
 
 

објавува
ТТК БАН
 

Содржи
1. Под
2. Под
3. Под
4. Под

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
 

1.  Подат
Назив 
Седиште
Единстве
Организа
Број на в

Финанси
Банката 
согласно
основањ
од гувер

Во согласно
ање подато
НКА АД Ско

ина: 
датоци за Ба
датоци за ак
датоци за со
датоци за пр
Податоци в
Податоци з
Податоци в
Податоци з

тоци за Бан

е 
ен матичен
ациска стру
вработени н

иски активн
може да ги
ост со дозв
ње и работе
рнерот на Н

ост со Одлу
оци и извешт
опје објавува

анката 
кционерската
опствените с
роцесот на у
во однос на
за структура
во однос на
за капиталн

нката 

н број 
уктура 
на 31.12.201

ности кои 
 врши во 

волата за 
ње издаден
БРМ 

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

уката на Со
таи од стра
а 

ИЗВЕШ
со со
објаве

а структура 
средства и а
управување 
 управувањ
ата на портф
 управувањ
ите вложува

ТТК БА
Скопје
612111
Органи

14 274 

на 

 При
сред

 Кре
фин

 Кре
фин

 Изд
(пар

 Фин
 Мен
 Пла

купо
 Брз 
 Изд

обе
 Изн
 Тргу
 Тргу

со б
 Тргу
 Купо

харт
 Чув
 Сов

капи
пра
при

 Про
 Пос
 Обр

спос
 Еко

 

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

ветот на На
на на Банка

ТАЈ И ПОД
стојба 31.12
ено на 15.05

на Банката
адекватност
со ризиците
ето со кред
фолиото за 
ето со опер
ања на Банк

АНКА АД Ск
е, ул. „Народ
10 
изациска стр

ибирање на
дства; 
дитирање 
нансирање н
дитирање 
нансирање н
давање и 
рични картич
нансиски лиз
нувачки рабо
атен проме
опродажба н
трансфер н

давање на п
збедување;
ајмување се
ување со ин
ување со де
благородни 
ување со ха
опродажба, 
тии од вред
ање на харт
ветување на
италот, дел
шања или д
појување на
одажба на по
средување в
работка и 
собност на п
номски-фин

 
02/32 36 444 

ародна банк
ата („Служб

ДАТОЦИ 
2.2014 
5.2015 

та на капитал
е 
итниот ризи
тргување 
ативниот ри
ката 

копје 
ден фронт“ б

руктура на Т

а депозити 

во земјата
на комерција
во странств
на комерција
администри
чки, чекови,
зинг; 
оти; 
ет во земј
на девизи; 
на пари; 
латежни гар
 
ефови, оста
нструменти н
евизни сред
метали; 
артии од вре
гарантира

дност; 
тии од вред
а правни ли
ловната ст
давање усл
а правни лиц
олиси за оси
во склучувањ
анализа 

правни лица
нансиски кон

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

ка на Репуб
ен весник н

лот на Банк

ик 

изик 

бр.19а 

ТТК Банка (п

и други п

а, вклучува
ални транса
во, вклучув
ални транса
ирање на 
, патнички ч

јата и стр

ранции, ава

ава и депо; 
на пазарот н
дства, што 

едност; 
ње и плас

ност за клие
ица во врск
тратегија и
луги поврза
ца; 
игурување; 
ње договори
на информ
а; 
нсалтинг. 

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

блика Макед
на РМ“ бр.13

ката 

прилог) 

повратни и

ајќи и фак
акции; 
вајќи и фак
акции; 
платежни 
екови, мени

ранство, вк

али и други 

на пари; 
вклучува и 

сман на ем

енти; 
ка со структ
или други 
ни со споју

и за кредити
мации за 

030006597638
-46 

донија за 
34/2007), 

извори на 

кторинг и 

кторинг и 

средства 
ици); 

клучувајќи 

форми на 

тргување 

мисија на 

турата на 
поврзани 
вање или 

и и заеми; 
кредитна 



 

 
Финанси
моменто

Финанси
од стран
НБРМ, е 
ограничу
вршење,
согласно

 
 

2. Подат

Назив, с
претежн
учество 
и во вку
акции со
Банката 
лица со 
учество 

Име и пр

иски активн
от ги врши Б

иски активн
на на гуверн
изречена з
ување за ни
, односно е
оста 

тоци за акци

седиште, пр
а дејност и
во вкупнио
пниот број 
о право на г
за акционе
квалифику

резиме, адр

ности кои во
Банката 

ности за кои
нерот на 
забрана или
ивното 
е повлечена

ионерската

равна форм
и процент н
от број акци
издадени 
глас во 
ерите правн
увано 

реса и 

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

*Реш

о 

 При
сре

 Кре
 Изд

(па
 Мен
 Пла

куп
 Брз
 Изд

обе
 Изн
 Трг
 Трг
 Обр

спо
 Трг
 Пос

и, 

и 

а 

Нема.

а структура 

ма, 
а 
ии 

ни 

  Те
ул. „Бр
14.13 -
Учеств
Учеств
 
  „П
ул. „Ви
68.20 -
или не
Учеств
Учеств
 
 Ф

Учеств
Учеств
  
 В

Учеств
Учеств
 
 Е

B
One Ex
Меѓуна
Финан
Учеств
Учеств
Нема

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

шение на гу
ибирање д
едства; 
едитирање в
давање и 
рични карти
нувачки раб
атен проме
опродажба 
з трансфер н
давање пл
езбедување
најмување с
гување со де
гување со ха
работка и 
особност на 
гување со ин
средување в

на Банката

етекс АД Те
раќа Милади
- Производс
во во вкупни
во во вкупни

Петролгас“
идое Смиле
- Издавање
едвижен имо
во во вкупни
во во вкупни

Физички лиц
во во вкупни
во во вкупни

Вкупно груп
во во 
во во вкупни

ЕБОР (Евро
Bank for Rec
xchange Squ
ародна фин
сиско посре
во во вкупни
во во вкупни

 
02/32 36 444 

увернерот на
депозити и

во земјата;
администри

ички, пензис
боти; 
ет во земјат
на девизи;
на пари; 
латежни га
; 
сефови, оста
евизни сред
артии од вре
анализа 

правни лиц
нструменти 
во склучува

а 

етово, 
иновци“ бр 1
ство на друга
иот број акци
иот број акци

ДОО Тетов
вски Бато“ б
 и управува
от земен под
иот број акци
иот број акци

ца поврзан
иот број акци
иот број акци

пација Тетек
вкупниот 
иот број акци

опска банка
construction
uare EC 2A 2
ансиска орг
едување 
иот број акци
иот број акци

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

а НБРМ (при
и други по

ирање на 
ки чекови); 

та и во ст

аранции и 

ава и депо; 
дства; 
едност; 
на информ
а; 
на пазарот 
ње договори

1, Тетово 
а горна обле
ии од 43,52%
ии со право 

во 
бб,Тетово 
ање со сопс
д закуп (лиз
ии од 3,15%
ии со право 

и со Тетекс
ии од 0,57%
ии со право 

кс  
број ак

ии со право 

а за обнова
n and Devel
2JN 14, Lond
ганизација 

ии од 18,90%
ии со право 

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

илог) 
овратни из

платежни 

транство, вк

други ф

мации за 

на пари; 
и за кредити

ека 
% 
на глас од 4

ствен недви
инг) 

% 
на глас од 3

с АД Тетово
% 
на глас од 0

кции од 
на глас од 4

а и развој) E
opment (EB
don 

%  
на глас од 

030006597638
-46 

звори на 

средства 

клучувајќи 

форми на 

кредитна 

и и заеми. 

