските показатели продолжија да упатуваат 

на континуирано зголемување на глобалната економска активност што доведе до 

зголемен оптимизам во поглед на проекциите за глобалниот раст. Сепак, и натаму се 

присутни негативни ризици околу глобалниот раст во наредниот период, коишто 
особено се однесуваат на евентуалниот зголемен протекционизам на светско ниво, 

неизвесноста околу можните ефекти од Брегзит, ефектите од темпото на 

нормализација на монетарните политики на централните банки во развиените земји, 

можната зголемена променливост на финансиските пазари, како и зголемените 

геополитички ризици. Во текот на месец декември, во фокусот на вниманието на 

пазарните учесници на меѓународните финансиски пазари беа состаноците на ЕЦБ и 

на ФЕД. На состанокот на ЕЦБ беше потврден ставот за продолжување на програмата 

за откуп на хартии од вредност најмалку до септември 2018 година, додека прогнозите 

за економскиот раст на еврозоната беа ревидирани нагоре. Притоа, и во текот на 

минатиот месец, објавените макроекономски податоци за еврозоната беа поволни, 

што овозможи зајакнување на вредноста на еврото. Како резултат на тоа, во текот на 

2017 година еврото забележа апрецијација од околу 14% во однос на американскиот 

долар, што главно се поврзува со намалените согледувања за политичките ризици и 

солидните економски остварувања во еврозоната. Во САД, на состанокот на ФЕД, 
беше донесена одлука за зголемување на таргетот за распонот на каматните стапки за 

25 базични поени, на ниво од 1,25% до 1,5% при натамошно подобрување на условите 

на пазарот на труд и солидни економски остварувања. Исто така, беше усвоена 

даночната реформа во согласност со предлозите на американскиот претседател што 

придонесе за зголемување на приносите на американските државни обврзници.  
 
Европската економија. Темпото на економското заздравување на еврозоната 

продолжува да се засилува, при што во третиот квартал на 2017 година овој наш 

клучен економски партнер забележа раст на реалниот БДП од 2,5% на годишна основа 

(2,3% во претходниот квартал). Исто така, најновите високофреквентни податоци и 

анкетни истражувања на домаќинствата и претпријатијата упатуваат на веројатност за 

остварување солиден економски раст и во последниот квартал од годината. На 

пазарот на труд во еврозоната и натаму се забележуваат поволни поместувања, при 

што невработеноста во третиот квартал се намали на 9% наспроти 9,1% во 

претходниот квартал, со тенденција на нејзино натамошно намалување, имајќи го 

предвид остварувањето во октомври (8,8%). Во однос на инфлацијата, најновите 
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податоци за ноември покажуваат мало забрзување на годишната стапка на 1,5% (од 

1,4% во октомври). Ова забрзување во целост се должи на засилениот раст на цените 

на енергијата (од 4,7%) при минимално понизок раст на цените на храната, 

алкохолните пијалаци и тутунот (2,2%) и стабилна стапка на базичната инфлација од 

0,9% на годишна основа. Според најновите оцени, во 2017 година се очекува 

каматната стапка ЕУРИБОР да биде на ниво на октомвриската проекција, додека за 

2018 и 2019 година е извршена мала надолна корекција во согласност со 

продолжувањето на политиката за квантитативно олеснување на ЕЦБ иако, при 
намален обем, без дефинитивен датум за нејзиното целосно прекинување, и дадените 

насоки за задржување на ниските референтни каматни стапки подолг период во 

иднина. Според новите оцени за девизниот курс евро/САД-долар, се очекува дека 

САД-доларот ќе забележи поголема депрецијација во периодот 2018 - 2019 година во 

споредба со октомвриските проекции. Во поглед на цените на примарните производи 

на светските берзи, споредбата со октомври главно упатува на нагорни ревизии на 

цените во 2017 година, дивергентни насоки во 2018 година и претежно надолни 

ревизии во 2019 година. Гледано по одделни производи, најновите оцени за светските 

цени на нафтата упатуваат на малку повисок ценовен раст во 2017 и 2018 година и 

поголем пад во 2019 година во однос на октомврискиот циклус. 
Во Македонија. Споредбата на последните макроекономски показатели за 

домашната економија со нивната проектирана динамика во рамки на априлскиот 

циклус проекции упатува на одредени отстапувања во одделните сегменти од 

економијата. Во согласност со објавените проценети податоци за БДП, економската 

активност бележи пад во првата половина од годината, наспроти очекувањата за раст 

според априлската проекција. Отстапувања се забележуваат кај сите расходни 

компоненти, а највисок придонес имаат бруто-инвестициите каде што намалувањето е 

значително поголемо во однос на очекувањата. Во однос на најновите 

макроекономски показатели, по падот на активноста во првата половина на 2017 

година и умереното закрепнување во третиот квартал, досега расположливите 

високофреквентни показатели за активноста во последното тримесечје од минатата 

година, генерално упатуваат на понатамошно закрепнување на економијата. На ваква 

констатација посочуваат податоците за активноста во индустријата и во трговијата, 

додека градежната активност продолжи да се намалува. Воедно, на подобри 

економски услови во последното тримесечје посочуваат и показателите за 

економскиот сентимент на економските субјекти. Податоците за инфлацијата за 2017 

година покажуваат просечен годишен раст на ценовното ниво од 1,4% кој се должи на 

растот на базичната инфлација, а во мал дел и на енергетската компонента. 

Остварувањата кај инфлацијата се во согласност со проектираната просечна 

инфлација за 2017 година од 1,3%. Во услови на остварувања во рамки на 

проекцијата, а при истовремена ревизија на очекувањата за одделните увозни цени во 

различни насоки, засега ризиците околу проектираната инфлација од 2% за 2018 

година се оценуваат како урамнотежени. Во последното тримесечје од минатата 

година, девизните резерви забележаа раст, во услови на поволни движења на 

девизниот пазар и интервенции на НБРМ со нето-откуп на девизи. Движењата на 

резервите во последниот период се подобри од очекувањата, a сите показатели за 

адекватноста на девизните резерви и натаму се движат во сигурната зона. Бројот на 

расположливи податоци за надворешниот сектор за последното тримесечје е 
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ограничен, но засега достапните податоци за надворешната трговија заклучно со 

ноември минатата година и податоците за менувачкото работење како клучни 

компоненти на тековната сметка, упатуваат на нешто помал дефицит во тековната 

сметка од очекуваниот.  
Монетарни движења. Во јануари 2018 година Комитетот за оперативна 

монетарна политика на НБРМ ги разгледа најновите остварувања во домашната 

економија во контекст на макроекономските проекции од ноември минатата година, 

при што беше заклучено дека економските основи се здрави, без присуство на 

нерамнотежи во економијата. Во вакви услови на здрави економски основи, но и 

понатаму присутни ризици, потребна е внимателност во однос на промените во 

монетарната поставеност. 
Во отсуство на нови податоци за монетарните и кредитните агрегати и 

понатаму остануваат оцените дадени во ноемвриските податоци според кои 

депозитните и кредитните текови се движат во согласност со очекувањата. 

Монетарните податоци за ноември минатата година, слично како и во октомври, 

покажаа солиден месечен прираст на вкупните депозити во банкарскиот систем како 

резултат на депозитите на населението, но и на прирастот на корпоративните 

депозити. На годишна основа, во ноември, вкупните депозити забележаа раст од 5,7%. 

На кредитниот пазар кредитирањето продолжи забрзано да се зголемува, при речиси 

рамномерна распределба на кредитите кај секторот „население“ и кај корпоративниот 

сектор, при што вкупната кредитна активност забележа годишен раст од 5,6%. 
Во периодот јануари – октомври 2017 година, во Буџетот на Република 

Македонија беше остварен дефицит од 11.322 милиони денари, кој беше финансиран 

од домашни извори, односно преку повлекување депозити од сметката на државата кај 

Народната банка и со нето-емисија на нови државни хартии од вредност на 

домашниот пазар. Остварениот дефицит во Буџетот претставува 61% од 

предвидениот дефицит со Ребалансот на буџетот за 2017 година. 
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4. ПОЗИЦИЈАТА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ВО БАНКАРСКИОТ 

СЕКТОР1 

 
Позиција на ТТК Банка АД Скопје се изразува низ една динамичка еволуција на 

перцепцијата, од Банка со добар имиџ, преку Банка со потврден имиџ до Банка со 

квалитетен имиџ.  
Високата конкуренција во банкарскиот систем на РМ влијаше на потребата 

Банката постојано да го негува своето скромно учество на банкарскиот пазар, и 

истовремено претставуваше поттик да ја зајакне сопствената позиција како Банка што 
е блиска и флексибилна за малите и средните компании и којашто води посебна грижа 

за секторот население, прилагодувајќи ги постојните и воведувајќи нови иновативни 

производи што ќе ги задоволат потребите на комитентите.  
 

Пазарното учество на ТТК Банка АД Скопје на ниво на банкарски систем во 

сите сегменти и билансни позиции забележа раст од 0,1 п.п.  
 

 

Во анализираниот период Банката го насочи кредитирањето кон секторот 

население и може да се заклучи дека растот на кредитите од овој сектор е далеку 

повисок од растот на истите од групата мали банки и на ниво на банкарски сектор. 
Истовремено, Банката бележи раст на кредитирање на претпријатијата, наспроти 

падот на истите на ниво на банкарски сектор и мали банки. 

 

 

 

 

                                                           
1Народна банка на Република Македонија - Показатели и податоци за банкарскиот систем за 30.9.2017 година. 

Опис 30.9.2016 31.12.2016 30.9.2017

Билансна сума 1,6% 1,7% 1,7%
Депозити од нефинансиски 

сектор 1,6% 1,7% 1,7%
Капитал и резерви 2,1% 2,4% 2,2%
Кредити на нефинансиски сектор 1,3% 1,3% 1,4%

Пазарно учество на ТТК Банка АД Скопје во банкарскиот систем

дек.16 сеп.17 промена % дек.16 сеп.17
промена 

% дек.16 сеп.17
промена 

%

Вкупна актива 444.680 440.672 -0,9% 16.306 16.711 2,5% 7.506 7.654 2,0%

Бруто кредити на клиенти 280.962 285.458 1,6% 9.501 9.667 1,7% 3.781 4.104 8,5%

претпријатија 151.202 146.105 -3,4% 4.896 4.656 -4,9% 1.921 1.968 2,4%
домаќинства 126.588 136.162 7,6% 4.586 4.966 8,3% 1.855 2.133 15,0%

Депозити на клиенти 322.797 319.570 -1,0% 11.310 11.476 1,5% 5.378 5.384 0,1%

претпријатија 90.302 82.784 -8,3% 3.451 3.511 1,7% 1.624 1.537 -5,4%
домаќинства 221.096 225.634 2,1% 7.083 7.281 2,8% 3.641 3.718 2,1%

Вкупна актива, кредити и депозити на ТТК Банка АД Скопје и банкарскиот сектор 

Опис

Банкарски сектор Мали банки ТТК Банка АД Скопје
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На страната на депозитите Банката бележи пораст на депозитната база за 

разлика од падот на депозитната база на ниво на банкарскиот сектор.  

 
 

ТТК Банка АД Скопје континуирано во текот на 2017 година одржуваше висока и 

стабилна ликвидносна позиција којашто се потврдува преку движењето на 

ликвидносните показатели и стапките на ликвидност. 
 

Банката одржува повисоко ниво на стапка на адекватност на капиталот во 

однос на банкарскиот систем, со што се потврдува нејзината солвентност и 

стабилност во работењето.  
 

 

Во анализираниот период ТТК Банка АД Скопје успеа да ја подобри својата 

профитабилност, преку раст на нето каматните приходи и одржување на 

материјалните трошоци на едно стабилно ниво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.9.2016 31.12.2016 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 30.9.2017

Ликвидна актива / Вкупна актива 29,7% 30,9% 29,5% 32,4% 34,9% 37,4% 38,0% 41,7% 38,2%
Ликвидна актива / Краткорочни обврски 52,9% 53,5% 51,7% 55,6% 61,0% 63,8% 64,3% 69,7% 63,1%
Ликвидна актива / Депозити на домаќинства 57,0% 60,0% 55,8% 67,5% 80,4% 86,0% 72,1% 85,5% 78,3%

 Показатели за ликвидносен ризик на ТТК Банка АД Скопје и банкарскиот сектор

Показатели
Банкарски систем Мали банки ТТК Банка АД Скопје

Група 31.12.2015 30.9.2016 31.12.2016 30.9.2017

Банкарски систем 15,5% 15,7% 15,2% 16,2%

Мали банки 18,7% 19,8% 19,2% 17,7%

ТТК Банка АД Скопје 18,7% 20,8% 19,0% 17,8%

Стапка на адекватност на капиталот на ТТК Банка АД Скопје и банкарскиот сектор

31.12.2016 30.9.2017 31.12.2016 30.9.2017 31.12.2016 30.9.2017

Стапка на поврат на просечната актива (ROAA) 1,5% 1,4% 0,6% -1,1% 1,2% 0,9%

Стапка на поврат на просечниот капитал (ROAE) 13,6% 12,6% 5,2% -10,3% 8,1% 6,4%

Оперативни трошоци /Вкупни редовни приходи (Cost-to-income) 49,8% 50,0% 71,6% 81,8% 59,5% 67,8%

Нето каматен приход /Вкупни редовни приходи 67,3% 67,3% 58,1% 61,7% 47,3% 55,1%

Нето каматен приход/оперативни трошоци 135,3% 134,6% 81,1% 75,4% 79,5% 81,3%

 Показатели за профитабилноста на ТТК Банка АД Скопје и банкарскиот сектор

Показатели
Банкарски систем Мали банки ТТК Банка АД Скопје
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5. РАБОТЕЊЕТО НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ 

 

5.1. Корпоративно управување на Банката, акционерски капитал и 
сопственичка структура 
 

 Сoстав и функционирање на органите на Банката: 

 

o Собрание на акционери 

 

Собранието на акционери е орган на Банката во кој акционерите на Банката ги 
остваруваат своите права, а на секој акционер запишан во акционерската книга на 

Банката, од денот на уписот, му припаѓа правото на учество во работата на 

собранието и правото на глас. Во согласност со Статутот на Банката, секоја обична 

акција дава право на глас во Собранието на акционери, а секоја акција којашто дава 

право на глас, дава право на еден глас во Собранието на Банката.  
Во текот на 2017 година Собранието на акционери ги вршеше работите од 

својата надлежност определени со закон и со Статутот на Банката меѓу кои и својата 

27-ма седница којашто се одржа на 31.3.2017 година, којашто всушност беше годишно 

Собрание на акционерите на ТТК Банка АД Скопје. На 27-та седница којашто се одржа 

на 31.3.2017 година, а со оглед на тоа дека тоа беше годишно Собрание на 

акционерите на ТТК Банка АД Скопје, во согласност со Законот за банките, Законот за 

трговските друштва и други закони и подзаконски акти, се разгледуваа годишните 

извештаи за работењето на Банката и на органите на Банката, како и други предлог-
одлуки и предлог-акти коишто се во надлежност за усвојување/донесување од страна 

на Собранието на акционери. Притоа беа усвоени: Годишниот извештај за работењето 

на ТТК Банка АД Скопје во 2016 година и Мислење по истиот од Надзорниот одбор, 

Финансиските извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2016 година ревидирани од 

Друштвото за ревизија „Мур Стивенс“ ДОО Скопје и Мислењето за извештаите од 

Надзорниот одбор, Годишната сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2016 година, 

Извештајот и оцената на работата на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје во 

2016 година, и донесени: Одлуката за употреба и распоредување на 

нераспределената добивка на ТТК Банка АД Скопје за 2016 година, Одлуката за 

определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2016 
година (дивиденден календар), Одлуката за измена и дополнување на Статутот на 

ТТК Банка АД Скопје, Одлуката за ставање вон сила на Кодексот за корпоративно 

управување во ТТК Банка АД Скопје и Одлуката за продолжување на мандатот на 

Одборот за наградување (кој има надлежност да ги разгледува прашањата во врска со 

надоместоците на Надзорниот одбор и на Одборот за ревизија). 
 

o Надзорен одбор 

Надзорниот одбор е орган на Банката кој врши надзор на работењето на 

Управниот одбор, ги одобрува политиките за вршење на финансиски активности и го 

надгледува нивното спроведување и е одговорен за стабилноста и ефикасноста на 

Банката, односно да обезбеди добро работење и управување и стабилност на 

Банката, како и обезбедување заштита на депонентите на Банката.  
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Членовите на Надзорниот одбор ги именува и разрешува Собранието на 

акционери на ТТК Банка АД Скопје во согласност со закон и Статутот на Банката, а за 

нивното именување е потребно да се добие претходна согласност од Гувернерот на 

Народна банка на РМ.  
Во согласност со член 48 и член 51 од Статутот на Банката, Надзорниот одбор 

на Банката се состои од седум членови, од кои два се независни членови. Членовите 

на Надзорниот одбор, од своите редови, избираат претседател на Надзорниот одбор. 