43,52%. 

ижен имот 

3,15% 

о 

0,57% 

47,24%
47,24% 

European 
BRD) 

18,90% 



 
процент 
број акц
издаден
глас во Б
физички
квалифи

Вкупен б
во вкупн
вкупнио
со право
акционе
квалифи
Банката 

 
 

3. Подат

Износ на
запишан
Број на а
класа 
Номинал

Опис на 
основни
сопстве

т на учество
ии и во вку
и акции со 
Банката за 
и лица со 
икувано уче

број и вкупн
ниот број ак
т број изда
о на глас во
ри кои нем
икувано уче

тоци за сопс

а почетен к
н во Центра
акции од се

лен износ н

карактерис
ите компоне
ните средс

о во вкупни
упниот број
право на 
акционерит

ество 

но учество 
кции и во 
адени акции
о Банката з
аат 
ество во 

ствените ср

капитал 
ален регист
екој род и 

на акциите 

стиките на 
енти на 
ства 

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

иот 
ј 

те 

и 
а 

Број н
Банкат
 
Проце
Банкат
 
Проце
издаде

редства и а

тар 

Сопств
капита
ставки
Метод
капита
Одлука
дополн
износо
 
Допол
ги исп
став 2 
 да

до
од
по

 ис
си
по
за

 да
на
Б

 да
по
до
Б

 
Компо
номин
акции,
нерасп
обврск
немате
 

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

на акционер
та: 1849 

нт на учес
та: 33,86% 

нт на учест
ени од Банк

адекватнос

вените сре
ал и дополн
и, утврден
дологиjата 
алот имајќи 
ата. Пред 
нителниот  
от на основн

нително, по
олнуваат сл
од Одлукат
а се без
остасување
дредби ко
овлекување
сплатата на
ите правни
озициите не
а Банката за
а се во цело
а ризиците 
анката; 
а се во ц
окривање н
оверители в
анката. 

ненти на 
алната вре
 премијата 
поредена д
ки. Основн
еријалните с

 
02/32 36 444 

ри кои нем

ство во вку

во во вкупн
ата: 33,86%

т на капита

907.888

907.888 о

1.00
дства прет
нителниот к
ни во со
за утврду
ги предвид
сè, ова се
капитал  не
ниот капитал

озициите ко
ледните усл
та: 
зусловно н
е и не сод
ишто дава
е или исплат
а дивиденда
и и догов
е се оптова
а редовна ис
ост и веднаш
и загубите

целост и н
на обврски
во случај на

основниот
едност на з
од овие а

добивка кој
иот капита
средства. 

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

аат квалиф

пниот број 

иот број акц
% 

алот на Бан

8.000 ден. 

обични акции

00 ден. 
тставуваат 
капитал нам
огласност 
ување на 
д ограничув
е однесува 
е  смее  да
л. 

и се дел од
лови во согл

неповратни,
држат клау
аат можно
та; 
а се врши 
орни обвр
арени со зад
сплата на д
ш на распол
е за време

еограничено
ите на Бан
 стечај, одн

т капитал 
запишаните 
акции, резер
ја не е о
ал е намал

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

фикувано уч

акции изда

ции со прав

нката 

и 

збир на о
малени за о
со Одлу
адекватн

ања дефин
на одредб

а  биде  пог

д основниот
ласност со 

, немаат 
узули или д
ст за отк

само по ис
ски на Ба
должителна
ивиденда; 
лагање за по
е на работе

о располож
нката кон 
осно  ликвид

 на Бан
и уплатен
рвите и зад
птоварена 
лен за изн

030006597638
-46 

чество во 

адени од 

во на глас 

основниот 
одбитните 
ката за 
оста на 
нирани во 
бата дека 
голем  од 

т капитал 
точка 11, 

рок на 
друг вид 
купување, 

сплата на 
анката и 
а обврска 

окривање 
ењето на 

жливи за 
нејзините 
дација на 

нката се 
и обични 
држаната 
со идни 
носот на 



 

Износ и 
основни
согласно
Методол
на адекв

Износ и 
дополни
и нивнио
согласно
за утврд
на капит
од сопст
Банката 
Вид на о
основни
дополни
нивниот
Вкупен и
средств
адекватн
состојба
Висина н
за покри
ризик, ут
со Метод
утврдув
капитало
за билан
ставки 
Висина н
за покри
ризик, ут
со Метод
утврдув
капитало
Висина н
за покри
ризик, ут
со Метод
утврдув
капитало
прикажу
капитало
покрива
специфи
вложува
хартии о
вложува
инструм

компонент
иот капитал
ост со Одлу
логијата за 
ватноста на

компонент
ителниот ка
от износ, ко
ост со Мето
дување на а
талот може 
твените сра

одбитни ста
иот капитал
ителниот ка
т износ 
износ на со
а и висина 
ност на кап
а 31.12.2014
на капитало
ивање на кр
тврден во с
дологијата 
вање на аде
от, прикажа
нсните и во

на капитало
ивање на ва
тврден во с
дологијата 
вање на аде
от 
на капитало
ивање на па
тврден во с
дологијата 
вање на аде
от, при што
ува износот
от потребе
ање на гене
ичниот риз
ања во сопс
од вреднос
ања во дол
менти од по

ти на 
л, утврден в
уката за 
утврдувањ
а капиталот

ти на 
апитал, како
ој во 
одологијата
адекватнос
да биде де
адства на 

авки од 
л и 
апитал и 

опствени 
на 

питалот со 
4 
от потребе
редитниот 
согласност
за 

екватноста 
ан одделно
онбилансни

от потребе
алутниот 
согласност
за 

екватноста 

от потребе
азарниот 
согласност
за 

екватноста 
о одделно с
т на 
н за 
ралниот и 
ик од 
ственички 
ст и 
жнички 
ортфолиото

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

Допол
резерв
 
Одбит
се одн
инстит

во 

ње 
т 

Основ
денари
 Н

де
 П
 Р
 Н
 О

о 

а 
ста 
ел 

Допол
Ревало

Вложу
инстит
инстит

Вкупен
Адеква

н 

т 

на 
о 
ите 

Капита
344.83
 
Капита
ставки
 
Капита
вонбил

н 

т 

на 

Капита
изнесу

н 

т 

на 
се 

о 

Нема.

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

нителниот 
ви на Банкат

ните ставки
несуваат на 
туција. 
ниот капит
и и се состо
оминална в
енари; 
ремија од о
езервен фо
ераспредел

Одбитни став

нителниот 
оризациски 

увања во ка
туции коишт
туции во изн

н износ на 
атност на ка

алот потреб
30 илјади де

ал потребен
и:  317.650 и

ал потребе
лансни став

алот потре
ува 1.628 ил

 
02/32 36 444 

капитал се 
та. 

и од основн
вложување

ал на Бан
ои од: 
вредност на

овие акции: 7
онд: 53.281 и
лена добивк
вки: 4.410 ил

капита
резерви во 

апиталот на
то изнесуваа
нос од 38.99

сопствени 
апиталот 18,

бен за покри
нари. 

н за покрива
лјади денар

ен за пок
вки:  27.180 и

ебен за по
лјади денари

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

состои од

ниот и допо
е во капитал

нката изнес

а обични ак

75 илјади де
илјади денар
ка: 21.873 ил
лјади денар

ал се 
износ од 27

а други бан
ат над 10% 
0 илјади де

средства 9
,97%. 

ивање креди

ање кредите
ри. 