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае четири години, а во случај на 

предвремено престанување на функцијата на член/ови на Надзорниот одбор, на 

првата наредна седница на собранието на Банката се врши избор за испразнетите 

места за остатокот од мандатот. Исто лице не може да биде независен член на 

Надзорниот одбор подолго од три последователни мандати.  
Членовите на Надзорниот одбор на ТТК Банка АД Скопје се именувани под 

услови, критериуми и спроведена постапка во согласност со закон и подзаконски акти 

на НБРМ и Статутот на Банката, при што е утврдено исполнувањето на потребните 

услови и критериуми за нивното именување, а за независните членови и критериумите 

за независност утврдени со Законот за банките. Независните членови на Надзорниот 

одбор и физичките лица поврзани со нив не се вработени и не се лица со посебни 

права и одговорности во Банката, не се акционери со квалификувано учество во 

Банката и не застапуваат акционер со квалификувано учество во Банката, не работат, 

односно во последните три години не работеле во друштво за ревизија коешто во тој 

период вршело ревизија на работењето на Банката и во последните три години 

немале материјален интерес или деловен однос со Банката во вредност што просечно 

годишно надминува 3 милиони денари.  
Членовите на Надзорниот одбор имаат соодветни знаења и искуство за 

извршување на своите надлежности и посветуваат доволно време за извршување на 

обврските што произлегуваат од надлежностите пропишани со Законот за банките и 

избегнуваат судир на интересите, притоа императивно почитувајќи ги правилата 

пропишани во случај на појавен судир на интереси и обврските за давање писмени 

изјави. 
Во согласност со Законот за банките и Статутот на Банката, Надзорниот одбор 

врши надзор на работењето на Управниот одбор, ги одобрува политиките за вршење 

на финансиски активности и го надгледува нивното спроведување и е одговорен да 

обезбеди добро работење и управување и стабилност на Банката, како и навремено и 

точно известување на Народна банка на Република Македонија.  
Членовите на Надзорниот одбор поседуваат знаења и искуство потребни за 

независен надзор на работењето на Банката, а особено за разбирање на активностите 

што ги врши Банката и материјалните ризици на коишто е изложена.  
Надзорниот одбор на Банката што функционираше во текот на 2017 година го 

сочинуваат: м-р Глигорие Гоговски, претседател; Борислав Трповски, Тито Беличанец, 
Доне Таневски и Златко Черепналкоски, членови; и Методија Несторовски и Арсен 

Јаневски, независни членови.  

1. Претседателот на Надзорниот одбор м-р Глигорие Гоговски е магистер по 

електротехнички науки, а надвор од Банката има функција на извршен директор на 

Одборот на директори во Тетекс АД Тетово (генерален директор). 
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2. Борислав Трповски е дипломиран правник со положен правосуден испит, а надвор 

од Банката има функција на претседател на Одборот на директори на Тетекс АД 

Тетово. 

3. Тито Беличанец е доктор по правни науки, а надвор од Банката има функција на 

неизвршен член на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово и член на 

Надзорниот одбор на „Македонија турист“ АД Скопје. 

4. Доне Таневски е дипломиран економист, а надвор од Банката има функција на 

претседател на Управниот одбор на „Македонија турист“ АД Скопје. 

5. Златко Черепналкоски е дипломиран електроинженер, а надвор од Банката има 

функција на директор за малопродажба во „Енерџи Деливери Солушнс“ ЕДС ДОО, 

Снабдување со електрична енергија. 

6. Методија Несторовски е доктор по економски науки, а надвор од Банката има 

функција на редовен професор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - 
Економски факултет и на независен член на Одборот на директори на КБ 

„Публикум Инвест“ АД Скопје. 

7. Арсен Јаневски е доктор по правни науки, тој е професор во пензија, а надвор од 

Банката нема функции. 

Во текот на 2017 година Надзорниот одбор ги извршуваше работите од својата 
надлежност определени со закон, притоа прилагодувајќи го своето работење во 

поглед на остварувањето на своите надлежности во согласност со измените и 

дополнувањата на Законот на банките објавени во „Сл. весник на РМ“ бр.190 од 

17.10.2016 година, како и во согласност со подзаконските акти, Статутот и другите 

интерни акти на Банката. Надзорниот одбор, иако во согласност со измените и 

дополнувањата на Законот на банките објавени во „Сл. весник на РМ“ бр. 190 од 

17.10.2016 година треба да се состанува најмалку еднаш квартално, заради редовно 

следење и надзор на работењето на Банката, стабилноста и ефикасноста на Банката, 

обезбедување добро работење и управување и стабилност на Банката, во текот на 

2017 година се состануваше на месечно ниво и одржа дванаесет редовни седници, но 

исто така донесуваше одлуки и со писмена согласност на членовите.  
Притоа, Надзорниот одбор постојано го следеше работењето и економско-

финансиската и ликвидносната состојба на Банката, кредитното портфолио, наплатата 

на побарувањата и текот на судските постапки, портфолиото на преземените средства 

и своите активности и работење ги насочи кон остварување на финансиските цели на 

Банката утврдени со Деловната политика и Финансискиот план на Банката за 2017 

година и продолжување на доброто, стабилно и профитабилно работење на Банката 

коешто во 2017 година се одрази со највисоко ниво на остварена добивка во 

досегашното работење на Банката, квалитетно и континуирано управување со 

ризиците во работењето на Банката, сигурноста на информативниот систем, 

усогласеноста на работењето на Банката со прописите и од областа на спречување 

перење пари и финансирање тероризам. Во таа насока, Надзорниот одбор врз основа 

на транспарентните, конструктивните и советодавните дискусии на Претседателот и 

на членовите на Надзорниот одбор, нивните стручни познавања, знаења и сознанија 

за светските економски движења и глобалните движења во еврозоната, 

макроекономските движења во земјата, а особено од банкарскиот сектор, донесуваше 
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соодветни заклучоци за конкретни клучни прашања од работењето на Банката и за 

потребните претстојни активности во правец на подобрување на работењето на 

Банката, одржување на вредноста на капиталот на Банката, максимизирање на 

профитабилноста на работењето со преземање прифатливи ризици, одржување на 

стабилноста, сигурноста и ликвидноста на Банката како и одржување на добриот имиџ 

на Банката.  
Со цел квалитетно управување со ризиците во работењето на Банката, 

усогласување со промените во работењето на Банката и промените во деловното 

опкружување и/или законската и подзаконската регулатива, Надзорниот одбор, во 

согласност со своите надлежности, ја оценуваше соодветноста на воспоставените 

политики за управување со ризици и имајќи ја предвид не/измената на регулативата 

од страна на Народна банка на РМ, како и не/променетите услови во работењето на 

Банката, одобри или усвои нивно целосно ревидирање, нивна измена и/или 

дополнување или ја продолжи нивната важност за следниот период и одобри или 

усвои и други измени и/или дополнувања во политики и акти поврзани со останатото 

работење на Банката. Надзорниот одбор, усогласувајќи го своето работење со 

измените и дополнувањата на Законот за банките објавени во „Сл. весник на РМ“ 
бр.190 од 17.10.2016 година, усвои Кодекс за корпоративно управување во ТТК Банка 

АД Скопје и Деловна политика и Развоен план на ТТК Банка АД Скопје за период од 

2017-2019 година при што во тој акт беше содржан и финансискиот план (Буџет) за 

2017 година, а неговото усвојување со овие измени и дополнувања на Законот за 

банките премина, од надлежност на Собранието, во надлежност на Надзорниот одбор, 

и донесе Политика за начинот на избор, следење на работењето и на разрешувањето 
на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за 

ревизија и Управниот одбор, како новововедена надлежност. Исто така, Надзорниот 

одбор разгледа и одобри и акти и одлуки коишто, во согласност со закон, се 

доставуваат на усвојување/донесување до Собранието на акционери на Банката, како 

акти и одлуки чиешто усвојување/донесување е во надлежност на Собранието на 

акционери.  
На своите седници Надзорниот одбор разгледа/усвои месечни, квартални и 

годишни извештаи за управување со кредитен ризик и останати видови ризици на 

коишто е изложена Банката во своето работење, како и во врска со управувањето со 

преземените средства стекнати по основ на наплата на побарувања на Банката, 
извршени стрес-тест анализи на изложености на Банката на поедини ризици и 

комбиниран стрес-тест за заедничкото влијание на повеќе ризици истовремено, 
извештаи/прегледи од Секторот за правни работи и проблематични пласмани за текот 

на судските постапки од/против Банката и поведените извршни постапки за наплата на 

побарувањата на Банката по основ на реализација на хипотеки/залози и други основи, 

како и други информации, анализи, извештаи од негова надлежност.  
Надзорниот одбор ги разгледа и ги усвои извештаите за работа на Одборот за 

управување со ризици во текот на 2017 година, како и Извештајот со содржана оцена 

за работата на Одборот за управување со ризици во 2016/колективно и од аспект на 

поединечните членови/, кварталните извештаи за работа на Одборот за ревизија во 

текот на 2017 година, Полугодишниот извештај за работа на Одборот за ревизија во 

периодот јануари-јуни 2017 година, како и Годишниот извештај со содржана оцена за 

работата на Одборот за ревизија во 2016 година/колективно и од аспект на 

поединечните членови, Полугодишниот извештај за работа на Службата за внатрешна 
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ревизија во периодот јануари-јуни 2017 година, како и Годишниот извештај на 

Службата за внатрешна ревизија за 2016 година и Извештајот на Управниот одбор за 

поставеноста и ефикасноста на системот на внатрешна контрола во 2016 година.  
Надзорниот одбор на своите седници ги разгледа и ги усвои и извештаите на 

Службата за внатрешна ревизија, ги анализираше наодите содржани во истите и го 

следеше статусот на реализација на препораките на Службата за внатрешна ревизија 

по однос на констатираните наоди од ревизиите. Притоа, Надзорниот одбор остана 

доследен на својот став дека треба да се преземаат казнени мерки против 
вработените кај кои од Службата за внатрешна ревизија се констатирани недостатоци 

во работењето и тоа го изразуваше преку донесување на заклучоците произлезени 

при разгледувањето на Извештаите на Службата за внатрешна ревизија на седниците 

на Надзорниот одбор.  
Исто така, во согласност со законската и подзаконската регулатива, ги разгледа 

и ги усвои извештаите на Службата за контрола на усогласеноста на работењето на 

Банката со прописите и Одделот за спречување на перење пари и финансирање 
тероризам и тоа: Извештајот за тримесечни активности во Службата за контрола на 

усогласеноста на работењето на Банката со прописите и Одделот за спречување на 

перење пари и финансирање тероризам за период декември 2016-февруари 2017 

година, Полугодишниот извештај за активности во Службата за контрола на 

усогласеноста на работењето на Банката со прописите и СПП и ФТ за периодот од 

јануари до јуни 2017 година, како и извештаите за тримесечни активности во Одделот 

за спречување на перење пари и финансирање тероризам, кварталните извештаи за 

износот и видот на преземени средства, преземени активности за продажба и 

реализирање на плановите за продажба и износот на продадените преземени 

средства, како и останати квартални и годишни извештаи произлезени од законската и 

подзаконската регулатива и од интерните акти на Банката, а кои претежно беа од 

делот на управување со ризиците на кои е изложена Банката во своето работење. 
Надзорниот одбор ги разгледа и ги усвои и извештаите од одговорното лице за 

обезбедување сигурност на информативниот систем на Банката (ОСИС) и тоа: 

Извештајот за информативна сигурност за период јули-декември 2016 година и 

Извештајот за информативна сигурност за период јануари-јуни 2017 година. 
Исто така, разгледуваше и записници и/или извештаи од извршени непосредни 

контроли од страна на Народна банка на РМ и други надлежни институции. 
Надзорниот одбор во согласност со Одлуката на Народна банка за основните 

начела и принципи на корпоративното управување во банка достави Извештај за 

своето работење во 2016 година до Собранието на Банката. Исто така, во согласност 

со Законот за банките и Статутот на Банката, изврши оцена на сопствената работа од 

аспект на поединечните членови и колективно и за тоа го извести Собранието на 

Банката во рамките на доставениот Извештај за своето работење во 2016 година. 
Надзорниот одбор го усогласи и својот Деловник за работа со измените и 

дополнувањата на Законот на банките објавени во „Сл. весник на РМ“ бр.190 од 

17.10.2016 година. 
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o Управен одбор 

 

Управниот одбор е орган на управување на Банката кој е одговорен да ги врши 

работите определени со Законот за банките и другите законски и подзаконски прописи, 

Статутот и другите акти на Банката, освен оние коишто се во исклучителна 

надлежност на Собранието и на Надзорниот одбор на Банката и во согласност со 

Законот за банките треба да се состои од најмалку две лица.  
Во согласност со член 64 од Статутот на Банката, Управниот одбор на Банката 

се состои од две лица. Членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува 

Надзорниот одбор на Банката во согласност со закон и Статутот на Банката, а за 

нивното именување потребно е да се добие претходна согласност од Гувернерот на 

Народна банка на РМ. Претседателот на Управниот одбор го бира Надзорниот одбор 

од редот на членовите на Управниот одбор. Претседателот на Управниот одбор и 

членот на Управниот одбор се именуваат за период од четири години со можност за 

повторно именување. Правата и обврските на членовите на Управниот одбор се 

уредуваат со договор што го склучуваат членот на Управниот одбор и Надзорниот 

одбор во име на Банката, а го потпишува претседателот на Надзорниот одбор. 

Доколку на член/овите на Управниот одбор им престане членството и пред истекот на 

мандатот, Надзорниот одбор, од своите редови, именува вршител/и на должноста 

член на Управен одбор. 
Членовите на Управниот одбор на ТТК Банка АД Скопје се именувани под 

услови, критериуми и спроведена постапка во согласност со закон и подзаконски акти 

на НБРМ и Статутот на ТТК Банка АД Скопје, при што е утврдено исполнувањето на 

потребните услови и критериуми за нивното именување.  
Членовите на Управниот одбор ги исполнуваат и критериумите воведени со 

измените и дополнувањата на Законот на банките објавени во  „Сл. весник на РМ“ 
бр.190 од 17.10.2016 година, така што заедно поседуваат стручни знаења и искуство 

за независно управување на Банката и разбирање на активностите што ги врши 

Банката и на материјалните ризици на коишто е изложена, во согласност со правилата 

за корпоративно управување пропишани од страна на Советот на Народната банка 

донесени во согласност со меѓународните стандарди.  

Управниот одбор на ТТК Банка АД Скопје кој во текот на 2017 година го водеше 

работењето и управувањето со Банката, ги вршете работите и ги остваруваше 

надлежностите што му се ставени со Законот за банките и други законски и 
подзаконски прописи, Статутот и другите интерни акти на Банката, го сочинуваат: 

1. Претседателот на Управниот одбор проф. д-р Драгољуб Арсовски, кој е доктор по 
економски науки и 

2. Членот на Управниот одбор Наталија Алексова, дипломиран економист, која 
надвор од Банката е и член на Управниот одбор во Академијата за банкарство и 
информатичка технологија, Скопје.  