кривање к
илјади дена

окривање н
и. 

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

д ревалориз

олнителниот
лот на фина

сува 978.70

кции: 907.88

енари; 
ри; 
лјади денари
ри. 

состои
7.399 илјади

нки или фи
од капитал
нари 

967.116 илј

итен ризик и

ен ризик од 

кредитен р
ари. 

на валутни

030006597638
-46 

зациските 

т капитал 
ансиската 

06 илјади 

88 илјади 

и; 

 од:
и денари. 

инансиски 
от на тие 

ади МКД 

изнесува: 

билансни 

ризик од 

от ризик 



 
за тргув
капитало
покрива
порамну
ризикот 
страна 

Висина н
за покри
промена

Висина н
за покри
на лими
Висина н
за покри
ризик 
Висина н
за покри
доколку
оцена ут
износ на
покрива
доколку
утврдил
на потре
природа
активно
извршув
на кои е 
резултат
 
 

4. Подат

Стратеги
управув
поедине

ање и изно
от потребе
ање на ризи
ување/испо
од другата

на капитало
ивање на ри
а на цената 

на капитало
ивање на на
тите на изл
на капитало
ивање на оп

на капитало
ивање друг
у Банката по
тврдила до
а капитал п
ање на тие р
у Народната
ла дополнит
ебен капита
ата, видот и
стите коиш
ва Банката 
изложена 
т на тие акт

тоци за про

ии и процес
вање со сек
ечен ризик 

осот на 
н за 
икот од 
орака и 
а договорна

от потребе
изикот од 
на стоките

от потребе
админувањ
ложеност 
от потребе
перативнио

от потребе
и ризици, 
о сопствена
ополнителе
отребен за
ризици или
а банка 
телен изно
ал, заради 
и обемот на
што ги 
и ризиците
како 
тивности 

цесот на уп

си на 
кој 

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

а 

н 

е 
Нема.

н 
ње Нема.

н 
от 

Капита
изнесу

н 

а 
н 
а 
и 

с 

а 

е 

Нема.

правување 

Банкат
сите м
и кој е
финан
Врз ос
ризици
процед
кои е и
Полити
содржа
 О

од
на

 О
уп

 О
 П

на
 В

за
 О

Б
 

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

алот потреб
ува 61.421 и

со ризицит

та воспоста
материјални 

 соодветен 
нсиските акт
снова на Ст
и, Банката
дури за пре
изложена во
иките за 
ат: 
Оцена на 
дделни ризи
а ризичност
Организацис
правување с
Основни еле
рифатливи 
амалување 
натрешна к
а утврдувањ
Оцена на п
анката. 

 
02/32 36 444 

бен за покр
лјади денар

те 

авува интегр
и нематери
на природа
ивности кои
тратегијата 
а воспоста
еземање и 
о своето раб
преземање 

капацитетот
ици, како и 
т; 
ка постав
со ризиците
менти на уп

инструме
на ризиците
контрола и 
ње на интерн
потребната 

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

ривање на 
ри. 

риран систе
ијални ризиц
та, големин
ишто ги врш
за преземањ
авува пос
управување
ботење. 

и управу

т на Банк
за оценка н

веност на
е; 
правувањето
енти за 
е; 
основни ел
ниот капитал
адекватнос

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

оперативни

ем за управу
ци на кои е и
ната и сложе
и. 
ње и управу
себни пол
е со сите р

ување со 

ката за пр
на нејзиниот

а функциј

о со ризицит
заштита 

лементи на 
л на Банкат
ст на капит

030006597638
-46 

иот ризик 

ување со 
изложена 
еноста на 

ување со 
итики и 
ризици на 

ризиците 

реземање 
т профил 

јата за 

те; 
од или 

процесот 
та; 
талот на 



 

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

Банкат
следни
 
1. Кре
немож
обврск
догово
2. Ликв
може 
намиру
нивнот
средст
3. Вал
меѓува
денаро
4. Паз
проме
за тргу
5. Опе
a) несо
б)  нес
во Бан
в) надв
Опера
и ризи
терори
систем
6. Пра
добивк
од 
подзак
етички
толкув
правни
7. Ризи
директ
изложе
загуби
8. Ризи
на бан
којшто
стапки
банкар
9. Ризи
Банкат
економ
во која
ризик 
произл
средст
10. Р
сопств
непово
довери
11. С
сопств
проме
одлуки
недово

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

та во свое
ите видови р

едитен ризи
жноста нејзи
ки кон не
орените роко
видносен ри
да обез

ување на св
то достасу
тва со многу
лутен ризик 
алутните ку
от во однос 
зарен ризик
на на ценат
ување; 
ративен риз
оодветни ил
соодветни  л
нката, 
ворешни на
ативниот  ри
икот  од  
измот, ризи
ми и други о
авен ризик к
ката и сопст
прекршувањ
конските пр
и стандард
вање на пр
и документи
ик од конце
тна или 
ености кои
и; 
ик  од  пром
нкарските  
о произлегув
и, а коишто 
рските актив
ик на земја и
та  кон одд
мските, соци
а се наоѓа се
на земјата 
легува од м
твата од едн
Репутациски 
вените сред
олните оце
ителите, акц
Стратегиски 
вените сред
ните во дел
и, несоодве
олната рес

 
02/32 36 444 

то работењ
ризици: 

к или ризик
иниот  кли
еа во до
ови; 
изик или риз
беди дово
воите кратк
вање или 
у повисоки т
или ризик 

урсеви и/ил
на вреднос
к или ризик
та на финан

зик или ризи
ли слаби вна
лица  и  нес

стани. 
изик  го  вкл
перење   
кот од несо
перативни р
кој претстав
твените сре
ња/непочиту
рописи, дого
ди или ка
рописите, п
и; 
нтрација кој
индиректна
ишто може

мена  на  кам
активности 
ва од непов
влијаат на

вности на Ба
или ризик од
елна земја,
ијалните и 
едиштето на
претставув

можните огр
на земја во д
ризик ил

дства  на  
ени за Бан
ционерите, и
ризик ил

дства на Б
ловното опкр
етното спр
понзивност 

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

ње е излож

к од загуба 
ент  да  
оговорениот 

зик кој се јав
олно пари
орочни обвр
да ги об

трошоци; 
 од загуба 
ли промена
та на другит
к од загуба
нсиските ин

ик од загуба
атрешни про
соодветни  

лучува  и  пр
пари  и 

оодветност 
ризици; 
ува тековен
едства на Б
увања на
овори,  пр
ако послед
правилата, 

ј претставув
 изложено
 да преди

матните стап
 претставу
волните про
 позициите 
анката; 
д загуба пор
 којшто мож
политичките
а должникот
ва ризикот о
раничувања 
друга; 
ли ризик в
Банката кој
ката од ст
инвеститори
и ризик в

Банката којш
ружување, н
роведување
на Банкат

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

жена и упр

за Банката
ги измирув
 износ и

вува кога Ба
ични сред
рски во мом
безбеди по

заради про
а на вредн
те странски 
 како после
нструменти н

а, поради: 
оцеси, 
или  слаби 

равниот  ри
 финансир
на информ

н или иден р
Банката, пре
а законс
опишани  
дица на п
договорите 

ва секоја по
ост или з
изикаат зн

пки  во  порт
ува  ризик о
омени на к
во портфо

ради изложе
же  да прои
е услови во
т. Посебна ф
од трансфе
при трансф

врз добивк
што произл
трана на кл
ите и суперв
врз добивк
што произл
негативните 
 на одлук
та на пром