 
Управниот одбор во текот на 2017 година континуирано ги извршуваше 

работите поврзани со управувањето и застапувањето на Банката и водењето на 

работењето на Банката коишто им се ставени во надлежност со законската и 

подзаконската регулатива, Статутот и другите акти на Банката. Одлучуваше за 

уредување прашања од тековен карактер, презеде повеќе мерки и активности за 
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развој и подобрување на ефикасноста на внатрешната контрола на сите нивоа, како и 

за подобрување на внатрешна организација на Банката со цел зајакнување на 

функционирањето на системот на организациската поставеност на Банката, 
административната и сметководствената контрола и овозможување поефикасно 

следење и контрола на исполнување на оперативните цели, обезбедување точност во 

изработка на финансиските извештаи, обезбедување усогласеност на работењето на 

Банката со интерните политики и акти и законите и регулативата којашто го уредува 

работењето на банките, зголемувањето на ефикасноста на вкупното работење и 

унапредувањето на ефикасноста на управувањето. 
Управниот одбор донесе повеќе измени и дополнувања на интерните акти на 

Банката - основни процедури, процедури, методологии, со цел усогласување со 
ревидираните и/или изменети и/или дополнети политики за управување со ризиците 

од страна на Надзорниот одбор на Банката во процесот на оцена на нивната 

соодветност со променетата регулатива од страна на Народна банка на РМ, 

променетите услови во работењето на Банката како и макроекономските фактори. 

Исто така, донесе измени и дополнувања и на други правилници, методологии и 

процедури поврзани со останатото работење на Банката во кои беа дефинирани 

основни правила на внатрешна контрола при извршување на оперативните активности 

во Банката.  
Управниот одбор во согласност со ново воведената надлежност со измените и 

дополнувањата на Законот на банките објавени во „Сл. весник на РМ“ бр.190 од 

17.10.2016 година донесе Политика за начинот на избор, следење на работењето и 

разрешување на лицата со посебни права и одговорности, освен за членовите на 

надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија и управниот 

одбор на ТТК Банка АД Скопје. 
Управниот одбор ги разгледуваше извештаите на внатрешната ревизија и ги 

анализираше наодите содржани во истите, како и извештаите на Службата за 

усогласеност на работењето на Банката со прописите и спречување на перење пари и 

финансирање тероризам и на Одговорното лице за обезбедување сигурност на 

информативниот систем на Банката (ОСИС).  
Во текот на 2017 година Управниот одбор преземаше мерки и активности за 

реализирање на одлуките и заклучоците на Надзорниот одбор и на препораките од 

Службата за внатрешна ревизија.  
Во согласност со измените и дополнувањата на Законот на банките објавени во 

„Сл. весник на РМ“ бр.190 од 17.10.2016 година, Управниот одбор има обврска да го 

известува Надзорниот одбор за своето работење најмалку еднаш квартално. Со оглед 

на тоа дека во текот на 2017 година Надзорниот одбор ги одржуваше своите седници 

на месечно ниво, Управниот одбор доставуваше до Надзорниот одбор месечни 

извештаи за работењето на Банката во 2017 година преку кои го известуваше 

Надзорниот одбор за своето работење. 
Постапувајќи во согласност со Законот за банките, изготвени се: Деловна 

политика и Развоен план на ТТК Банка АД Скопје за период од 2017-2019 година и во 

него беше содржан и финансискиот план (Буџет) за 2017 година, Годишен извештај за 

работењето на ТТК Банка АД Скопје во 2016 година, Политика за сигурност на 

информативниот систем на Банката, Етички кодекс на Банката.  
Исто така, во согласност со Одлуката за основните начела и принципи на 

корпоративното управување во банка на Народна банка на РМ, изготвен е Извештај за 
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поставеноста и ефикасноста на системот на внатрешна контрола во 2016 година и 

изготвениот Извештај е доставен до Надзорниот одбор на Банката.  
Во континуитет продолжи со преземање активности за зајакнување на 

информативниот систем за следење на адекватноста и ефикасноста на поставените 

системи на внатрешна контрола и на процесот за управување со сигурноста на 

информативниот систем од аспект на обезбедување доверливост, интегритет и 

расположливост, како и обезбедување континуиран пристап до сите потребни 

информации на вработените во Банката.  
Истовремено, преку воспоставените системи на организација и работа на 

Банката и внатрешната контрола во сите области од работењето на Банката, 

Управниот одбор обезбеди непречено функционирање на Службата за внатрешна 

ревизија и на Службата за усогласеност на работењето на Банката со прописите и 

спречување на перење пари и финансирање тероризам и пристап до документацијата 

и до вработените во Банката со цел непречено спроведување на нивните активности и 

овластувања.  
Управниот одбор редовно ги следеше и извештајните анализи извршени од 

страна на менаџментот и од другите надлежни лица од организациските единици и 

делови на Банката.  
Во текот на 2017 година Управниот одбор одржа состаноци по укажана потреба, 

одржуваше редовни контакти со средниот менаџмент на Банката и со раководните и 

други лица од организациските единици и делови на Банката, како и работни 

состаноци по поодделни области од целокупното работење на Банката, на коишто се 

разгледуваа и се одлучуваше по прашања од областа на работењето на одделните 

организациски единица и делови поврзани со редовното работење и со ефикасноста 

на системите на внатрешна контрола. Од состаноците произлегуваа заклучоци и 

соодветни одлуки со кои се дефинираа обврски и активности коишто имаа за цел 

јакнење механизми и контролни правила во клучните области од работењето на 

Банката. Управниот одбор редовно ја следеше реализацијата на обврските и 

задолженијата по однос на заклучоците и донесените одлуки.  
Во текот на 2017 година Управниот одбор одлучуваше и без одржување 

состанок, но со давање писмена согласност за донесување поединечни интерни акти и 

одлуки по прашањата од негова надлежност определени со законска и подзаконска 

регулатива, Статутот и другите акти на Банката, како и по согледана потреба за 

уредување на настанати ситуации или појавени потреби од тековен карактер и заради 

јакнење на механизмите и контролните правила во клучните области од работењето 

на Банката.  
Управниот одбор го усогласи и својот Деловник за работа со измените и 

дополнувањата на Законот на банките објавени во „Сл. весник на РМ“ бр.190 од 

17.10.2016 година. 
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o Одбор за управување со ризици 

Во согласност со член 58 од Статутот на Банката, Одборот за управување со 

ризици на ТТК Банка АД Скопје се состои од пет члена именувани од Надзорниот 

одбор на Банката и него го сочинуваат:  

1. Наталија Алексова, претседател на Одборот за управување со ризици, која е 

дипломиран економист, а е член на Управниот одбор на Банката. 

2. Душица Иванџикова, заменик-претседател на Одборот за управување со ризици, 

која е магистер по економски науки од областа на монетарната економија, а е 

директор на Дирекцијата за управување со ризици. 

3. Димитри Трпоски, член на Одборот за управување со ризици, кој е магистер по 

бизнис администрација, а е директор на Секторот Стратешко банкарство.  

4. Зоран Колев, член на Одборот за управување со ризици, кој е доктор по економски 

науки, а е заменик-директор на Секторот за комерцијално банкарство. 

5. Јованка Ралевиќ, член на Одборот за управување со ризици, која е дипломиран 

економист, а е директор на Дирекцијата за средства и ликвидност.  

Мандатот на членовите на Одборот за управување со ризици трае четири години, а 

претседателот и заменик-претседателот на Одборот за управување со ризици се 

бираат од редот на именуваните членови на Одборот за управување со ризици. 
Составот на Одборот за управување со ризици е во согласност со Законот за 

банките и Статутот на Банката и го сочинува еден од членовите на Управниот одбор 

(според Статутот тоа е членот на Управниот одбор во чијашто надлежност е Секторот 

Стратешко банкарство), а другите членови се лица со посебни права и одговорности 

именувани во согласност со одредбите од Статутот на Банката, каде што точно е 

определено од кои организациски единици и кои носители на раководни функции 

треба да го сочинуваат. 
Именуваните членови ги исполнуваат потребните услови и критериуми 

предвидени со Законот за банките и Статутот на Банката и имаат искуство во областа 

на финансиите или банкарството од најмалку три години, како и познавање на 

работењето на Банката, нејзините производи и услуги и на ризиците на кои е изложена 

Банката во своето работење.  
Одборот за управување со ризици во 2017 година работеше и одлучуваше во 

рамките на своите надлежности утврдени со закон и подзаконски акти, Статутот и 

другите интерни акти на Банката, на своите седници коишто, во согласност со Законот 

за банките, се одржуваа еднаш неделно.  
На своите седници Одборот за управување со ризици редовно ги следеше 

ризиците на кои е изложена Банката во своето работење и го следеше и оценуваше 

степенот на ризичност на Банката преку разгледување соодветни/воспоставени 

извештаи произлезени од закон, подзаконски акти и интерните акти на Банката коишто 
го регулираат управувањето со ризиците, како и останата извештајна документација 

подготвена по укажана потреба во насока на надминување одредени воочени 

слабости и/или подобрување на управувањето и следењето на ризиците на коишто е 

изложена Банката во работењето и/или изготвена на барање на Одборот по оценета 

потреба за дополнително согледување потенцијални ризици во работењето на 

Банката. 
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Преку оваа документација, Одборот за управување со ризици вршеше и оценка 

на системите на управување со ризиците на Банката и ги анализираше ефектите од 

управувањето со ризиците врз перформансите на Банката, го следеше 

спроведувањето на стратегијата за управување со ризици и воспоставените политики 

за управување со ризиците, се грижеше за воспоставување соодветни политики преку 

нивно ревидирање во согласност со променетата подзаконска регулатива на НБРМ 

и/или променетите услови во работењето на Банката и обезбедување формално 

правно одобрување од страна на Надзорниот одбор на Банката. Исто така, преку 

разгледување на истата оваа документација, Одборот за управување со ризици го 

следеше и спроведувањето на интерните акти донесени од Управниот одбор на 

Банката во врска со одделните видови ризици на коишто е изложена Банката во 

своето работење. 
Во согласност со своите надлежности, Одборот за управување со ризици ја 

следеше и усогласеноста на работењето на Банката со прописите од областа на 

управувањето со ризици и ги следеше и оценуваше системите на внатрешна контрола 

и контролните правила и механизми воспоставени за идентификување, мерење, оцена 

и следење на ризиците на кои е изложена Банката, како и по однос на тестирање на 

изложеноста на Банката кон истите.  
Во периодот 1.1.2017 - 31.12.2017 година Одборот за управување со ризици 

одржа 52 седници на кои донесе одлуки за ревидирање на воспоставените политики 

за управување со ризиците, утврди ревидирани политики или ја продолжи важноста на 

веќе воспоставени политики, како и заклучоци, насоки, препораки и инструкции во 

врска со појавени и/или потенцијални ризици во тековното работење на Банката. Исто 

така Одборот за управување со ризици во согласност со ново воведената надлежност 

со измените и дополнувањата на Законот на банките објавени во  „Сл. весник на РМ“ 
бр.190 од 17.10.2016 година одобруваше и изложености кон лица од над 10% до 20% 

од сопствените средства на Банката. 
Одборот за управување со ризици, во согласност со Законот за банките и 

измените и дополнувањата на истиот објавени во  „Сл. весник на РМ“ бр.190 од 

17.10.2016 година и Статутот на Банката, најмалку еднаш месечно, односно квартално 
доставуваше извештаи за својата работа до Надзорниот одбор на Банката, а најмалку 

еднаш во три месеци до Одборот за ревизија на седниците коишто се одржаа во текот 

на 2017 година. 
Во согласност со Законот за банките и Статутот на Банката, Одборот за 

управување со ризици изврши оцена на сопствената работа од аспект на 

поединечните членови и колективно и истата ја достави до Надзорниот одбор на 

Банката. 
Одборот за управување со ризици го усогласи и својот Деловник за работа со 

измените и дополнувањата на Законот на банките објавени во  „Сл. весник на РМ“ 
бр.190 од 17.10.2016 година. 

 
o Одбор за ревизија 

Во согласност со член 61 од Статутот на Банката, Одборот за ревизија се 

состои од шест членови, од кои четири членови се избираат од редот на членовите на 

Надзорниот одбор на Банката и два се независни членови, од кои најмалку еден мора 

да биде овластен ревизор. Мандатот на членовите на Одборот за ревизија трае 
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четири години, а претседателот на Одборот за ревизија се избира од редот на 

именуваните членови на Одборот за ревизија. 

Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје што функционираше во текот на 

2017 година го сочинуваат:  

1. Душко Апостолоски, претседател и независен член на Одборот за ревизија, кој е 

дипломиран економист, а надвор од Банката е управител на „Бенд Ревизија и 

Консалтинг“ ДОО Тетово.  

2. Данче Зографска, независен член на Одборот за ревизија, која е дипломиран 

економист, а надвор од Банката е управител на Друштво за ревизија и проценка 

„Елит“ ДООЕЛ Скопје. 

3. м-р Глигорие Гоговски, член на Одборот за ревизија од редот на членовите на 

Надзорниот одбор на Банката, каде по функција е претседател на Надзорниот 

одбор, магистер е по електротехнички науки, а надвор од Банката има функција на 
извршен директор на Одбор на директори (генерален директор) на Тетекс АД 

Тетово. 

4. Борислав Трповски, член на Одборот за ревизија од редот на членовите на 

Надзорниот одбор на Банката, кој е дипломиран правник со положен правосуден 

испит, а надвор од Банката има функција на претседател на Одборот на директори 

на Тетекс АД Тетово. 

5. Методија Несторовски, член на Одборот за ревизија од редот на членовите на 

Надзорниот одбор на Банката, кој е доктор по економски науки, а надвор од 

Банката редовен професор на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Економски 

факултет и независен член на Одбор на директори на КБ „Публикум Инвест“ АД 

Скопје. 

6.  Златко Черепналкоски, член на Одборот за ревизија од редот на членовите на 

Надзорниот одбор на Банката, кој е дипломиран електроинженер, а надвор од 

Банката има функција на директор за малопродажба во „Енерџи Деливери 

Солушнс“ ЕДС ДОО, Снабдување со електрична енергија. 

Претседателот на Одборот за ревизија Душко Апостоловски и членот на 

Одборот за ревизија Данче Зографска се и овластени ревизори. 
Членовите на Одборот за ревизија на ТТК Банка АД Скопје ги исполнуваат 

потребните услови и критериуми предвидени со Законот за банките и Статутот на 

Банката, а независните членови ги исполнуваат и критериумите за независност 

утврдени со Законот за банките. Независните членови на Одборот за ревизија Душко 

Апостоловски и Данче Зографска и физичките лица поврзани со нив не се вработени и 

не се лица со посебни права и одговорности во Банката, не се акционери со 

квалификувано учество во Банката и не застапуваат акционер со квалификувано 

учество во Банката, не работат, односно во последните три години не работеле во 

друштво за ревизија коешто во тој период вршело ревизија на работењето на Банката 

и во последните три години немале материјален интерес или деловен однос со 

Банката во вредност којашто просечно годишно надминува 3 милиони денари. 
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Во текот на 2017 година Одборот за ревизија ги вршеше работите коишто му се 

ставени во надлежност со Законот за банките, со други законски и подзаконски 
прописи и со Статутот и интерните акти на Банката.  