030006597638
-46 

авува со 

а, поради 
а своите 
и/или во 

анката не 
дства за 
ментот на 
отребните 

омена на 
носта на 
валути; 
едица на 
наменети 

 системи  

зик,  како  
ање  на  
мативните 

ризик врз 
едизвикан 
ките и 
практики, 
погрешно 
и други 

единечна 
збир на 
ачителни 

тфолиото  
од загуба 
каматните 
олиото на 

еноста на 
излезе од 
о земјата 
форма на 
ер, којшто 
ферот на 

ката или 
легува од 
лиентите, 
визорите; 
ката или 
легува од 

 деловни 
ките или 
ените во 



 

Структур
функциј
ризици 

Структур
мерење 
за внатр

ра и органи
ата на упра

ра на систе
на ризикот

решно изве

изација на 
авување со

емот за 
т и системо
стување 

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

деловн
12. Ри
со про
правни
финан
како п
Банкат
правил
пазарн

о 

Банкат
дефин
и упра
видот 
активн
 
Управу
хиерар
страте
Надзо
управу
опреде
секој 
донесу
и цели
на риз
органи
ризици
инстру
инфор
и реви
 
Врз о
усвојув
ризици
процес
овозмо
органи
ризици
управу
 
Импле
оствар
со риз
ризици
банкар
страна
страна
банкар
активн

от 

Банкат
презем
за пре
намал
 Д

на
Б

 Д
оц

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

ното опкруж
зик  од  неу
описите ил
и или регул
нсиски загуб
последица 
та со про
лници и ст
ни узанси и 
та воспоста
нирани надл
авувањето с
и сложен

ности кои ги 

увањето со 
рхиски ниво
егиско ниво
рниот одбор
ување со 
елби и пре
одделен 

ување на по
ите при упр
зик, лимитит
изациската п
ите, подел
ументи за н
рмативниот 
изија. 

основа на 
ва процеду
ите на Бан
сите и акти
ожуваат ја
изациските 
и и органи
ување со ис

ементацијата
рува на мак
зиците од с
и која рабо
рство и Одб
а, како и н
а на враб
рство, одно
ности ја изло
та во согл
мање и упра
еземање, ме
ување на ри
а овозможи
а ризиците 
анката; 
а се засно
цени за мер

 
02/32 36 444 

жување; 
усогласенос
ли ризик од
латорни сан
би и загроз
на неусогл

описите (за
тандарди ко
кодекси, как
авува орган
лежности и 
со ризиците
носта на 
врши. 

ризиците в
оа во органи
о управува
р на Банкат
ризиците и
еференции 
тип ризик

олитиките ги
равување со
те кои спре
поставеност
лбата на 
намалување
систем и си

донесените
ури и мет
нката во ко
ивностите за
асна подел
делови кои
изациските 
тите. 

а на пол
рониво, пре
страна на Д
оти во рамк
борот за уп
а микронив
ботените во
осно лицат
ожуваат Бан
асност со
авување со
ерење или 
изиците кој т
и навремено
(мапирање 

ва врз кван
рливите и не

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

ст  на  рабо
д изложува
нкции и риз
зување на у
ласеноста 
аконски и 
ои се на 
ко и интерни
низациска 
одговорнос
е, која одгов
Банката и

о Банката с
изациската с
ањето е 
та кој ги дон
и ги дефи
на Банката
к. Надзорн
и дефинира
о ризиците, 
ечуваат ризи
т во процесо
надлежност
е на ризико
истемот за 

е политики
тодологии 
ои подетал
а управувањ
лба на н
и се носите
делови ко

литиките и
еку централ
Дирекцијата
ките на Сек
правување 
во преку ни
о Секторот
та кои пре
нката на риз
политиките

о ризиците в
оцена, сле
треба: 
о и сеопфат
на ризицит

нтитативни 
емерливите 

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

отењето  на 
ање на Ба
зик од наст
угледот на 
на работе
подзаконс

сила во Р
и акти на Ба
структура, 
ти при през
вара на гол
и на фина

се остварува
структура. И
во надлеж
несува поли
инира страт
а за изложу
ниот одбо
а генералнит
прифатлив
ик од конце
от на управ
тите, приф
от, поставе
внатрешна 

, Управнио
за управу
лно се раз
ње со ризи
адлежности
ли и кои п
ои се надл

и процеду
изирано упр
а за управу
кторот за с
со ризици, 
ивно почиту
т за коме
еку своите 
зик, од друга
е и процед
воспоставув
едење, конт

тно идентиф
те) со кои се

и/или квал
ризици; 

030006597638
-46 

 Банката  
нката на 
танување 
Банката, 

ењето на 
ски акти, 
М, други 
анката). 
со јасно 
земањето 
лемината, 
ансиските 

а на сите 
Имено, на 
жност на 
тиките за 
тегиските 
ување на 
ор преку 
те насоки 
вото ниво 
ентрација, 
ување со 

фатливите 
еноста на 
контрола 

от одбор 
вање со 
работени 
иците кои 
ите меѓу 
реземаат 
лежни за 

рите се 
равување 
ување со 
стратешко 
од една 

ување од 
ерцијално 
работни 

а страна. 
дурите за 
ва систем 
рола или 

фикување 
е соочува 

литативни 



 

Политик
намалув
процеду
ефикасн
на овие 

ки за зашти
вање на риз
урите за сле
носта на из
политики 

та и 
зикот, како 
едење на 
вршувањет

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

 Д
на
из
м

 Д
на

Органи
наврем
за гол
ризици
Врз ос
Одбор
активн
се нам
одбор 

и 

то 

Интерн
со одд
 С
 П
 Кр
 П

ка
ак

 П
 П
 П
 П
 П
 П
 П

и 
 П

ин
 П

на
 П

ра
 П

ф
 П
 П

Б
 П

си
 П

ри
 П

ут
 П
 П
 П
 П
 П

по
 П

пе
 П

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

а вклучув
амалување,
збегнување 
ерени и оце
а се дефин
а ризиците.
изациските 
мено го изве
емината и 
и од работењ
снова на оце
рот донесу
ности со цел
малат ризиц
и до Одбор
ни акти на 
делните ризи
Стратегија за
олитика за у
редитна пол
олитика за
аматните с
ктивности; 
олитика за у
олитика за у
олитика за у
олитика за у
олитика за у
олитиката з
олитика за 
лица поврз
олитика за 
нтереси; 
олитика за 
а Бамката с
рограма за 
аботењето н
рограма з

финансирањ
олитика за у
олитика за 
анката; 
равилници, 
игурност на 
роцедура за
изици; 
роцедура 
тврдување н
роцедура за
роцедура за
роцедура за
роцедура за
роцедура  
оврзани со Б
роцедура  
ерење на па
роцедура по

 
02/32 36 444 

ва правил
, диверз
на ризиц

енети од стр
ира фрекве

единици 
естуваат Од
структурата
њето. 
ената за сте
ва заклучо
л да се спре
ците и истит
рот за ревиз
Банката со 
ици на кои е
а управувањ
управување
литика; 
а управувањ
стапки во 

управување
управување
управување
управување
управување
за управувањ
идентифику
ани со Банк
идентифик

контрола н
со прописите
контрола и
на Банката с
за спречу
е на терори
управување
сигурност 

стандарди
информати
а работа на

за спров
на интернио
а вршење ст
а управувањ
а управувањ
а управувањ
за идентиф
Банката; 
за работа 
ари и финан
остапување