Во текот на 2017 година Одборот за ревизија ги извршуваше работите од своја 

надлежност на одржаните пет седници на коишто присуствуваа членовите на 

Управниот одбор и раководителот на Службата за внатрешна ревизија.  
Во согласност со своите надлежности, Одборот за ревизија ја следеше 

усогласеноста на работењето на Банката со прописите што се однесуваат на 

сметководствените стандарди и финансиските извештаи и точноста и 

транспарентноста на објавените финансиски информации за работењето на Банката 

во согласност со прописите за сметководство и меѓународните сметководствени 

стандарди, ги оценуваше системите за внатрешна контрола, ја следеше работата и ја 

оценуваше ефикасноста на Службата за внатрешна ревизија, ја следеше 

респонзивноста за реализација на препораките на Службата за внатрешна ревизија од 

страна на одговорните лица, го следеше процесот на ревизија на Банката и ја 

оценуваше работата на Друштвото за ревизија. 
На одржаните седници Одборот за ревизија: разгледа и/или 

усвои/одобри/прифати: неревидирани финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје 

за 2016 година, извештаи на независниот ревизор - Друштво за ревизија „Мур 

Стивенс“ ДОО Скопје и финансиски извештаи на ТТК Банка АД Скопје за 2016 година 

изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република 

Македонија и Меѓународните стандарди за финансиско известување, Дополнителен 

извештај на независниот ревизор–Друштво за ревизија „Мур Стивенс“ ДОО Скопје до 

Надзорниот одбор на Банката за извршената ревизија на работењето на ТТК Банка АД 

Скопје во 2016 година, извештаи за работењето на Банката во текот на 2017 година, 
извештаите за работењето на Одборот за управување со ризици во текот на 2017 

година коишто се разгледуваа најмалку на три месеци, извештаи на Службата за 

внатрешна ревизија, и тоа: извештаи за извршени ревизии во согласност со 

Годишниот план за 2016 година и од извршени инцидентни непланирани ад-хок 

ревизии, Извештаи за следење на реализацијата на дадените препораки, Годишен 

извештај за 2016 година и Извештај за работењето за период јануари-јуни 2017 
година, како и Годишниот план на Службата за внатрешна ревизија за 2017 година.  

Одборот за ревизија, во согласност со Законот за банките и Статутот на 

Банката, го ценеше своето работење во 2016 година од аспект на поединечните 

членови и колективно и даде оцена којашто заедно со писмениот Извештај за 

работењето во 2016 година ја достави до Надзорниот одбор на Банката. Исто така 

Одборот за ревизија во согласност со измените и дополнувањата на Законот на 

банките објавени во  „Сл. весник на РМ“ бр.190 од 17.10.2016 година најмалку еднаш 

во три месеци го известуваше Надзорниот одбор за својата работа и поднесе и 

полугодишен извештај за својата работа до Надзорниот одбор. 
Одборот за ревизија го усогласи и својот Деловник за работа со измените и 

дополнувањата на Законот на банките објавени во  „Сл. весник на РМ“ бр.190 од 

17.10.2016 година. 
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 Информации и податоци поврзани со примена на Кодексот за 
корпоративно управување во ТТК Банка АД Скопје 

 
Во согласност со измените и дополнувањата на Законот за банките објавени во  

„Сл. весник на РМ“ бр.190 од 17.10.2016 година, Кодексот за корпоративно управување 
и надлежноста за усвојување на Кодексот за корпоративно управување премина од 
Собранието на Надзорниот одбор.  

Надзорниот одбор на Банката усвои Кодекс за корпоративно управување на 

ТТК Банка АД Скопје на седницата одржана на 28.4.2017 година, откако претходно, на 

годишното Собрание на Банката одржано на 31.3.2017 година, донесе Одлука 

/арх.бр.02-3270/1 од 31.3.2017 година/ за ставање вон сила на Кодексот за 

корпоративно управување во ТТК Банка АД Скопје и неговите измени и дополнувања 

донесени од Собранието на Банката и со истата определи дека за уредувањето на 

правилата за управување и за надзор на Банката ќе биде усвоен Кодекс за 

корпоративно управување од страна на Надзорниот одбор на Банката. 
Донесениот Кодекс за корпоративно управување во ТТК Банка АД Скопје е 

усогласен со Статутот на ТТК Банка АД Скопје /пречистен текст/ бр.02-3320/2 од 

3.4.2017 година, а со оглед на тоа дека во овој пречистен текст на Статутот се 

имплементирани донесените измени и дополнувања на Законот за банките и на 

Законот за трговските друштва, истовремено е направено и негово усогласување со 

истите.  
Исто така при донесувањето на истиот се имаше предвид и Одлуката за 

основните начела и принципи за корпоративното управување во банка („Сл. весник на 

РМ“ бр.159/2007), така што во согласност со истата со Кодексот се опфатени 
задолжителните елементи коишто се предвидени, уредени се основните начела и 

принципи за корпоративното управување во Банката и подетално се определени 

стандардите на управување и раководење на органите на Банката во рамките на 
управувачката структура, а инкорпорирани се и принципите воведени во Кодексот за 

добро работење на банките и штедилниците во Република Македонија усвоен на 

Здружението на банкарството на 11.2.2013 година. 
Во своето работење Банката се придржува кон основните принципи на 

корпоративно управување утврдени во Кодексот и кон одредбите коишто се 

однесуваат на:  
 Надлежности на Собранието на акционери, постапката за свикување Собрание, 

постапката на гласање на Собрание на акционери, правата на акционерите 

вклучувајќи го и правото на малцинските акционери. 
 Составот и мандатот на членовите на Надзорниот одбор, критериумите и 

правилата за именување членови на Надзорниот одбор и начинот за нивно 

наградување, надлежностите на Надзорниот одбор, одржувањето седници и 

одлучувањето на Надзорниот одбор, видот, роковите и начините на кои 

Надзорниот одбор доставува извештаи до Собранието на акционери, 

наградувањето на членовите на Надзорниот одбор. 
 Составот и мандатот на членовите на Управниот одбор, критериумите и правилата 

за именување на членовите на Управниот одбор и начинот за нивно наградување, 

надлежностите на Управниот одбор, одржувањето на состаноците и одлучувањето 

на Управниот одбор, видот, роковите и начините на кои Управниот одбор 
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доставува информации и документи до Надзорниот одбор; наградувањето на 

членовите на Управниот одбор. 
 Соработка меѓу Надзорниот одбор и Управниот одбор. 
 Составот и мандатот на членовите на Одборот за управување со ризици, 

критериумите и правилата за именување на членовите на Одборот за управување 

со ризици, надлежностите на Одборот за управување со ризици, одржувањето на 

седниците и одлучувањето на Одборот за управување со ризици, видот, роковите и 

начините на кои Одборот за управување со ризици доставува извештаи до 

Надзорниот одбор и до Одборот за ревизија. 
 Составот и мандатот на членовите на Одборот за ревизија, критериумите и 

правилата за именување на членовите на Одборот за ревизија, надлежностите на 

Одборот за ревизија, одржувањето на седниците и одлучувањето на Одборот за 

ревизија, видот, роковите и начините на кои Одборот за ревизија доставува 

извештаи до Надзорниот одбор и до Собранието на акционери и наградувањето на 

членовите на Одборот за ревизија. 
 Начинот на постапување во ситуации кога при одлучувањето на органите на 

управување на Банката постои судир на интереси. 
 Работењето на Службата за внатрешна ревизија и на Службата за усогласеност на 

работењето на Банката со прописите. 
Членовите на органите на Банката и лицата со посебни права и одговорности 

назначени од Управниот одбор на Банката се избираат во согласност со критериумите 

и правилата за именување утврдени со Кодексот и Статутот на Банката, а врз основа 

на законската и подзаконската регулатива. Во своето работење ги почитуваат и ги 

применуваат законските и подзаконските прописи, Статутот на Банката и интерните 

акти на Банката со коишто се регулираат нивните надлежности и ги исполнуваат 

пропишаните обврски и одговорности и начинот на работа. 
 

 

 Информации и податоци за политиката на Банката за спречување судир 
на интереси 
 
Во 2017 година Банката работеше во согласност со Политиката за 

идентификување и спречување судир на интереси усвоена од Надзорниот одбор на 

Банката на седницата од 27.7.2017 година.  
Политиката е во согласност со Законот за банките и неговите измени и 

дополнувања објавени во  „Сл. весник на РМ“ бр.190 од 17.10.2016 година, Одлуката 

за основните начела и принципи на корпоративното управување во банка и останатата 
регулатива којашто уредува прашања поврзани со судир на интереси, како и во 

согласност со прифатени професионални стандарди и кодекси на однесување.  
Со оваа Политика се дефинирани општите правила и генерални насоки за 

идентификување, избегнување и спречување судири на интереси, како и за 

преземање мерки и активности во случаите кога постои судир на интереси. 
Политиката е обврзувачка за лицата со посебни права и одговорности во 

Банката и за сите вработени во Банката. 
Конзистентната примена на оваа Политика овозможува навремено 

идентификување на судирите на интереси и преземање соодветни мерки и активности 

во случаите на постоење судир на интереси.  
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Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за ревизија и 
Одборот за управување со ризици и лицата со посебни права и одговорности кои во 

согласност со Статутот на Банката се назначени од Управниот одбор на Банката на 

секои шест месеци даваат писмена изјава за не/постоење судир на нивниот личен 

интерес со интересот на Банката. 
За постоење судир на интереси, пред одржување на седницата, членовите на 

органите на Банката даваат писмена изјава којашто се доставува до Надзорниот 

одбор и до Управниот одбор на Банката и во која се наведува основот од кој 

произлегува судирот на интереси. Членовите на органите на Банката не присуствуваат 

при донесувањето на одлуките доколку нивната објективност е доведена во прашање 

заради постоење судир меѓу нивниот личен интерес и интересот на Банката. 
 

 Организациска структура на ТТК Банка АД Скопје 

 

Организациската поставеност на ТТК Банка АД Скопје во 2017 година претрпе 

одредени промени. Од почетокот на годината, платата започна да се администрира во 

Одделот за човечки ресурси, организација и плати во рамките на Дирекцијата за 

човечки ресурси, организација и поддршка, а како резултат на подобрување на 

ефикасноста во работењето и заради оптимизација на трошоците, дојде до 
реорганизација на одредени активности и оддели и намалување за пет организациски 
делови и единици.  
 

Организациската шема заклучно со 31.12.2017 година ја сочинуваат 4 сектори, 

12 дирекции (од кои една самостојна), една самостојна Служба за внатрешна ревизија 

под надлежност на Надзорниот одбор, Секретаријат, една самостојна Служба за 

контрола на усогласеност на работењето на Банката со прописите и спречување на 

перење пари и финансирање тероризам, ОСИС – лице за обезбедување сигурност на 

информативниот систем, 24 оддели, 2 одделенија, 7 филијали (Скопје, Тетово, 

Битола, Куманово, Охрид, Штип, Струмица), 21 експозитура и 2 шалтери. 
 Организациската структура на Банката е приложена во Прилог 1 од Годишниот 

извештај. 

 Акционерски капитал и сопственичка структура 

 

 На 31.12.2017 година акционерскиот капитал на Банката се состоеше од 

907.888 обични акции со номинална вредност од 1.000 денари по акција или вкупно 

907.888.000 денари. Акциите се регистрирани и се водат кај Централниот депозитар за 

хартии од вредност на РМ. 
Во текот на 2017 година Банката нема извршено откуп на сопствени акции, ниту 

има издадено нова емисија на акции. 
Обичните акции на сопствениците им даваат право на глас на седница на 

Собранието на акционери, по принципот „една акција - еден глас“ и право на исплата 

на дивиденда. 
Бројот на акционери заклучно со 31.12.2017 година изнесува 1.931, од нив 1.790 

се физички лица и 141 се правни лица. 
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Акциите на Банката котираат на Македонската берза на хартии од вредност, во 

сегментот на задолжителна котација. Во согласност со Правилата за котација на 

Македонската берза Банката ги објавува ценовно чувствителните информации. 
 

 Политика на дивиденди 
 
Во 2017 година, во согласност со Одлуката за употреба и распоредување на 

остварената добивка по годишната сметка на ТТК Банка АД Скопје за 2016 година 

донесена на Годишното собрание на акционери на Банката, нето-добивката во вкупен 

износ од 83.680.065 денари се распредели на дел за резерви во износ од 4.643.138 
денари и дел за дивиденда во вкупен износ од 74.648.494 денари или 82,2221 денари 
бруто по акција и дел се распредели во нераспределена добивка за ослободување на 

ревалоризациска резерва на преземени средства во износ од 4.388.433 денари. 
Дивидендата се исплати во мај 2017 година. 

 
 Акционери со најмалку 5% од акциите на Банката 

 
АД Тетекс Тетово заедно со поврзаните лица поседува 49,76% од вкупниот број 

акции на Банката. 
 

5.2. Финансиски перформанси на Банката 
 

o Биланс на успех 

 

 
 
Во периодот од 1.1.2017 - 31.12.2017 година Банката оствари добивка по 

оданочување во износ од 100,1 милиони денари, којашто е за 16,4 милиони денари 

повисока од истата за 2016 година, при издвоени исправки на вредност за 

финансиските средства на нето-основа во износ од 36,1 милиони денари и исправки 

на вредност за нефинансиски средства на нето-основа во износ од 23,5 милиони 

денари.  
 

Остварено Остварено

1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2017 апс. (%)

Нето приходи од камата 264.022 265.133 1.110 100,4%
Нето приходи од провизии 145.179 126.573 -18.606 87,2%
Нето приходи од курсни разлики 9.132 9.281 148 101,6%
Останати приходи од дејноста 138.225 101.803 -36.422 73,7%
Вкупни оперативни приходи 556.558 502.789 -53.769 90,3%

Оперативни трошоци -330.898 -331.318 -419 100,1%

Нето оперативен приход 225.660 171.472 -54.188 76,0%

Исправка на вредност на нефинансиски средства -52.464 -23.487 28.977 44,8%
Исправка на вредноста на финансиски средства -79.579 -36.088 43.492 45,3%
Добивка (загуба) пред оданочување 93.616 111.897 18.281 119,5%

Данок на добивка -9.936 -11.769 -1.832 118,4%
Добивка (загуба) по оданочување 83.680 100.128 16.449 119,7%

во илјади денари

Индекс
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Нето-приходите од камати и понатаму остануваат основна компонента во 

формирањето на вкупниот оперативен приход на Банката, со учество од 52,7%. 
Зголеменото учество на нето-приходите од камати на годишно ниво за 5,3 пп е 

резултат на зголемените приходи од камати од секторот стопанство и секторот 

домаќинства, кој потекнува од континуираната динамичка активност во овие сегменти.  
 
 
Во тековната 2017 година, како резултат на забрзаното кредитирање кон 

секторот домаќинства, приходите од камати генерирани од овој сектор се повисоки, 

при што нивното учество се зајакнува и станува најзастапена компонента во 

структурата на приходите од камата. Во тековната година се забележува и раст на 

приходите од камати од секторот банки и финансиски институции. За сметка на 

нивниот раст се намалува учеството на приходите од камата од нефинансиските 

друштва. 
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 Доминантна компонента во структурата на расходите од камата и натаму има 

секторот домаќинства, но истиот бележи намалување во однос на минатата година. 
Нивното учество во текот на 2017 година се намалува за сметка на зголеменото 

учество на секторот стопанство и секторот банки и финансиски институции. На 

годишна основа, учеството на расходите од камата од секторот домаќинства има 

опаѓачки тренд и се намалува за 16,57пп. Причина за ова движење, во најголем дел, 
се намалените пасивни каматни стапки, во согласност со пазарните трендови, како и 

одливот на депозитната база на почетокот од вториот квартал од 2017 година, тренд 

што беше забележан на ниво на цел банкарски сектор.  
 

Нето-приходите од провизии се втор значаен приход во структурата на 

вкупните приходи на Банката. Вкупните приходи од провизии за 2017 година 

изнесуваат 126 милиони денари и споредено со 2016 година се пониски за 18,6 

милиони денари или за 12,8%, кои во најголем дел потекнуваат од кредитните 

активности на сегментот стопанство. Во структурата на приходите од провизии 

учествата по сегменти забележуваат мали промени во однос на минатата година. 

Учеството на провизии остварени од нефинансиските правни лица, кои досега ја 

заземаа доминантната позиција, сега се намалува и изнесува 43,8% (2016: 47,7%), од 

кои 26,03% потекнуваат од платниот промет во земјата, 8,99% од провизии од 

кредитни активности и 5,04% од платниот промет со странство. Учеството на 

провизиите од секторот домаќинства во оваа година изнесува 49,4%, од кои 62,6% се 

провизии остварени од платниот промет во земјата, 15,3% се провизии остварени во 

доменот на картичното работење, 9,1% од провизии од кредитни активности и 10,5% 
се провизии остварени од платниот промет со странство.  

  
Оперативните трошоци во текот на 2017 година бележат зголемување за 412 

илјади денари или годишна стапка на раст од 0,13%. Зголемувањето во најголем дел 
произлегува од позицијата материјали и услуги и тоа од трошоци за непроизводни 

услуги. Во 2017 година има намалување на трошоците за осигурување на имот и 

вработени, осигурување на депозити, како и на позицијата останати трошоци 

вклучувајќи ги и резервирањата за потенцијални обврски. 

Исправката на вредноста на нефинансиските средства на Банката на нето-
основа изнесува 23,5 милиони денари, што е за 55,2% пониско оштетување во однос 

на минатата година. Подобрувањето на споменатата позиција се должи на 

континуираните напори за продажба на преземените средства. 

Исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа за 2017 
година изнесува 36,1 милиони денари и издвоените исправки на вредност во 

анализираниот период соодветствуваат со обемот, структурата и квалитетот на 

пласманите на Банката. 
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o Извори на средства 

 

Динамиката и структурата на позначајните позиции во рамките на вкупните 

извори на средства на Банката со состојба на 31.12.2017 година е следна: 
 

 

 
 
Вкупните извори на средства на Банката на крајот на 2017 година изнесуваат 

7.807 милиони денари и на годишно ниво бележат зголемување за 317 милиони 

денари или за 4,2%. Депозитите од комитенти изнесуваат 6.160 милиони денари и 

истите се зголемени за 306 милиони денари или 5,2%. 
Обврските по кредити бележат намалување во однос на 2016 година, што се 

должи на отплата на доспеаните рати од кредитните линии користени преку МБПР 

(ЕИБ, Земјоделски кредитен дисконтен фонд, Италијанска кредитна линија и Посебен 

кредитен фонд). Истовремено беа повлекувани и нови транши од кредитните линии на 

МБПР за кредитирање на стопанството.  
Во делот на капиталот и резервите, промената на годишно ниво, во најголем 

дел, се должи на реализираната добивка по оданочување за годината, како и од 

зајакнување на резервниот фонд на Банката.  
 

o Депозити  

 

o Секторска структура 
 

 
 
Во текот на 2017 година вкупната депозитна база на Банката се зголеми за 361 

милиони денари или годишна стапка на раст од 6,2%. Растот потекнува од депозитите 

од финансиски институции коишто бележат зголемување за 151 милион денари со 

годишна стапка на раст од 31,9%, при што нивното учество во вкупната депозитна 

база се зголемува за 1,9 пп. Карактеристична промена се забележува и кај депозитите 

од домаќинства со годишен раст од 5,5% или во апсолутен износ 201 милиони денари. 
Депозитите од домаќинства имаат доминантно учество со 62% во вкупната депозитна 

база. Депозитната база од секторот стопанство во 2017 година се карактеризира со 

одлив на депозити и намалена состојба за 45,5 милиони денари. 
 
 

Износ Структура Износ Структура апс. (%)

Депозити од банки 11 0,0% 55.393 0,7% 55.383 523369,2%
Депозити од комитенти 5.854.193 78,2% 6.160.150 78,9% 305.957 105,2%
Обврски по кредити 449.473 6,0% 389.810 5,0% -59.663 86,7%
Посебна резерва и резервирања 10.323 0,1% 11.132 0,1% 809 107,8%
ПВР и останата пасива 62.530 0,8% 72.552 0,9% 10.022 116,0%
Акционерски капитал и резерви 1.113.111 14,9% 1.118.065 14,3% 4.954 100,4%
ВКУПНА ПАСИВА 7.489.641 100,0% 7.807.103 100,0% 317.462 104,2%

во илјади денари

Индекс31.12.2016 31.12.2017

Износ Структура Износ Структура апс. (%)

Депозити од банки 11 0,0% 55.393 0,9% 55.382 523365%
Депозити од финансиски институции 473.067 8,1% 623.926 10,0% 150.859 131,9%
Депозити од претпријатија 1.730.450 29,6% 1.684.880 27,1% -45.571 97,4%
Депозити од домаќинства 3.650.675 62,4% 3.851.344 62,0% 200.669 105,5%
ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ ОД БАНКИ И ДР.КОМИТЕНТИ 5.854.203 100,0% 6.215.543 100,0% 361.339 106,2%

во илјади денари

Индекс31.12.2016 31.12.2017
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o Валутна структура 

 

 
  
Од аспект на валутната структура, годишната промена на депозитната база укажува 

на раст на денарските депозити за 7,0% и истите и натаму го задржуваат доминатното 

учество од 71,1%.  
 
 

o Рочна структура 
 

 
 
Порастот на вкупните депозити е резултат на порастот на депозитите по 

видување и долгорочните депозити. Депозитите по видување се зголемени за 14,4% 
или во апсолутен износ од 331 милион денари и истите потекнуваат од секторот 

домаќинства и стопанство. Долгорочните депозити бележат апсолутен пораст од 236 
милиони денари или 17,1%, кој во најголем дел произлегува од секторот домаќинства. 
 

o Средства и пласмани 

 

Позначајните позиции во рамки на вкупните средства на Банката во текот на 

2017 година ја прикажаа следнава динамика и структура: 

 

Динамиката на вкупната актива на Банката е во согласност со движењето на 

вкупните извори на средства. Притоа, доминантното учество во вкупната актива и во 

текот на 2017 година се нето-кредитите на комитенти коишто во овој период 

забележуваат раст кај секторот домаќинства и секторот големи клиенти. Во овој 

период значајна промена се забележува кај преземените средства врз основа на 

ненаплатените побарувања и истите се намалени за 46,3% или 104,3 милиони денари 

во апсолутен износ како резултат на реализирани продажби во текот на 2017 година. 

Износ Структура Износ Структура апс. (%)

Денарски депозити 4.089.739 69,9% 4.377.142 71,1% 287.403 107,0%
Денарски депозити со девизна клаузула 41.237 0,7% 41.245 0,7% 8 100,0%
Девизни депозити 1.723.218 29,4% 1.741.763 28,3% 18.545 101,1%
ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ ОД КОМИТЕНТИ 5.854.193 100,0% 6.160.150 100,0% 305.957 105,2%

во илјади денари

Индекс31.12.2016 31.12.2017

Износ Структура Износ Структура апс. (%)

Депозити по видување 2.302.878 39,3% 2.634.384 42,8% 331.506 114,4%
Краткорочни депозити 2.170.696 37,1% 1.909.487 31,0% -261.209 88,0%
Долгорочни депозити 1.380.619 23,6% 1.616.279 26,2% 235.660 117,1%
ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ ОД КОМИТЕНТИ 5.854.193 100,0% 6.160.150 100,0% 305.957 105,2%

31.12.2016

во илјади денари

Индекс31.12.2017

Износ Структура Износ Структура апс. (%)

Парични средства и парични еквиваленти 1.934.872 25,8% 1.692.694 21,7% -242.177 87,5%
Вложувања во хартии од вредност и средства за 

тргување 1.402.865 18,7% 1.293.999 16,6% -108.866 92,2%
Кредити на и побарувања од банки 89.912 1,2% 99.913 1,3% 10.001 111,1%
Кредити на комитенти, нето 3.619.062 48,3% 4.345.434 55,7% 726.373 120,1%
Преземени средства врз основа на ненаплатени 

побарувања 225.536 3,0% 121.184 1,6% -104.352 53,7%
Основни средства 196.884 2,6% 231.616 3,0% 34.732 117,6%
АВР и останата актива 20.510 0,3% 22.262 0,3% 1.752 108,5%
ВКУПНА АКТИВА 7.489.641 100,0% 7.807.103 100,0% 317.462 104,2%

31.12.2016

во илјади денари

Индекс31.12.2017
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o Кредити  
 
o Секторска структура 

 

 

На годишно ниво, бруто-кредитите на комитентите забележуваат зголемување 

во износ од 692 милиони денари или 18,4%. Кредитите на правните лица го 

намалуваат своето учество од 50,8% во 2016 на 49,3% во 2017 година, или за 1,5пп. 

Кредитите на правните лица во 2017 година бележат раст за 14,9% или 285 милиони 

денари. Кредитите дадени на домаќинствата во 2017 година имаат учество од 50,7% 

во вкупните кредити на Банката. Кај секторот домаќинства продолжи постојаниот 

тренд на зголемување и во 2017 година, при што годишниот апсолутен раст изнесува 

407 милиони денари или 21,9%. Најголем придонес во растот имаат станбените, 

потрошувачките и хипотекарните кредити. 
 

Промената и зголемувањето на учеството на кредитите од секторот 

домаќинства во вкупните кредити соодветствува и со движењата на ниво на банкарски 

сектор каде што се забележува раздвижување на кредитната активност, при што 

годишните промени упатуваат на побрзо зголемување на кредитите на населението од 

кредитите на правните лица. 
 

o Валутна структура 
 

 
Во однос на валутната структура на кредитите, годишниот раст на денарските 

кредити за 30,9% придонесе за зајакнување на нивното учество во вкупните бруто-
кредити. Порастот произлегува од порастот на краткорочните и долгорочните кредити 

од секторот стопанство. Во структурата на бруто-кредитите и натаму доминираат 

денарските кредити со 60,2% од вкупните бруто кредити. 
 

o Рочна структура 
 

 

 

 
Во однос на рочната структура, учеството на краткорочните редовни кредити 

бележи тренд на раст во 2017 година, но долгорочните редовни кредити ја задржаа и 

Износ Структура Износ Структура апс. (%)

Кредити на претпријатија 1.915.600 50,8% 2.201.077 49,3% 285.477 114,9%
Кредити на домаќинства 1.857.010 49,2% 2.263.908 50,7% 406.898 121,9%
ВКУПНО БРУТО КРЕДИТИ 3.772.610 100,0% 4.464.985 100,0% 692.375 118,4%

31.12.2016

во илјади денари

Индекс31.12.2017

Износ Структура Износ Структура апс. (%)

Денарски кредити 2.052.278 54,4% 2.686.329 60,2% 634.051 130,9%
Денарски кредити со девизна клаузула 1.318.958 35,0% 1.413.080 31,6% 94.122 107,1%
Девизни кредити 401.375 10,6% 365.576 8,2% -35.799 91,1%
ВКУПНО БРУТО КРЕДИТИ 3.772.610 100,0% 4.464.985 100,0% 692.375 118,4%

31.12.2016 Индекс

во илјади денари

31.12.2017

Износ Структура Износ Структура апс. (%)

Краткорочни кредити 308.135 8,2% 592.836 13,3% 284.701 192,4%
Долгорочни кредити 3.283.515 87,0% 3.737.682 83,7% 454.167 113,8%
Нефункционални кредити* 180.960 4,8% 134.467 3,0% -46.493 74,3%
ВКУПНО БРУТО КРЕДИТИ 3.772.610 100,0% 4.464.985 100,0% 692.375 118,4%

31.12.2016

во илјади денари

Индекс31.12.2017
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ја зајакнаа доминантната позиција во рочната структура на кредитите. На годишна 

основа, краткорочните кредити бележат зголемување за 92,4%. Долгорочните кредити 

се зголемуваат на годишно ниво за 13,8%, коешто произлегува од порастот на 

потрошувачките, хипотекарните и станбените кредити кај секторот домаќинства, како и 

од пласирани средства кај правните лица.  
Нефункционалните кредити бележат намалување споредено со 2016 година и тоа за 

25,7%. Намалувањето во 2017 година е предизвикано од преземените средства во 

текот на 2017 година, но и од наплатата на доспеаните обврски. 
 

 

 

6. АКТИВНОСТИ ПО СЕГМЕНТИ 

 
 

6.1. Управување со ризици 
 
Управувањето со ризиците претставува значајна функција во работењето на 

Банката, којашто обезбедува стабилност на долг рок и остварување на поставените 

цели со изложување на прифатливо ниво на ризик. Поради важноста на управувањето 

со ризиците при остварување на финансиските и деловните цели на Банката, во текот 

на 2017 година се спроведоа мерки и активности коишто дејствуваа во насока на 

унапредување на воспоставениот систем за управување со ризици. 
Во согласност со организациската поставеност, управувањето со ризиците се 

спроведува на сите нивоа во организациската хиерархиска структура, и тоа на: 
1. Стратегиско ниво – од страна на Надзорниот одбор, Управниот одбор и 

Одборот за управување со ризици; 
2. Макро ниво – од страна на Дирекцијата за управување со ризици и 
3. Микро ниво – од страна на вработените, кои при преземање на ризикот, 

ја остваруваат својата улога во управувањето со ризиците преку конзистентна 

примена на интерните акти на Банката. 
Управувањето со одделните ризици ги опфаќа активностите поврзани со 

идентификување, мерење/оцена, следење и контрола на ризиците, со што се создава 

основа за исполнување на следните цели:  
- Вработените кои ги преземаат ризиците и вработените кои управуваат со 

ризиците јасно да ги разбираат истите; 
-  Изложеноста на одделни ризици и вкупниот профил на ризик на Банката да 

биде во согласност со стратегијата и рамката поставена од страна на Надзорниот 

одбор; 
- Одлуките за изложување на одделни видови ризици да бидат во согласност 

со целите поставени во Развојниот план на Банката; 
- Воспоставување и одржување прифатлив сооднос меѓу стапката на принос и 

преземените ризици; 
- Одржување адекватно ниво на капитал за покривање на сите преземени 

ризици. 
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o Адекватност на капиталот 

 

Управувањето со капиталот на Банката и одржување соодветна стапка на 

адекватност на капиталот претставува составен дел од системот за управување со 

ризици . Во рамките на овој процес Банката пресметува интерен капитал потребен за 

покривање на материјалните ризици на коишто е изложена. На крајот на 2017 година 

стапката на адекватноста на капиталот изнесува 16,71%, што претставува 

намалување од 2,26 процентни поени на годишна основа. На годишна основа има 

зголемување на активата пондерирана за кредитен и оперативен ризик, а намалување 

за валутен ризик. 
 
 
 

 
 
 
 
o Кредитен ризик  

 
Во текот на 2017 година кредитниот ризик претставуваше ризик со најголемо 

значење за работењето на Банката, а произлегува оттаму што кредитната активност 

на Банката претставува доминантна позиција во нејзината вкупна актива.  
Во текот на годината беа спроведени повеќе мерки коишто имаа цел 

унапредување на целокупниот процес на управување со кредитниот ризик, и тоа од 

фазата на одобрување, преку фазата на следење и мерење на кредитниот ризик, сè 

до фазата на присилна наплата на побарувањата. 
Во 2017 година Банката вршеше класификација на кредитната изложеност и 

пресметка на исправка на вредноста и посебната резерва на поединечна и групна 

основа. Класификација и пресметка на исправка на вредноста и посебната резерва на 

групна основа се вршеше само за побарувањата од физички лица кои припаѓаат во 

портфолијата на кредити (портфолио од дозволени пречекорувања на трансакциски 

сметки и портфолио од кредитни картички). 
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Преку постојано следење на диверзификацијата на изложеноста од аспект на: 

сектор, дејност, географска локација, тип на обезбедување, тип на производ, валута и 

слично, се обезбеди дисперзирање на кредитниот ризик и оптимизирање на 

квалитетот на кредитната изложеност. 
Вкупната кредитна изложеност на Банката на 31.12.2017 година изнесува 7.351 

милиони денари и во однос на 31.12.2016 година е зголемена за 5,1%. 
На крајот на годината вкупниот износ на пресметана исправка на 

вредност/посебна резерва изнесува 152 милиони денари и истата на годишно ниво е 

намалена за 44 милиони денари.  
 
 Во прилог е претставена секторската структура на кредитната 

изложеност за 2017 и 2016 година. На годишно ниво е намалено учеството на 

изложеноста кон финансиските институции и државата за сметка на зголеменото 

учество на нефинансиските правни и физички лица.  
 

 
 

 
o Ликвидносен ризик 

 
Во текот на 2017 година Банката на континуирана основа управуваше со 

ликвидносниот ризик во согласност со законските одредби и интерните акти и тоа 

преку одржување соодветно ниво на ликвидни средства, усогласена рочна структура 

на средствата и обврските, одржување соодветни стапки на ликвидност, како и 

почитување на интерните лимити за показателите за ликвидност. 
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Во текот на целата година Банката одржуваше солидна ликвидносна позиција 

преку одржување високо учество на ликвидната актива во вкупната актива, висока 

вредност на стапките на ликвидност и преку воспоставување усогласена очекувана 

рочност на средствата и на обврските. 
Ликвидната актива на 31.12.2017 година изнесува 2.464 милиони денари 

денари и на годишна основа е намалена за 462 милиони денари, односно за 7,6%. 