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

а, начини
зификација,
ците, кои с
рана на Банк
енцијата и м

во Банк
дборот за уп
а на изложе

епенот на вл
оци за пр
ечат, да се к
те ги доста
ија. 
кои се регу

е изложена: 
ње со ризици
е со кредите

ње со ризи
портфоли

е со валутен
е со пазарен
е со ликвидн
е со стратеги
е со репутац
ње со опера
ување и сле
ката; 
кување и сп

на усогласе
е; 
и следење 
со прописит
вање на 
изам; 
е со правен 
на информ

и, процеду
ивниот систе
а Дирекцијат

ведување 
от капитал н
трес-тестир
ње со репута
ње со страте
ње со операт
фикување и 

на Оддело
нсирање на 
е по поплаки

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

 и поста
 трансф
се идентиф
ката; 
методите за 

ката соодв
правување с
еноста на од

лијание на р
реземање 
контролираа
авува до На

улира управ

ите; 
ен ризик; 

икот од про
иото на б

н ризик; 
н ризик; 
носен ризик;
иски ризик; 
циски ризик;
ативен ризи
едење поврз

пречување 

ност на раб

на усогласе
те; 
перење 

ризик; 
мативниот с

ури и упат
ем; 
та за управ

на проце
на Банката; 
ање; 
ациски ризи
егиски ризик
тивен ризик
следење н

т за спречу
тероризам; 
и на корисни

030006597638
-46 

апки за 
фер и 
фикувани, 

следење 

ветно и 
со ризици 
дделните 

ризиците, 
мерки и 
ат или да 
адзорниот 

вувањето 

омена на 
банкарски 

; 

 
к; 
зани лица 

судир на 

ботењето 

еноста на 

пари и 

истем на 

тства за 

ување со 

есот за 

к; 
к; 
к 
на лицата 

ување на 

ици; 



 

 
 

4.1. Пода

Опис на 
исправк
издвојув

атоци во од

политикат
ка на вредн
вање посеб

днос на упр

та за вршењ
оста и за 
бна резерва

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

 М
кр
вр

 М
за

 М
ст

 Д
ак

 У
Н
ри
на

 Те
на

равувањето

ње 

а 

Банкат
ризик 
резерв
пресме
групна
кои пр
дозвол
портф
 
Стапка
од по
портф
ненапл
Вероја
изложе
нефун
утврду
ненапл
корист
управу
 
За поб
се врш
и посе
на се
настан
 
Износо
побару
помеѓу
побару
паричн
вредно
дискон
побару
утврде
 
Банкат
посебн
 О

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

Методологија
редитен р
редност/пос
Методологија
ачестеноста
Методологија
труктура на 
еловник за 
ктивата; 
патство за 
ародна бан
изик од про
а банкарски
ехничко уп
астанати оп

о со кредит

та врши кл
и пресмет

ва на поеди
етка на исп
а основа се
рипаѓаат во
лени прече
олио на кре

ата на очек
ортфолијата
олио оддел
лата и ст
атноста за
еностите о
кционален с
ува како пов
лата. Банкат
ти лимитот
ување со кре

барувањата 
ши класифик
ебна резерва
гашна вред
нат врз осно

от на испра
увања на по
у сметков
увања и се
ни текови в
ост на акти
нтирање на 
увања со 
ена врз осно

та врши ис
на резерва, 
Од 0% д

 
02/32 36 444 

а за класи
ризик и п
себна резер
а за утвр
а на промена
а за утвр
активата и 
работа на К

изработка
нка на РМ 
омена на кам
и активности
патство за 
перативни ри

тниот ризик

асификациј
тка на испр
нечна и на 
правка на в
 врши за п
 портфолиј
екорувања 
едитни карти

кувана загуб
а на креди
лно, и тоа ка
тапката на
а ненапла
од портфол
статус во пе
веќегодише
та за стапка
т од 90%, 
едитниот ри

кои не се д
кација и пре
а (на поедин
дност на и
ова на тие по

авката на вр
оединечна о
водствената 
егашната в
врз основа н
вните била
очекуванит
употреба н
ова на догов

справка на 
во рамките 
до 5% 

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

ификација 
пресметка 
ва; 
рдување н
ата на кама
дување на
пасивата; 
Комисијата 

, контрола 
на извешта
матните ста
и; 

пријавува
изици. 

к 

а на излож
равка на в
групна осно
вредност и 
побарувањат
ата на кред
на транс

ички). 

ба за побар
ити се пр
ако производ
а загуба 
ата претст
лиото на к
ериод од дв
н просек на
а на загуба 
дефинира

изик. 

дел од портф
есметка на и
нечна основ
идните пари
обарувања. 

редност за 
основа се ут

вредност
вредност на
на тие поба
нсни побар
те идни пар
на ефектив
ворот. 

вредноста,
на следнит
од креди

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

на изложен
на испра

на веројат
тните стапк
а очекуван

за класифи

и доставу
ај за излож
апки во порт

ање и одо

женоста на 
вредност и 
ова. Класиф
посебна ре
та од физи
дити (портф
сакциски с

рувањата ко
есметува з
д на веројат
поради не
тавува ве
кредити да
ванаесет ме
а годишни с
поради нена
ан во Одл

фолиото на
исправка на 
ва) преку утв
ични текови

активните 
тврдува како
т на би
а идните о
арувања. С
увања се д
рични теков
вна каматн

, односно и
е граници: 
итната изл

030006597638
-46 

носта на 
авка на 

тноста и 
ки; 
на рочна 

кација на 

ување до 
женост на 
тфолиото 

обрување 

кредитен 
посебна 

фикација и 
езерва на 
ички лица 
фолио од 
сметки и 

ои се дел 
за секое 
тноста за 
енаплата. 
ројатност 
а добијат 
сеци и се 
стапки на 
аплата го 
уката за 

а кредити, 
вредност 
врдување 
и кои ќе 

билансни 
о разлика 
илансните 
очекувани 
егашната 
добива со 
ви по тие 
а стапка 

издвојува 

ложеност 



 

Износ на
кредите
пред и п
на вредн
издвоен

Просечн
кредите
кој се об
по оддел
на ризик

Износ на

Износ на
кредите
извршен
вреднос
е издвое
резерва
Географ
изложен
кредите
Републи
членки н
Европа, 
ОЕЦД (с
од Евро
Секторс
изложен
– изложе
финанси
нефинан
домаќин
непрофи
служат н
нерезид
Резидуа
структур
кредите
достасу
до една 
година) 

Структур
кредите

а изложено
н ризик, 
по извршен
носта, одно
ната посебн

на изложено
н ризик за п
бјавува и из
лни категор
к 

а достасани

а изложено
н ризик за к
на исправка
ста, односн
ена посебн
 

фска дистри
носта на 
н ризик – 
ика Македон
на ЕУ, други
земјите-чл

со исклучок
па), други з
ска дистриб
ност на кред
еност кон б
иски инстит
нсиски инст
нства, држа
итни инстит
на домаќин
денти 
ална догово
ра на излож
н ризик (со
вање 
година и н

ра на излож
н ризик по 

оста на 

ата исправ
осно по 
на резерва 

ост на 
периодот з
зложеноста
рии 

ите кредити

остите на 
кои е 
а на 
о 
а 

ибуција на 

нија, земјит
ите земји в
ленки на 
к на земјите
земји 
буција на 
дитен ризи
банки, други
туции, 
титуции, 
ава, 
туции кои и
нствата, 

орна рочна 
женоста на 
о рок на 

ад една 

женоста на 
дејности 

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

кл
 Н

кл
 Н

кл
 Н

кл
 Н

кл

вка 
 6.

ре
 5.