Најзначајни промени во структурата на ликвидната актива е трендот на намалување 

на учеството на пласманите во други банки и пласмани во краткорочни хартии од 

вредност издадени од држава.  
На крајот на годината учеството на ликвидната во вкупната актива изнесува 

31,5%, а покриеноста на краткорочните обврски со ликвидна актива е 53,5%. 
 
o Пазарни ризици  

 
Преку следење на флуктуациите на пазарните цени на хартиите од вредност 

кои се дел од портфолиото за тргување, Банката на редовна основа управуваше со 

пазарниот ризик.  
Поради минималното учество на портфолиото за тргување во вкупната актива 

на Банката, ризикот што произлегува од промената на цените на финансиските 

инструменти немаше значајно влијание врз нејзиното работење.  
Во рамките на пазарните ризици, Банката управува и со каматниот и валутниот 

ризик. Банката на редовна месечна основа го утврдува ефектот од промените на 

каматните стапки врз економската вредност на портфолиото на банкарските 

активности, за што доставува извештаи до органите на управување и до НБРМ. 

Каматниот ризик мерен преку учеството на промената на економската вредност на 

портфолиото на банкарските активности во сопствените средства бележи 

зголемување од 9,4% на крајот од 2016 година на 12,2% на крајот на 2017 година, како 

резултат на зголемените пласмани во станбени кредити со фиксен тип на каматна 

стапка со подолги рокови на отплата. 
 
Ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски 

активности сè уште има ограничено влијание врз резултатите од работењето на 

Банката, поради сè уште значајното учество на прилагодливите каматни стапки на 

страната на активата и пасивата (32% во каматоносната актива и 43% во 

каматоносната пасива на 31.12.2017 година). Оваа структура бележи значителни 

промени, откако се спроведе проектот за напуштање на примената на прилагодливите 

каматни стапки и нивна замена со фиксни или варијабилни, кој започна да се 

применува во третиот квартал на 2017 година.2 Овие измени на типовите на каматните 

стапки ќе дејствуваат во насока на зголемување на значењето на каматниот ризик во 

наредниот период, што ќе наметне потреба од проактивно и интегрирано управување 

со каматниот ризик.  
 
Управувањето со валутниот ризик се остварува преку почитување на 

законските и интерно дефинираните лимити со кои се ограничуваат отворените 

                                                           
2 Спроведувањето на овој проект беше во согласност со писмена препорака од Гувернерот на НБРМ од 

октомври 2016 година. 
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девизни позиции по одделни валути и агрегатно, како и преку дефинирање и примена 

на прифатливи инструменти за ублажување на истиот. Во текот на годината 

споменатите показатели се движеа во рамките на воспоставените лимити. 
На 31.12.2017 година отворената девизна позиција на Банката е долга и 

изнесува 115 милиони денари, што претставува 11,9% од сопствените средства на 

Банката. 
 
o Оперативен ризик 

  
Следењето и управувањето со оперативниот ризик што се појавува како 

последица на неадекватни или погрешни интерни процеси, поради грешки на 

вработените, грешки на системот или поради влијанието на надворешни настани во 

Банката се спроведуваше во согласност со Политиката за управување со оперативен 

ризик. 
Од извршената анализа на пријавените оперативни ризици во текот на 2017 

година, најчеста причина за појава на ризични настани бил човечкиот фактор. 
Управувањето со оперативните ризици се врши децентрализирано од страна на 

сите вработени и организациски единици, додека следењето и известувањето се 

надлежност на Дирекцијата за управување со ризици. Управувањето со оперативниот 

ризик е сложен процес кој бара активно учество на сите вработени во Банката со цел 

минимизирање на можноста за настанување штетни настани, ограничување на обемот 

на потенцијалните загуби и веројатноста за нивна реализација на ниво коешто е 

прифатливо за Банката. 
 
o Други немерливи ризици 

 

Врз основа на добиените материјали од надлежните организациски единици, 

Дирекцијата за управување со ризици на квартална основа изработуваше извештаи за 

следење на стратегискиот и репутацискиот ризик, коишто ги доставуваше до Одборот 

за управување со ризици, Управниот одбор и до Надзорниот одбор. 
Преземените мерки за унапредување на системот за управување со ризици 

придонесоа Банката да оствари ефикасно управување со истите, односно да ја 

одржува изложеноста на ризиците од оваа група на умерено ниво.  
 
 
o Стрес-тест анализи 

 

Дел од системот за управување со ризици претставуваат и стрес-тест 

анализите коишто се спроведуваат најмалку на годишна основа. Банката изврши 

стрес-тестирање на изложеноста на одделните ризици, како и нивното меѓусебно 

влијание преку спроведување комбинирано сценарио со состојба на 31.12.2017 
година. Резултатите од стрес-тест анализата го рефлектираат влијанието на 

одделните ризици врз финансискиот резултат и стапката на адекватност на капиталот 

на Банката, при што истите покажаа дека солвентноста и ликвидноста нема да бидат 

загрозени и при реализација на претпоставките дефинирани во пооделните сценарија. 
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6.2. Корпоративно банкарство – Корпоративни клиенти и МСП 
 

 

o Кредитирање корпоративни клиенти и МСП 

 

Во текот на 2017 година, Банката ја зајакнуваше соработката со постојните 

квалитетни клиенти поддржувајќи ја нивната ефикасност и успешност со понуда на 

индивидуални решенија и продукти, а со цел создавање и одржување долгорочно 

партнерство. 
Преку редовни контакти и посети на клиенти, континуирано се следеа 

потребите и задоволството од соработката, што придонесе за поквалитетно 

управување со конкурентноста на понудата на кредитните продукти, услугите од 

областа на платните промети, документарното работење и електронското банкарство. 
Во продажбата се таргетираа нови бонитетни компании со развоен потенцијал, 

со одржливи и профитабилни инвестициски проекти и со способност за сервисирање 

на обврските. 
Континуирано се преземаа активности за засилен мониторинг на работењето 

на клиентите со повисок кредитен ризик што резултираше со подобрување на 

наплатата на редовните и побарувањата во доцнење. 
Од аспект на структурата на кредитното портфолио на Банката на 31.12.2017 

година, учеството на кредитите на корпоративните клиенти изнесува 53,1%, а 
кредитите н а МСП учествуваат со 46,9% во вкупните кредити на правните лица. 

 
 
Според валутната структура, во кредитното портфолио на големите клиенти е 

остварен пораст на учеството на денарските кредити од 48,6% на 76,2% во 2017 

година во однос на 2016 година, за сметка на намалување на учеството на девизните 

кредити од 26,2% на 15,9% и намалување на учеството на денарските кредити со 

девизна клаузула од 25,2% на 7,9% за 2017 година во однос на 2016 година.  
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Во однос на рочната структура, во кредитното портфолио на големите клиенти 

евидентен е порастот на учеството на краткорочните кредити за сметка на 

долгорочните кредити со 31.12.2017 година. Краткорочните кредити заклучно со 

31.12.2017 година учествуваат со 32,6% во вкупното кредитно портфолио на големите 

клиенти. Ова зголемување се должи главно на фокусирањето на банката на 

кредитирање големи и успешни компании коишто во овој период имаа најголема 

потреба за користење краткорочни кредити. Долгорочните кредити и во 2017 година 

имаат доминантно учество во вкупното кредитно портфолио на големите клиенти од 

67,4%. 
Нивото на квалитет на кредитното портфолио се зголеми преку градење 

стабилни и трајни односи со клиентите, прудентно управување со кредитниот ризик, 

како и ефикасна организирана функција на наплата.  
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Според валутната структура, во кредитното портфолио на МСП се забележува 

пораст на учеството на денарските кредити за 4,1 процентни поени и тоа од 57,5% на 

61,6%, како и на девизните кредити за 0,5 процентни поени во 2017 година во однос на 

2016 година, а на сметка на овој пораст има намалување на учеството на денарските 

кредити со девизна клаузула и тоа за 4,8 процентни поени, односно од 29,1% на 

24,3%.  
 
 

 

 
Во однос на рочната структура, кредитното портфолио на МСП се 

карактеризира со доминантно учество на долгорочните кредити, односно 82,8% како и 

зголемување на учеството на краткорочните кредити за сметка на долгорочните 

кредити коишто го зголемуваат своето учество за 1,4 процентни поени. 
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o Депозитно работење на корпоративни клиенти 

 
И покрај зголемената потреба кај компаниите за користење сопствени средства 

за финансирање, ликвидност и инвестиции во нови проекти, во текот на 2017 година 

депозитната база на портфолијата на ГК и МСП се одржува на слично ниво како и за 

претходната година.  
 

 

 

 
 
 
Во текот на 2017 година, депозитите на корпоративните клиенти бележат 

намалување на состојбата за околу 98 милиони денари во однос на претходната 

година. Тоа пред сè се должи на намалувањето на депозитите по видување. Како што 

може да се забележи по рочната структура на депозитите, орочените депозити 

процентуално имаат пораст од 6,8 процентни поени за 2017 година во однос на 2016 

година.  
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Во однос на валутната структура, учеството на девизните депозити значително 

се зголемува во однос на претходната година. Девизните депозити имаат 

процентуално учество од 11%, што претставува пораст за 5,8 процентни поени во 

однос на 2016 година. 
 
Депозитната активност во делот на МСП бележи раст за 5,4% и ја одразува 

стабилноста на депозитната база. 
 

 
 
Анализирано по валутна структура, оваа година денарските депозити имаат 

доминантно и зголемено учество во депозитната база на МСП со 88,7%, што 

претставува пораст од 6,3 процентни поени во однос на претходната година. За 

сметка на зголеменото учество на денарските депозити се намалува учеството на 

девизните депозити, односно од 13,4% во 2016 на 7,3% во 2017 година.  
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Во рочната структура на вкупните депозити на МСП се забележува значително 

намалување на орочените депозити за 2017 година во однос на 2016 година. За 2017 

година има намалување за 8,9 процентни поени во однос на 2016 година или во 

апсолутен износ за 77,7 милиони денари. Во 2017 година депозитите по видување 

имаат доминантно учество од 81,6% во вкупните депозити на МСП. 
 
6.3. Деловна мрежа 
 
Преку Деловната мрежа Банката им овозможи на своите клиенти 

професионално користење на производите и услугите, притоа ставајќи го акцентот на 

ефикасноста на своите услуги и квалитетното и брзо опслужување.  
И во текот на 2017 година Банката го насочи фокусот на работењето во 

сегментот Деловна мрежа кон остварување на поставените деловни цели, и тоа: 
 Подобрување на квалитетот на услугата, а со тоа зголемување на 

задоволството и на лојалноста на клиентите кон Банката; 
 Преземање активности за дополнителна продажба на производи и 

услуги на постојните клиенти; 
 Обуки, тренинзи и тестирање на вработените со цел зајакнување на 

стручноста и на знаењето на вработените во филијалите и во експозитурите; 
 Континуирана поддршка на вработените за остварување на продажните 

цели и следење на степенот на остварување; 
 Подобрување на организацијата на работење и ефикасноста на 

процесите. 
 
 Физички лица 

 

Во текот на 2017 година Банката оствари пораст на кредитното портфолио во 

однос на минатата година. 
Во текот на годината Банката активно и во согласност со пазарните услови, 

потребите и барањата на корисниците ја прилагодуваше понудата преку измена на 
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условите и воведување продажни промоции со акцент на потрошувачките и 

станбените кредити. 
Конкурентноста на понудата овозможи успешна реализација и зголемување на 

портфолиото на кредитите кај физичките лица. 
Во вкупните кредити одобрени на физички лица најголемо процентуално 

учество имаат потрошувачките и хипотекарните кредити со 57,1%, потоа следуваат 

станбените кредити со 32% и кредитните картички и негативните салда на тековни 

сметки со 9,3%. 
 

 
 

Во областа на депозитното работење, во 2017 година, Банката и натаму 

продолжи со систематскиот пристап во спроведувањето на стратегијата на 

задржување на постојното депозитно портфолио и селектирање на новите депозити во 

согласност со пазарните услови. Во текот на 2017 година во структурата на 

депозитите кај физичките лица, штедењето во странска валута изнесува 41,4% од 
вкупното депозитно портфолио, додека пак учеството на денарското штедење 

изнесува 58,6% од вкупното депозитно портфолио. 
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Во однос на рочната структура, депозитите по видување учествуваат со 42,2%, 

додека орочените депозити до и над една година со 57,8%. Се забележува тренд на 

пораст на депозитите по видување за 5,3% во однос на 2016 година. 
 

 
 

6.4. Картично работење 
 
 
Во текот на 2017 година картичното портфолио се задржа на приближно исто 

ниво како и во текот на 2016 година со издадени вкупно 33.471 VISA картички (дебитни 
и кредитни за физички лица, односно кредитни картички за правни лица). 

Во текот на 2017 година се реализираа многубројни презентации кај правни 

лица со цел зголемување на директната продажба на картичките, аквизиција на 
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правни лица за исплата на плата преку дебитни картички, како и воспоставување 

стабилни и постојани деловни односи со клиентите.  
Во 2017 година реализиран е зголемен број трансакции со VISA картичките на ТТК 

Банка АД Скопје за 9,00%, односно зголемен вкупен промет за 8,0% во однос на 2016 

година. Прометот на ПОС-мрежа е зголемен за 18,00% во однос на 2016 година. Со 

цел зголемување на прометот на ПОС-мрежата, како и задоволување на потребите на 

клиентите, во 2017 година Банката набави 100 нови ГПРС пос-терминали. 

 
6.5. Платен промет во земјата и странство 
 
Во 2017 година Банката продолжи успешно да ги извршува активностите во 

делот на платните промети и максимално да се ангажира во задржување на 

довербата и задоволување на потребите на своите комитенти.  
Банката работеше на доближување на производите до постојните клиенти и 

привлекување нови преку понуди прилагодени на потребите на клиентот, и продолжи 

со обезбедување брза и квалитетна услуга. 
 

 
 Платен промет во земјата 

 
Во текот на 2017 година, Банката вршеше услуги од денарскиот платен промет 

преку мрежата на филијали и експозитури и преку електронското банкарство наменето 

за физички и правни лица, нудејќи квалитетен, комплетен и ефикасен банкарски 

сервис. 
Во 2017 година се евидентирани позитивни движења во доменот на денарскиот 

платен промет. 
Износот на обработени трансакции на задолжување во денарскиот платен 

промет изнесува 89.710 милиони денари и бележи зголемување од 5,7% во однос на 

2016 година.  
Покрај вообичаените стандардни услуги од платниот промет, и во 2017 година 

Банката продолжи да го промовира и да го развива користењето на електронското и 

мобилното банкарство. 
 
 Платен промет со странство 

 

И во 2017 година Банката продолжи со комплетна и брза банкарска услуга, со 

цел ефикасно, квалитетно и навремено задоволување на барањата на клиентите. 
Банката вршеше услуги на клиентите од платниот промет со странство преку мрежата 

на филијали и експозитури. Во делот на платниот промет со странство ќе продолжи да 

се стреми кон поквалитетен банкарски сервис. 
Во таа насока е и приклучувањето кон новиот сервис на НБРМ со коешто се 

овозможи реализирање на плаќања и наплати во валута ЕУР преку најголемиот 

платен систем во Европската унија ТАРГЕТ 2 . 
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6.6. Електронско банкарство 
 
Во текот на 2017 година, Банката продолжи да ја развива платформата за 

електронско банкарство и го задржа позитивниот тренд на раст и во бројот на 

корисници и според бројот на реализирани налози. На зголемувањето на бројот на 

корисници дополнително влијаеше и тоа што Банката континуирано ја нуди оваа 

услуга без фиксни трошоци за приклучок и со најниски надоместоци. 
Во текот на 2017 година е евидентиран растеж и во бројот на корисници на 

апликацијата за мобилно банкарство ТТК m-banking со единствен, модерен и 

препознатлив дизајн, кој овозможува користење на производите и услугите на Банката, 

односно управување со сопствените финансии преку целосна достапност на 

банкарските услуги на мобилните телефони со оперативен систем Android и iOS, 

независно од времето и од локацијата на корисникот.  
Во 2017 година е евидентиран растеж и во бројот на корисници на електронските 

сервиси за информирање (смс и е-пошта), што укажува на фактот дека клиентите ја 

препознаваат предноста на овој сервис, што овозможува брзо и сигурно информирање 

и контрола на состојбите на сметките, како и поголема безбедност и заштита при 

реализацијата на трансакциите. 
 

 
6.7. Средства и ликвидност 
 
Во текот на 2017 година, Банката успешно управуваше со активата и пасивата, 

ликвидносниот, валутниот и останатите пазарни ризици, како и со оперативната и 

стратегиската ликвидност, во согласност со законските и подзаконските акти, а во 

линија со поставените цели и задачи од Комисијата за управување со актива и пасива, 

Одборот за управување со ризици и Комисијата за управување со ликвидност, притоа 

почитувајќи ги дефинираните регулаторни и интерни лимити за изложеност кон 

ликвиносниот ризик. Банката, паралено со извршувањето на стратегиските активности, 
обезбедува и широка палета на услуги за финансиските пазари на својата клиентска 

база. 
Во текот на 2017 година, банкарскиот сектор продолжи да функционира во 

услови на структурен вишок на ликвидност. Kаматната стапка на основниот 

инструмент за монетарно регулирање и благајничките записи (БЗ) се движеше меѓу 

3,5% и 3,25%. Намалувањето на каматната стапка на основниот инструмент на НБРМ 

се должи на нормализацијата на монетарната политика како одраз на стабилизирање 

на очекувањата и довербата на економските субјекти, а како резултат на 
намалувањето на влијанието на политичката криза врз економијата.  

Долгот на Министерството за финансии по основ на континуираните хартии од 

вредност во текот на 2017 година се зголеми за 13,8% и ја заврши годината со 

номинален износ од 92,5 милијарди денари. Каматните стапки на државните хартии од 

вредност во текот на 2017 година имаа тенденција на опаѓање со намалување на 

стапката на принос на 12-месечните денарски државни записи за 55 базични поени. 
Банката го пласираше вишокот на ликвидни средства во хартии од вредност 

издадени од државата и НБРМ на меѓубанкарскиот пазар на пари и преку монетарните 

инструменти на НБРМ. Видот и инструментите што беа користени за пласирање на 

вишокот на средствата зависеа од тековната и планираната рочна структира на 
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средствата и обврските на краток и долг рок и движењата на каматните стапки на 

пазарот на пари и хартии од вредност. Тековните потреби од ликвидни средства 

главно беа задоволени на домашниот меѓубанкарскиот пазар на пари.  
Во изминатата година, коефициентот на ликвидната актива, како однос на 

ликвидната актива и вкупната актива, анализиран на месечно ниво, се движи во 

интервалот од 31% до 41%3 и е повисок од нивото на ликвидност на банкарскиот 

сектор во целина. Во текот на целиот период Банката ефикасно и ефективно ја 

исполнува обврската за задолжителна резерва и просечно месечно постигнува 

коефициент на исполнување на денарската задолжителна резерва од 101,1%. Банката 

ја следи девизната ликвидност преку интерни оперативни лимити, со цел 

максимизирање на можностите за валутна и рочна трансформација на изворите на 

средства со едновремено исполнување на обврската за девизна задолжителна 

резерва во согласност со измените во законската регулатива при што Банката ја 

исполнува обврската за задолжителна резерва во евра со издвојување на средства на 

девизната сметка на Народна банка во странство најмалку еднакво на 95% од 

пресметката, а 5% од пресметаната задолжителна резерва во евра ги издвојува на 

девизната сметка во евра во МИПС во НБРМ. 
Структурата на ликвидната актива којашто ја одржува Банката овозможува 

ефикасно управување со ликвидноста, обезбедувајќи принос на вишокот ликвидност 

над пресметката на задолжителната резерва со пласманите во државни хартии од 

вредност (ДХВ) и благајнички записи (БЗ). Номиналниот износ на ДХВ и БЗ на крајот 

на годината изнесува 1.705,13 милијарди денари и е минимално намален за 51,9 

милиони денари во однос на крајот на минатата година. ТТК Банка АД Скопје во текот 

на 2017 година го намали портфолиото на ДХВ за 9,0% преку категориите на 12-
месечни денарски државни записи. 

Во текот на целата година Банката континуирано одржува агрегатна отворена 

девизна позиција којашто е во рамките на лимитот поставен со регулативата на НБРМ 

и Политиката за управување со валутен ризик, и ефикасно управува со девизниот 

ризик минимизирајќи ја веројатноста од настанување загуба, како резултат на 

неповолно движење на интервалутарните односи на девизниот пазар. 
Во текот на годината Банката ги исполнува и регулаторните обврски за 

стапките на ликвидност до 30 и 180 дена и ефикасно управува со рочната структура на 

активата и пасивата во рамки на прифатливото ниво на ризик, како дел од процесот на 

управување со ликвидносниот ризик. Банката го пресметува и следи нивото на 

концентрација и учеството на најголемите депоненти во просечната депозитна база и 

ги исполнува интерните ликвидносни показатели дефинирани во Политиката за 

ликвидносен ризик.  
Во текот на 2017 година, Банката продолжи со континуирано следење и 

сервисирање на обврските кон склучени кредитни линии одобрени од страна на 

Македонската банка за поддршка и развој (МБПР) во денари со девизна клаузула и 

девизи како и повлекување нови средства за финансирање инвестициски проекти и за 

обртни средства, при што состојбата на кредитните обврски на Банката на 31.12.2017 
година се намали за 13%. 

                                                           
3 Коефициентот на ликвидна актива, во согласност со Политиката за упраување со ликвидносен ризик на Банката, не ги 

вклучува пласманите на Банката во континуираните државни обврзници на Министерството за финансии. 
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Во 2017 година Трезорот вршеше редовни активности како снабдување на 

филијалите и експозитурите со готовина, обработка на домашна и странска валута, 

опслужување на банкоматите коишто се наоѓаат во изнајмени простории, како и 
дистрибуција на пари наменети за полнење банкомати лоцирани во филијали и во 

експозитури на Банката. Трезорот има успешна соработка со правниот субјект со кого 

Банката има склучено договор за соработка во делот на транспорт и пренос на 

готовина. Постапувајќи по одлуката на НБРМ за проверка на автентичноста и 

соодветноста, условите на враќање во оптек на книжни и ковани пари, Трезорот 

вршеше обработка и пречистување на книжните пари со машините што ги набави 

Банката за оваа намена. Во 2017 година, како дополнување на планот, Банката 

изврши набавка на машина којашто е успешно тестирана од стручни лица во НБРМ.  
И во 2017 година, во делот издавање сефови за граѓани и правни лица 

Трезорот нудеше квалитетна и ефикасна услуга за корисниците на сефови, при што 

сите постојни сефови беа издадени на клиенти правни и физички лица. 

 
 

 
6.8. Маркетинг и развој на производи 

 

Следејќи ги потребите на корисниците и пазарните услови, ТТК Банка АД 

Скопје во текот на 2017 година континуирано нудеше конкурентни производи и услуги 

со цел обезбедување максимална поддршка за корисниците.  
Понудата на кредитните производи за физички лица и во текот на 2017 година 

ја карактеризираа диференцирани производи по категории на корисници со 

конкурентни цени и услови.  
Активностите за развој на понудата беа насочени кон подобрување на условите 

на потрошувачките кредити, СУПЕР станбениот кредит и хипотекарните кредити како и 

управување со тарифникот и депозитните производи на Банката. 
Одржувањето конкурентни услови на кредитните производи, јакнењето и 

проширувањето на соработката со постојните клиенти како и привлекувањето нови 

клиенти со плата/пензија во ТТК Банка АД Скопје придонесе за значителен раст на 

кредитните пласмани во изминатата година.  
Во согласност со пазарните услови и потребата за понуда на иновативни 

технолошки напредни банкарски производи и услуги во 2017 година Банката понуди 

кредитен производ преку електорнско банкарство - Инстант кредит со целосно 

автоматизиран процес на анализа и оодобрување. Активностите за развој и изработка 

на техничко решение за овој кредитен производ отвораат можности за понатамошен 

развој и користење нови, современи канали за продажба како и зголемување на 

ефикасноста на процесите.  
Преку активно управување со пасивните каматни стапки и воведување 

промотивни депозити во девизи за физички и правни лица се настојуваше да се одржи 

стабилна депозитна база. 
Еден од позначајните проекти што беше спроведен во 2017 година се 

однесуваше на промената на типот на каматните стапки на целокупната понуда на 

кредитни и депозитни производи на Банката за физички и правни лица, односно 
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Банката ја модифицираше понудата на кредитни и депозитни проиводи со примена на 

единствено фиксни и варијабилни каматни стапки. 
Во текот на целата година се применуваа промотивни ценовни поволности 

преку намалување на одредени надоместоци и трошоци при одобрување станбени 

кредити и потрошувачки кредити коишто наидоа на одличен одзив.  
Доброутврдениот концепт на унифицирани услови, дефиниран за сите 

наменски и ненаменски кредитни производи, како и оптималниот број производи 

прилагодени за поширока група корисници и во текот на изминатата година 

придонесуваше за полесно комуницирање на карактеристиките на производите, 

успешна и ефикасна продажба. 
Подобрените услови на производите, специјалните продажни промоции и 

промотивните активности придонесоа за зголемување на вкупниот број одобрени 

апликации. Продажбата на кредитни производи на физички лица во 2017 година 

забележа најдобри резултати од постоењето на брендот ТТК Банка АД Скопје од 2006 

година.  
Широкиот распон на услуги достапни преку електронското банкарство како и 

модерната платформа за мобилно банкарство во 2017 година ги обезбедија 

посакуваните функционалности за постојните корисници, а овозможија привлекување 

и на нови.  
Во доменот на работењето со правните лица, основна карактеристика на 

деловниот однос беше диференцираниот пристап за сегментите на корпоративни и 

МСП-корисници.  
Прилагодувањето на условите на кредитните производи во согласност со 

пазарните услови, достапноста, флексибилноста и индивидуалниот пристап на 

соработниците за кредитирање како веќе проверен и докажан концепт придонесоа за 

изнаоѓање ефикасни финансиски решенија и зачувување на долгорочните деловни 

односи со постојните корисници.  
Банката активно ги пласираше поволните кредитни линии обезбедени преку 

МБПР со цел обезбедување свеж капитал за поддршка на малите и средните 

претпријатија за реализација на нови инвестициски проекти, нови вработувања, 

зголемена ликвидност на стопанството и зголемен извоз.  
Екстерната комуникација како интегрален дел од маркетингот и промотивните 

активности и оваа година се фокусираше на реализација на маркетинг-целите, 

зголемување на свеста и создавање интерес за производите и услугите што ги нуди 

Банката со цел раст на имиџот и пораст на продажбата. 
Сите новости во врска со промените во производите и услугите редовно се 

комуницираа во рекламните материјали со препознатлив имиџ и со примена на 

единствен конзистентен начин на пренесување на информацијата до корисниците. 
Во текот на изминатата година, со присуство на традиционалните и нови 

медиуми, Банката спроведуваше продажни промоции и кампањи од кои позначајни се 

реализираните со фокус на понудата на ненаменските потрошувачки кредити, 

станбените кредити како и промотивните депозити. 
Редовно беа комуницирани и дистрибуирани сите информации, промени и 

рекламни материјали до вработените, со што навремено беа запознати со сите новини 

во работењето на Банката.  
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Банката редовно и транспарентно ја известуваше јавноста и медиумите за сите 

значајни настани поврзани со работењето на Банката преку директна соработка со 

истите и преку својата интернет-страница.  
Во делот на грижата за корисници, Банката реализираше брза и навремена 

реакција во однос на добиените поплаки што позитивно влијаеше врз имиџот на 

Банката, на подобрување на процесот на директна комуникација со крајните 

корисници и јакнење на довербата кон Банката. 
 

 
 Корпоративна општествена одговорност 

 
     

 

 

Како дел од бизнис-секторот, ТТК Банка АД Скопје, во своето работење, се 

грижи и делува за добробитот на општеството во коешто работи. Во улога на 

општествено одговорна компанија, ТТК Банка АД Скопје настојува да ги сплоти 

ентузијазмот на своите вработени, заемната соработка и отворената комуникација со 

партнерите и со институциите, етичкото управување и транспарентноста во 

работењето кон сите засегнати страни, грижата за корисниците, како и поддршката во 

реализацијата на целите на заедницата. Корпоративната општествена одговорност е 

фундаментална вредност на ТТК Банка АД Скопје, којашто интегрира социјална, 

хумана и етичка димензија. Посветеноста на ТТК Банка АД Скопје кон достојно 

спроведување на стратегијата за општествена одговорност придонесе Банката да 

оствари позитивни и успешни резултати во подигнување на свесноста за Банката, за 

градење имиџ на Банката како корпоративна општествено одговорна компанија, како и 

кон остварување многубројни позитивни придобивки за заедницата. 
 
Во делот на корпоративна општествена одговорност, во изминатите неколку 

години, ТТК Банка АД Скопје ја зацврсти својата позиција меѓу лидерите на полето на 

спроведување општествено одговорни практики. Во 2017 година Банката го задржа 

континуитетот за поддршка на потребите и барањата на заедницата. Беа реализирани 

спонзорства и донации во културата, образованието, здравството, спортот и 

ранливите групи граѓани. 
 

Етичко управување - Одговорното однесување е императив за ТТК Банка АД 

Скопје. Банката редовно и навремено ги ажурира и транспарентно објавува податоци 

и информации поврзани со работењето. Поставувањето ефикасен систем на 

корпоративно управување позитивно влијае на: јакнењето на довербата на нашите 

соработници, корисници и вработените во Банката, зголемувањето на 

транспарентноста на работењето, јасната организациска структура како и ефикасните 
системи на следење и контрола на ризиците.  
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6.9. Информатичка технологија и позадински работи 

 

Во 2017 година, Банката продолжи со имплементација на проекти од 

информатичката технологија во областа на инфраструктурата и системскиот развој, со 

коишто се надгради хардверската и виртуелната инфраструктура, се поддржа 

комерцијалниот развој на продукти, се консолидираа решенијата за автоматизација на 

работењето, беа развиени нови интерни решенија и додадени нови можности во 

електронското банкарство. Се надгради апликативното решение за управување со 

ризици, беа имплементирани измени за усогласување со новите регулаторни барања, 

се прошири и се подигна нивото на контрола, а беа завршени и логистичките проекти 

за развој на мрежата на банкомати. Измените и подобрувањата на ИТ-системите 

овозможија Банката ефикасно да го следи растот на пазарот и обемот на работа и 

лесно да се прилагодува кон промените во организацијата, промените во регулативата 

и кон решенијата за нови продукти и услуги. 
 

o Развој на софтвер 
 
Во 2017 година во делот на софтверскиот развој беа направени следниве 

надградби и имплементации на нови апликативни решенија: 
- Имплементирана е системска надградба на апликативното решение за 

девизно работење за поддршка на работење со ТАРГЕТ 2 системот.  
- Извршена е надградба на решението за денарски ПП, во согласност со 

упатството за видот, формата и начинот на размена на податоци, како и во согласност 

со измените во законот за извршување 
- Извршена е надградба и прилагодување на решението за размена на 

податоци со и кон УЈП  
- Надградени се апликациите за адекватност на капитал и класификација 

на актива во дирекцијата за ризици во согласност со барањата на НБРМ и 

методологијата на банката  
- Надградени се можностите на АМЛ софтверот во согласност со 

донесените законски измени донесени од страна на УФР 
- Извршена е надградба на решението за мобилно банкарство, за Andorid 

и iOS оперативни системи 
- Направени се надградби и измени на сетот на извештаи поврзани со 

новата методологија за известување за платежна статистика на НБРМ. 
- Имплементирани се надградби на апликативниот софтвер за работа со 

фиксни каматни стапки кај депозитите, а во согласност со препораките од НБРМ 
- Стабилизирани се автоматизациите за отписи и направени се контролни 

извештаи 
- Извршена е надградба на апликациите за е-банкинг и м-банкинг и 

поставен е нов производ - инстант кредит што се нуди исклучиво преку електронските 

канали, кој во рок од 4 часа, со многу минимална човечка интервенција, ги одобрува и 

пушта средствата кон крајниот корисник кој е кредитоспособен. Надградена е и 

апликацијата со известувања преку Е-пошта. 
- Во склоп на настојувањата за поголема автоматизација на процесите, 

имплементирани се измени и развиени се апликативни решенија за автоматско 
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визирање, рутирање кон европскиот платен систем ТАРГЕТ2 и книжење на 1450 

обрасците во модулот за девизен платен промет 
- Автоматизирани се процесите на дневните курсирања по модули и во 

главна книга кај девизното работење 
 

o Инфраструктурни и системски проекти од информатичката 
технологија 
 

- Извршена е миграција на главниот податочен сервер во виртуелна 

околина, со што банката веќе комплетно работи на виртуелна VMware платформа 
- Набавен е и ставен во продукција нов магацин за податоци, кој ќе ги 

задоволи потребите на Банката најмалку за наредните 3 години 
- Надградени се мрежите на АТМ уреди и на ПОС-терминали со набавка 

на нови АТМ уреди и безжични POS терминали 
- Направени се надградби на SWIFT платформата за меѓународни 

плаќања  
- Поставени се нови податочни поврзувања на резервната локација на 

банката , со примарните и секундарните локации на НБРМ , МИПС, КИБС, FIRST DATA 
и SWIFT  

- Банката успешно учествуваше во тестирањето од НБРМ на планот за 

континуитет на процесите поврзани со МИПС системот, а без поголеми забелешки 

помина и тестирањето на сопствениот план за континуитет во работењето. Исто така, 
независното годишно надворешно пенетрациско тестирање покажа добро ниво на 

техничка подготвеност на банката за справување со тековните сајбер безбедносни 
ризици. 