а 
а 

Просеч
 А
 Б
 В
 Г 
 Д

и 25.352

4.118.5

те-
о 

е 

 Р
 Зе
 Е
 Зе

О

к 
и 

им 

 Б
 Д
 Д
 Н
 Ф

де
 Н
 Н

 до
 на

 Зе
 Р
 П
 Те

об
 Х

м

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

ласифицира
ад 5% 
ласифицира
ад 20% 
ласифицира
ад 45% 
ласифицира
ад 70% 
ласифицира

.467.331 и
езерва 
.841.946 илј

чна изложен
А –  5.431.342

 – 312.479 и
 – 159.000 и
– 46.978 ил
 – 517.532 и

2 илјади ден

576 илјади д

епублика М
емји-членки
вропа (друг
емји-членки

ОЕЦД) - 1.18

анки - 757.7
руги финанс
ржава - 964
ефинансиск

Физички лиц
енари; 
епрофитни 
ерезиденти

о една годи
ад една год

емјоделство
ударство и 
рехранбена
екстилна и
бувки 1.54%
Хемиска ин
атеријали, 

 
02/32 36 444 

ана во катег
до 20% 
ана во катег
до 45% 

ана во катег
до 70% 

ана во катег
до 100% 
ана во катег

лјади дена

ади денари

ност на кред
2 илјади ден
илјади денар
илјади денар
лјади денари
илјади денар

ари достаса

денари 

акедонија -
и на ЕУ - 4.3
о) – нема; 
и на ОЕЦД (
%. 

784 илјади д
сиски инсти

4.912; 
ки институци
ца и трговц

институции
и - нема. 

на    - 2.682
ина  - 3.159

о, шумарств
вадење на к
а индустрија
индустрија 
%; 
ндустрија, 
производст

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

оријата на р
од креди
оријата на р
од креди

оријата на р
од креди

оријата на р
од кред

оријата на р

ари пред 

 по издвоен

дитен ризик
нари  (83.98
ри (4.83%); 
ри (2.46%); 
и (0.73%); 
ри (8.00%). 

ани редовни

94.46%; 
5%; 

(без европск

денари; 
туции - 52.4

ии - 2.607.46
и поединци

 - 5.526 илја

.009 илјади 

.938 илјади 

во и рибарст
камен 0.04%
а 0.61%; 
и производ

производс
тво и пре

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

ризик „А"; 
итната изл
ризик „Б"; 
итната изл
ризик „В"; 
итната изл
ризик „Г"; 
итната изл
ризик „Д". 

издвоена 

на посебна р

: 
8%); 

и кредити 

ките земји-ч

451 илјади д

65 илјади де
и - 1.453.81

ади денари; 

денари; 
денари. 

тво 1.41%; 
%; 

дство на о

ство на 
еработка на

030006597638
-46 

ложеност 

ложеност 

ложеност 

ложеност 

посебна 

резерва 

членки на 

денари; 

енари; 
10 илјади 

облека и 

градежни 
а горива  



 

Износ на
побарув
Одлукат
стандар
регулир
ненапла
банките 
Движењ
вреднос
посебна

а преструкт
вања, во со
та за суперв
ди за 
ање на дос
атени побар

ње на испра
ст, односно
а резерва во

турираните
огласност со
визорските

стасаните, а
рувања на 

вката на 
о издвоенат
о текот на 

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

2.
 П

1.
 О
 С

кл
 С

уп
ок

 Гр
 Т

м
 Т
 О

2.
 И
 Ф
 Д
 С
 А
 Ја

ос
 О
 Д
 У
 Д
 Д
 Д
 Ф
 Т

тр
 
За најг
а) Изно
 Ја

ос
  
б) Изн
вредно
 Ја

ос
 
в) Изн
издвое
загуби
 Ја

ос
е 
о 
е 

а 
123.70

та 
 С

ил
 Д

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

.04%; 
роизводств
.14%; 
Останата пре
Снабдување 
лиматизациј
Снабдување 
правување 
колината 0.0
радежништв
рговија на 
оторни вози
ранспорт и 

Објекти за с
.27%; 
нформации

Финансиски д
ејности во в

Стручни, нау
Администрат
авна управ
сигурување 
Образование
ејности на з
метност, заб
руги услужн
ејност на до
ејност на ек

Физички лица
рговци поед
рговци 0.54%

големата из
осот на дост
авна управ
сигурување 

носот на изл
оста, односн
авна управ
сигурување 

носот на из
ената посеб
и од изложен
авна управ
сигурување 

07 илјади де

Состојба на п
лјади денар
ополнителн

 
02/32 36 444 

о на мета

еработувачк
со елек

ја 0.00%; 
со вода 
со отпад 

02%; 
во 6.99%; 
големо и т
ила и мотоц
складирање
сместување 

и и комуника
дејности и д
врска со нед
чни и техни
тивни и помо
ва и одбр
16.52%; 

е 0.59%; 
здравствена
бава и рекр
ни дејности 0
омаќинства 
кстериторија
а 24.35%; 
динци и физ
%. 

зложеност ко
тасаните кр
ва и одбр
- нема; 

ложеноста з
но е издвоен
ва и одбр
- 23 илјади 

звршена ис
бна резерва
носта кон де
ва и одбр
-  22 илјади

нари 

почетокот на
ри; 
на исправка 

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

ли, машин

ка индустриј
к. енергија

и отстр. 
и дејнос

трговија на 
икли 16.01%
е 6.06%; 
и сервисни

ации 0.09%; 
дејности на о
движен имот
чки дејности
ошни услуж
рана; задол

а и социјалн
еација 0.40%
0.68%; 
како работо
ални органи

зички лица к

он одделна 
едити 
рана; задол

за која е из
на посебна 
рана; задол
денари; 

справка на 
 за идентиф
ејноста 
рана; задол
и денари. 

а периодот 

на вредност

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

и, алати и

ја 2.07%; 
а, гас, п

со отпадн
ст за сана

мало, поп
%; 

и дејности 

осигурување
т 0.76%; 
и 0.36%; 
ни дејности 
лжително с

а заштита 1
%; 

одавци 0.00%
зации и тел

кои не се см

дејност под

лжително с

звршена исп
резерва      
лжително с

вредноста, 
фикуваните 

лжително с

31.12 2013 -

т - 201.355; 

030006597638
-46 

и опрема 

пареа и 

ни води, 
ација на 

равка на 

со храна 

е 13.87%; 

0.57%; 
социјално 

.08%; 

%; 
ла 0.00%; 

метаат за 

датоци за:

социјално 

правка на 
                  
социјално 

односно 
кредитни 

социјално 

- 629.972 



 
извешта

 
 

4.2. Пода

Структур
за тргув
финанси
состојба
Политик
Банката 
распоре
позиција
тргувањ
на банка
 
 

4.3. Пода

Податоц
пресмет
потребе
операти
 
 

4.4. Пода

Краток о
Банката 
капитал
правни л

Краток о
Банката 
вреднув
вложува

Износ на
вложува
класифи
т.е. спор
за вложу
хартии о
постои а
вложува
хартии о
постои а
Секторс
капитал
(капитал
банки, д
институц
институц

ајниот пери

атоци за ст

ра на портф
ање по одд
иски инстру
а 31.12.2014
ки кои ги пр
за 

едување на 
а во портф

ње или во по
арски актив

атоци во од

ци за приста
тка на капит
ен за покрив
вниот ризи

атоци за ка

опис на стр
за стекнув
ни делови 
лица 

опис на пол
за сметков

вање на кап
ања 

а капитални
ања и нивн
икација спо
ред тоа дал
увања во с
од вреднос
активен паз
ања во сопс
од вреднос
активен паз
ска структур
ните вложу
лни вложув
други финан
ции, нефин
ции, нерези