- Во 2017 година, Банката успешно ги реализира планираните надградби 

за изградба на модерен и ефикасен информативен систем, обезбедувајќи платформа 

којашто силно го поддржува развојот и активностите на Банката и обезбедувајќи 

континуирано висок квалитет на сервисите кон своите клиенти. 

 

 

o Позадинско работење 
 

Во текот на 2017 година Банката ја подобри ефикасноста во администрирањето 

на производите и на услугите. Континуирано ги имплементираше неопходните измени 

во процесите и системската евиденција, произлезени од промените во законската 

регулатива и воведувањето нови производи и услуги. Банката ги унапреди интерните 

системи за внатрешна контрола, мониторирање и управување со процесите. 
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6.10. Човечки ресурси 

 

Квалитетното управување со човечките ресурси претставува клучен фактор за 

успехот на една современа организација каква што е ТТК Банка АД Скопје. Оттаму, 

активностите на Банката во изминатата година беа насочени кон градење современ 

пристап во управувањето со човечките ресурси, кој вклучува нивно соодветно 

ангажирање и интегрирање, евалуација и вреднување на перформансите, 

мотивирање, стручно едуцирање и придонес кон развој на корпоративната култура.  
 

Минатата година беше регрутиран квалитетен и професионален кадар, дојде 

до внатрешни прераспоредувања на вработените и засилување на средното ниво на 

менаџментот на Банката. Ова, заедно со потребните обуки и следењето на развојот на 

информатичките технологии, придонесе за унапредување на процесите, подобрување 

на услугите кон клиентите, како и за севкупното успешно работење на Банката.  
 

Градењето на тимската соработка преку унапредување на интерната 

комуникација исто така овозможи подобра координација и организација при 

извршување на деловните процеси во Банката, зголемување на ефикасноста и 

квалитетна и брза услуга за клиентите. 
 

Во 2017 година беа ревидирани повеќе процедури и интерни акти коишто се 

однесуваа на вработените и чијашто цел беше да го подобрат нивното 

функционирање во Банката и да ја унапредат културата на почитување на 

пропишаните правила и политики. Исто така, во делот на корпоративното управување 

за прв пат беше донесена Политика за начинот на избор, следење на работењето и 

разрешување на лицата со посебни права и одговорности, освен за членовите на 

Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици, Одборот за ревизија и 

Управниот одбор на ТТК Банка АД Скопје со што се зајакнаа механизмите за начинот 

на избор и следење на работењето на овие категории вработени кои се со посебен 

статус, во согласност со Законот за банките. Со ова, а и со исполнување на обврските 

и одговорностите на Банката и како работодавач: работни односи, плати, заштита од 

вознемирување на работно место, безбедност и здравје при работа и сл. целосно се 

имплементираше донесената законска и подзаконска регулатива.  
 
 
o Структура на вработени 

 
Во 2017 година бројот на вработени се намали главно поради внатрешната 

реорганизација и флуктуацијата којашто постоеше на пазарот на труд. Вкупниот број 

на вработени заклучно со 31.12.2017 година изнесуваше 257 вработени (намалување 

за околу 8% во однос на крајот на 2016) со просечна возраст од 41 година. 
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o Стручно усовршување 

 
ТТК Банка АД Скопје не ја сочинуваат само работните процеси, услугите и 

производите што ги нуди, туку пред сè луѓето како носители на активностите. Преку 

развојот на вработените, Банката го обезбедува и својот развој. Следствено, 

континуираното инвестирање во човечкиот капитал овозможува зголемување на 

квалификациите и компетенциите на вработените, подобрување на нивната изведба и 

квалитетот на работењето. Во таа насока, обуките и усовршувањата продолжија да 
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претставуваат алатка за унапредување и задржување на кадарот во организацијата, а 

придонесоа и за негова внатрешна мобилност во рамките на Банката.  
И во 2017 година ТТК Банка АД Скопје овозможи поголем број вработени да 

бидат учесници на повеќе стручни и технички обуки, семинари, конференции и настани 

од информативен карактер. И оваа година Банката продолжи да го поттикнува 

организирањето на интерните обуки со кои истовремено, покрај пренесувањето на 

знаењето, се подобрува комуникацијата и се зацврстува довербата меѓу вработените. 

Околу 100 вработени во 2017 година посетија 50-тина екстерни обуки од различни 

области, а беа организирани и над десетина интерни обуки.  
Во текот на 2017 година се овозможи практична настава на студенти од повеќе 

универзитети во Македонија. На тој начин, Банката успеа да привлече во својата 

организација едуциран и квалификуван кадар, кој е подготвен да напредува и да се 

стекнува со потребните банкарски вештини. Во текот на годината беа овозможени и 

успешно завршени практични настави за триесетина студенти.  
Заклучно со 31.12.2017 година, исплатени се вкупно 39.805 илјади денари во 

бруто-износ по основ на плати и други примања (регрес за годишен одмор, јубилејни 

награди) на членовите на Управниот одбор и лицата со посебни права и одговорности 

кои извршуваат раководна функција во Банката; 1.122 илјади денари во бруто-износ за 

деловна успешност за 2016 година на лицата со посебни права и одговорности, 6.327 
илјади денари во бруто-износ за деловна успешност за 2016 година на членовите на 

Надзорниот одбор, 2.080 илјади денари во бруто-износ за месечен надоместок за 

присуство на седници на членовите на Надзорниот одбор и 517 илјади денари во 
бруто-износ за членовите на Одборот за ревизија.  

За период од 1.1.2017 до 31.12.2017 година, вкупно одобрените кредити и други 

облици на изложеност кон лицата со посебни права и одговорности и со нив 

поврзаните лица изнесува 57.010 илјади денари. 
 

 
6.11. Внатрешна ревизија 

 
Службата за внатрешна ревизија ги спроведува своите активности во 

согласност со Законот за банки, Одлуката за корпоративно управување и другите 

законски прописи, како и политиката и процедурите за внатрешна ревизија.  
 
Активностите на Службата за внатрешна ревизија се вршат во согласност со 

Годишниот план за внатрешна ревизија базиран на ризиците, а одобрен од 

Надзорниот одбор на Банката. Во текот на 2017 година, активностите на Службата за 

внатрешна ревизија беа насочени кон ревидирање на процесот за кредитирање на 

правните лица, депозитното работење со правни лица, процесот на набавки, 

утврдувањето на стапката на адекватност на капиталот и процесот на интерен 

капитал, управувањето со пазарните ризици и оперативен ризик, управувањето со 

презмени средства, активностите во Дирекцијата за сметководство, активностите во 

Одделот за кредитен ризик како и работењето во мрежата на филијали/експозитури во 

Банката.  
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Сите планирани ревизии се реализирани во текот на годината, со што целосно 

се покриени планираните сегменти и деловни процеси оценети како најкритични и 

предвидени во Годишниот план. Надлежните одговорни лица и органите на Банката се 

информирани за наодите, идентификуваните слабости и препораките за надминување 

на истите преку писмени извештаи.  
 
На месечна основа, Службата за внатрешна ревизија ја следеше 

имплементацијата на препораките предложени во извештаите за ревизија и ги 

известуваше органите на Банката за статусот на нивната реализација. Со особена 

важност се следеше и имплементација на препораките на регулаторот, за кои 

Службата за внатрешна ревизија утврди адекватна респонзивност на Банката. 
 
Покрај реализацијата на поставените цели со Годишниот план за ревизија, во 

извештајниот период Службата за внатрешна ревизија вршеше и консултативна и 

советодавна улога на барање на раководните лица од одделни организациски делови 

по прашања од повеќе области. 
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ПРИЛОГ 1 - ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ 

 

Филијала 

Охрид                 

Филијала 

Скопје     

Филијала 

Тетово

Експозитура 

Скопје 

Аеродром                                         

Експозитура 

Скопје  

Автокоманда

Експозитура 

Битола ПП

Експозитура 

Прилеп
Експозитура 

Скопје Ѓорче 

Петров

Експозитура 

Тетово АРМ

Експозитура 

Тетово 

Илинденска

Шалтер 

Скопје АСУЦ

Експозитура 

Дебар

Експозитура 

Кочани

Филијала 

Куманово

Филијала 

Струмица                 

Експозитура 

Кавадарци

Експозитура 

Куманово 1

Филијала 

Битола

Експозитура 

Виница

Филијала   

Штип                 

Експозитура 

Радовиш

Експозитура 

Струга

Експозитура 

Кичево

Експозитура 

Скопје 

Кисела Вода

Експозитура 

Тетово ПП

Експозитура 

Скопје 

Карпош 3

Експозитура 

Скопје 

Центар

Експозитура 

Гостивар

Експозитура 

Велес

Шалтер 

Тетово Палма 

мол

Служба за контрола на усогласеност на 
работењето на Банката со прописи те и 

спречување на перење пари и финансирање 
тероризам

Служба за внатрешна ревизија

Управен одбор

Сектор за информатичка
технологија и позадински 

обработки

Дирекција за 
сметководство

Дирекција  
Средства и 

ликвидност

Дирекција за 
информатичка 

технологија

Дирекција за 
кредитна 
анализа

Дирекција за 
управување со 

ризици 

Дирекција  
Деловна мрежа

Сектор за правни работи и 
проблематични пласмани 

Оддел за 
управување со 

средства и 
ликвидност

Оддел Трезор

Оддел за 
управување 

со кредитен
ризик

Филијали

Дирекција за 
маркетинг и

развој на 
производи

Дирекција за 
контролинг и 

стратешко 
планирање

Оддел за 
управување со 

лоши пласмани и
превземени 

средства

Дирекција за
правни лица

Оддел за
маркетинг

Оддел за развој 
на производи 

Лице за обезбедување на сигурност 
на информативниотсистем

Оддел за  
работа со 

хартии од 
вредност

Сектор за комерцијално 
банкарство

Сектор за стратешко 
банкарство

Оддел за 
позадинска

обработка-
Население

Оддел за 
позадинска

обработка -
Стопанство 

Оддел за  
позадинска 

обработка на 
платен промет и 

средства и 
ликвидност

Дирекција за 
позадински 

обработки

Дирекција за правни 
работи, лоши

пласмани и 
превземени средства

Оддел за правни 
работи

Секретаријат Оддел за спречување перење пари и 
финансирање тероризам

Оддел за платен 
промет во

земјата и 
странство

Одделение за   
платен промет 

во земјата

Одделение за  
платен промет 

во странство

Оддел за  
работа со 
население

Дирекција  за човечки 
ресурси, организација и 

поддршка

Оддел за човечки 
ресурси, организација 

и плати

Оддел за безбедност

Оддел за општи 
работи

Оддел за 
апликативна 

поддршка и 
развој

Оддел за 
системска и 

мрежна 
поддршка

Оддел за 
хелп деск 

поддршка

Оддел за 
управување 

со пазарен, 
оперативен и 

останати 
ризици

Надзорен одбор

Оддел за 
работа со 

големи 
клиенти

Оддел за 
работа со 

мали и средни 
претпријатија

Филијали од ниво 1

Филијали од ниво 2

Оддел за 
развој на 
деловни

апликации
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ПРИЛОГ 2 – МРЕЖА НА ФИЛИЈАЛИ И ЕКСПОЗИТУРИ 
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ПРИЛОГ 3 – МРЕЖА НА БАНКОМАТИ 

  

Филијала Капиштец ул. „Народен фронт‟ бр.19а, ТЦ Беверли Хилс

Филијала Аеродром   ул. „Јане Сандански‟ бр.26, влез 2, локал бр. 4

Експозитура Центар ул. „Даме Груев‟ бр.7

Тетекс продавница ул. „Димитрие Чуповски‟ бр.1

Експозитура Ѓорче Петров бул. „Партизански одреди‟ бр.171а, локал бр. 12

Експозитура Автокоманда ул. „16-та Македонска бригада‟ бр.4

Експозитура Кисела Вода ул. „Сава Ковачевич‟ бр.43, локал бр.12

Експозитура Карпош 3 бул. „Партизански одреди‟ бр. 62/2-17

Експозитура Велес ул. „8-ми Септември‟ бр. 42 Велес

Продавница Римес ул. „Благоја Тоска‟ бр. 208/1

Експозитура Ловец ул. „Илиинденска‟ бб

Експозитура АРМ ул. „Методија Андонов Ченто ‟бр.2

Експозитура Илинденска ул. „Илинденска‟ бр.226

Експозитура Палма Мол ул. „Скопски пат‟ бр. 8

Експозитура Гостивар ул. „ЈНА‟ бр.114

Експозитура Кичево ул. „Кузман Јосифовски Питу‟ бр. 10

Експозитура Дебар ул. „Братсво и единство‟ бр. 84

Филијала Вартекс ул. „Столарска‟ бр. 7

Продавница Комодоре ул. „Прилепска‟ бр. 42 

Нова Битола ул. „Генерал Васко Карангелевски‟ 41

Агенција Дора ул. „Столарска‟ бр. 1г

Експозитура Охрид ул. „Македонски  просветители‟ бб

Филијала Штип ул. „Ванчо Прке‟ бр.67

Продавница Текси Пром Штип ул. „Сремски фронт‟ бр. 26

Пробиштип ул. „Јаким Стојковски‟ бр.7а 

Експозитура Кочани ул. „Кеј на револуција‟ 13

Експозитура Радовиш ул. „22 Октомври‟ бр.12

Филијала Куманово ул. „Гоце Делчев‟ бр. 38 

Експозитура Куманово ул. „ЈНА‟ бр.102

Експозитура Прилеп ул. „Генерал Васко Карангелевски‟ бр. 2а

Експозитура Кавадарци ул. „Илинденска‟ бр. 11

Експозитура Струга ул. „Пролетерски бригади‟ 43

Филијала Струмица ул. „Благој Јанков – Мучето‟ бр.1

Експозитура Виница ул. „Никола Карев‟ бб

СКОПЈЕ

ВЕЛЕС

ТЕТОВО

ГОСТИВАР

КИЧЕВО

ДЕБАР

БИТОЛА

ОХРИД

ШТИП

ПРОБИШТИП

КОЧАНИ

РАДОВИШ

КУМАНОВО

ПРИЛЕП

КАВАДАРЦИ

СТРУГА

СТРУМИЦА

ВИНИЦА
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