од 

труктурата н

фолиото 
делни видо
ументи со 
4 година 
рименува 

одредена 
олиото за 
ортфолиот
вности 

днос на упр

апот за 
талот 
вање на 
ик 

апиталните 

атегијата н
вање 
на други 

литиката на
водствено 
питалните 

ите 
ата 
оред видот,
ли се работи
сопственичк
ст за кои 
зар или за 
ственички 
ст за кои не 
зар: 
ра на 
увања 
вања во 
нсиски 
нансиски 
иденти) 

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

 О
15

 О
 С

ил

на портфол

ови Од ас
сочину

то 

Н/П 

равувањето

Банкат
операт
индика

вложувањ

а 

Нема

а 

Во со
капита
од вр
финан
послед
соглас
евиден
соодве

, 
и 
ки 

109.50
 
Вложу

Нефин
инстит

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

Ослободена 
59.091; 
Отписи во те
Состојба на к
лјади денар

лиото за тр

спект на ст
уваат сопств

о со операт

та пресмет
тивен ризи
атор. 

а на Банкат

огласност с
алните влож
редност р
нсиските с
дователно 
сност со
нтираат  во
етно да се и

02.595,00 де

увања во соп

нансиски п
туции 

 
02/32 36 444 

исправка на

кот на пери
крајот на пе
ри. 

ргување 

труктурата, 
венички инс

тивниот риз

тува капит
к со приме

та 

со Сметков
жувања ги кл
асположлив
средства 
се мерат 
ИФРС ст
о капиталот
измери, тие с

нари 

пственички х

правни лиц

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

а вредност/п

одот за кој с
риодот 31.1

портфолио
струменти за

зик 

тал потреб
ена на при

одствените 
ласифицира
ви за про
расположли
по објектив
тандардите, 
т. Доклоку 
се мерат по

хартии од в

ца, банки, 

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

посебна рез

се објавува 
2.2014 - 625

ото за тргу
а тргување. 

бен за по
истапот на 

политики, 
а во група н
одажба. Ге
иви за п
вна вредно

променит
вредноста 

о набавна вр

редност 

други фи

030006597638
-46 

зерва - 

- 1.959; 
5.385 

ување го 

окривање 
базичен 

Банката 
на Хартии 
енерално 
продажба 
ост и, во 
те  се 
не може 
редност. 

инансиски 



 
Кумулат
реализи
кои прои
отуѓувањ
во текот
објавува
Вкупен и
добивки
капитал
 
 
 

тивен износ
ирани добив
излегуваат 
њето на вло
т на период
а 
износ на не
и (загуби) од
ните вложу

с на 
вки / (загуб
од 
ожувањата
дот за кој се

ереализира
д 
увања 

ТТК БАНКА
ул. Народе
1000 Скопје
тел: 02/32 3

и) 

а 
е 

Нема

ани 
Нема

А АД Скопје 
ен Фронт 19а 
е, Македонија
36 400  факс: 0

 
02/32 36 444 

www.ttk.co
e-mail: ttk@
ЕМБС: 612
тр. с-ка: 29

om.mk 
@ttk.com.mk 
21110   ЕДБ: 40
90-1000000000-

030006597638
-46 



ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НА ТТК БАНКА АД Скопје

Филијала 

Скопје     

Филијала 

Тетово

Експозитура 

Скопје 

Аеродром                                         

Експозитура 

Скопје  

Автокоманда

Експозитура 

Битола ПП

Експозитура 

Прилеп
Експозитура 

Скопје Ѓорче 

Петров

Филијала 

Куманово

Филијала 

Струмица                 

Експозитура 

Кавадарци

Експозитура 

Куманово 1

Филијала 

Битола

Експозитура 

Виница

Филијала   

Штип                 

Експозитура 

Велес

Филијала 

Охрид                 

Експозитура 

Скопје Кисела 

Вода

Експозитура 

Тетово ПП

Експозитура 

Тетово АРМ

Експозитура 

Тетово 

Илинденска

Шалтер Тетово 

Палма мол

Експозитура 

Скопје 

Карпош 3

Експозитура 

Скопје Центар

Експозитура 

Гостивар

Шалтер 

Скопје АСУЦ

Експозитура 

Пробиштип

Експозитура 

Дебар

Експозитура 

Кочани

Експозитура 

Радовиш

Шалтер Штип 

ПСС

Шалтер 

Брвеница

Експозитура 

Струга

Експозитура 

КичевоЕкспозитура 

Кривогаштани

Служба за контрола на усогласеност на 
работењето на Банката со прописи те и 

спречување на перење пари и финансирање на 

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 
информативниот систем  

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 на 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 и организација 

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 Оддел за управување 

со имот 

Филијали од ниво 1 

Филијали од ниво 2 

Оддел за 
внатрешна 
контрола и 
преглед на 

кредити  



CKonje, 30 -M2PlAJl 2013 rOA~Ha 

8p3 OCHClBa Ha 4neH S2 OA 3aKOHOT 3a ~3MeHYBat-be ~ AononHYBat-be Ha 
3aKoHoT 3a 6aHK~Te ("CnY>K6eH BeCH~K Ha Peny6n~Ka MaKeAoH~ja" 6p. 26/13), 
ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6n~Ka MaKeAoH~ja AOHece 

PEWEHVlE 

1. T04Kalia 6 OA PeweH~eTO Ha ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha 
Peny6n~Ka MaK€!AOH~ja co Koe e ~3AaAeHa A03Bona 3a CTaTYCHa ~3MeHa -
cnojYBat-be Ha "TeTeKc - KpeA~THa 6aHKa" A/J. CKonje ~ "TeToBcKa 6aHKa" A/J. TeTOBO 
BO "TTK 6aHKa" AfJ.. CKonje, 6p. 02-14/81-2006 OA S jYH~ 2006 roA~Ha, ce MeHYBa ~ 
rnac~: 

,,6aHKaTa t-l0>Ke Aa r~ BPW~ cneAH~Be aKT~BHOCT~: 
- np~6~pa~be Ha Aen03~T~ ~ APyr~ nOBpaTH~ ~3BOp~ Ha cpeACTBa; 
- KpeA~T~pat-be BO 3eMjaTa, BKnY4YBajK~ ~ cpaKTOp~Hr ~ cp~HaHC~pat-be Ha 

KOMepL\~janH~ TpaHCaKL\~~; 
- KpeAIi1Tli1pat-be BO CTpaHCTBO, BKnY4YBajKIi1 Ii1 cpaKTOpli1Hr Ii1 cpli1HaHCli1pat-be Ha 

KOMepL\li1janHIi1 TpaHCaKL\Ii1Ii1; 
- 1i13AaBat-b€~ Ii1 aAMIi1HI4G:r:pli1paj.,l",@--,'-1 a-RJlaTe):<HI4-GpeACTBa- (napv14HIi1 KapTIi14KIi1, -

4eKOB~, naTH~qK~ 4eKOBVl, MeH~L\Vl); 
- cp~HaHCIi1CK~ nIi13~Hr; 

- MeHYBa4KI1 pa6OT~; 
- nnaTeH npoMeT BO 3eMjaTa ~ CTpaHCTBo, BKnY4YBajKIi1 KynOnpOAa>K6a Ha 

AeBVl3Vl; 
- 6P3 TpaHccpep Ha napVl; 
- 1i13AaBat-be Ha nnaTe>KHVl rapaHL\Vl~, aBanli1 Ii1 APyrVl CPOPMIi1 Ha 

06e36eAYBat-be; 
- Vl3HajMYBa~be cecpoBli1, OCTaBa Vl Aeno; 
- TpryBat-be co ~HCTpYMeHTIi1 Ha na3apoT Ha nap~; 
- TpryBat-be co AeBVl3HIi1 cpeACTBa, WTO BKny4yBa ~ TpryBat-be co 6naropoAHIi1 

MeTanli1; 
- TpryBat-be co xapT~Vl OA BpeAHoCT; 
- KynonpOAa>K6a, rapaHTli1pat-be Ii1nli1 nnaCMaH Ha eMli1cli1ja Ha XapTVlIi1 OA 

BpeAHoCT; 
- 4YBat-be Ha xapTVlVl OA BpeAHoCT 3a Knli1eHT~; 
- cOBeTYBat-be Ha npaBHIi1 nli1L\a BO BpcKa co CTpYKTYpaTa Ha Kanli1TanOT, 

AenOBHaTa cTparerli1ja Ii1m1 APyr~ nOBp3aH~ npawat-ba Ii1nli1 AaBat-be ycnyrli1 
nOBp3aHIi1 co cnojiYBat-be ~nVl npli1nojYBat-be Ha npaBHIi1 nli1L\a; 

- npOAa>K6a Ha nonli1CVl 3a oc~rypYBat-be; 
- nocpeAYBal-be BO CKnY4YBat-be AoroBopli1 3a KpeAIi1T~ Ii1 3aeMIi1; 
- 06pa60TKa \II aHanli13a Ha Ii1HcpopMaL\1i11i1 3a KpeAIi1THa cnoc06HoCT Ha npaBHIi1 

n~L\a Vl 
- eKoHoMcKo-qoli1HaHcli1cKIi1 KOHCanTIi1Hr". 

2. Co AOHeCYBat-beTO Ha OBa peWeHli1e, CTaBOT 2 OA T04KaTa 2 OA PeweHVleTO 
Ha ryBepHepOT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nli1Ka MaKeAoHli1ja 6p. 7915 OA 9 



AeKeMBplil 2008 roAIilHa III T04KIIlTe 3 III 4 OA PeweHlIleTo Ha ryBepHepoT 6p. 5042 OA 
27 jynlll 2010 roAIilHa npeCTaHYBaaT Aa Ba)f{aT. 

06pa3nO)f{eHlIle 

Co 4neH 5 OA 3aKoHoT 3a 1Il3MeHYBal-be III AononHYBaH)e Ha 3aKoHoT 3a 
6aHKIIlTe ("Cn~6eH BeCHIilK Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja" 6p. 26/13) ce 1Il3BpwIIlja 
1Il3MeHIIl BO 4neH 7 CTaB 1 OA 3aKoHoT 3a 6aHKIIlTe ("CnY)f{6eH BeCHIilK Ha Peny6nlllKa 
MaKeAoHlIlja" 6p. 67/07, 90/09 III 67/10), OAHOCHO BO AenOT Ha aKTIIlBHOCTIilTe 
KOIllWTO MO)f{e Aa rill BPWIIl 6aHKa. Co 1Il3MeHIIlTe ce MeHYBaaT Ha31r1BIIlTe Ha HeKOIil OA 
AoceraWHIIlTe cPlIlHaHclIlcKIil aKTIIlBHOCTIil III ce ,QO,QaBaaT HOBIil aKTIIlEiHOCTIil . 

CornaCHO co 4neH 52 OA 3aKoHoT 3a 1Il3MeHYBal-be III AononHYBal-be Ha 
3aKoHoT 3a 6aHKIIlTe, HapoAHaTa 6aHKa no cnY)f{6eHa AOn)f{HOCT,. 6e3 nOAHecYBal-be 
6apal-be OA 6aHKIIlTe, Ke rill ycornaclil A03BonlilTe 3a OCHOSalt,e III pa60Tel-be Ha 
6aHKIIlTe BO AenOT WTO ce oAHecysa Ha cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCfIi1, so POK OA weCT 
MeceWIil OA AeHOT Ha BneryBal-beTO BO clilna Ha OBOj 3aKOH. 

Bo T04Ka 6 OA PeweHlIleTo co Koe e 1Il3AaAeHa A03Bona 3C1 CTaTYcHa 1Il3MeHa -
cnojYBal-be Ha "TeTeKc - KpeAIilTHa 6aHKa" A/J. CKonje III "TeToBcKa 6aHKa" A/J. TeTOso 
BO fInK 6aHKa" A/J. CKonje, 6p. 02-14/81-2006 OA 5 jYHIIl 2006 roAIIlHa, ce HaBeAeHIIl 
cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCTIil KOIllWTO MO)f{e Aa rill SpWIIl 6aHKaTa. Bo 2007 rOAIIlHa, co 
PeweHlIleTO Ha ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja 6p. 
4/4944 OA 9 aBryCT 2007 rOAIilHa Ha 6aHKaTa ~ e 1Il3AaAeHa cornaCHOCT Aa SpWIIl 
ycnyrlll 6p3 TpaHccPep Ha naplil. Co PeweHlIleTo Ha rysepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa 
Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja 6p. 7915 OA 9 AeKeMBplil 2008 rOAIilHa e 1Il3MeHeTa 
T04KaTa 6 OA PeweHlIleTO co Koe e 1Il3AaAeHa A03S0na 3a CTaTYcHa 1Il3MeHa -
cnojysal-be Ha "TeTeKc - KpeAIilTHa 6aHKa" A/J. CKonje III "TeTOBo:a 6aHKa" A/J. TeTOBO 
BO "TTK 6aHKa" A/J. CKonje, O,QHOCHO HanpaseHo e ycornacYBaH:>e Ha cplr1HaHCIr1CKIr1Te 
aKTIIlBHOCTIr1 KOIr1WTO MO)f(e Aa rlr1 BPWIr1 6aHKaTa cornaCHO co 3aKoHoT 3a 6aHKIr1Te. 
1J,0nonHIIlTenHo, co PeWeHlr1eTO Ha rysepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nlr1Ka 
MaKeAoHlIlja 6p. 5042 OA 27 jynlll 2010 roAIIlHa, so cplr1HaHCIIlCKIr1Te aKTIIlSHOCTIr1 
KOIr1WTO MO)f{e Aa rlr1 SpWIr1 6aHKaTa e AOAaAeHa Ir1 aKTIIlSHOCTa "KYnOnpOAa)f{6a, 
rapaHTlilpal-be III nnaCMaH Ha eMlr1clr1ja Ha XapT1r111l OA speAHocT" . 

It1MajKIIl ro npeABIilA HaseAeHoTo, KaKO III HajHoslilTe 3aKOHCKlil 1Il3MeHIIl so 
AenOT Ha cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCTIil III 06spcKaTa 3a ycornacysal-be Ha A03S0nlr1Te 
3a OCHOSal-be III pa60Tel-be Ha 6aHKIIlTe BO AenOT Ha cPlr1HaHCIIlCKIilTe aKTIIlSHOCTlIl, ce 
oAny411l KaKO so AIIlCn0311lTIr1S0T Ha osa peWeHlr1e. 

nPABHA nOYKA: 
He3aAOBonHaTa CTpaHa MO)f{e Aa nOAHece 
TY)f(6a AO YnpaSHIilOT CYA, so POK OA 30 AeHa 
OA AeHOT Ha nplileMOT Ha osa peWeHlr1e. 


