Деловна политика и Развоен план
на ТТК БАНКА АД Скопје
за период 2021 – 2023 година

Мисија на Банката
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•

Мисијата како однапред определен патоказ за развој на стратегиите за управување со
работењето на Банката ги содржи долгорочните цели и деловната филозофија на
Банката.

•

ТТК Банка е универзална банка, партнер за малите и средни претпријатија во
Македонија, која креира вредности за своите акционери, клиенти и вработени, со
помош на претприемачкиот и профитабилниот начин на размислување, оперативната
ефикасност и градењето на долгорочно партнерство. Вредностите кои имаат посебно
место во секојдневното работење и секојдневно се негуваат се довербата,
одговорноста и тимската работа.

Очекувани макроекономски
услови за 2021 – 2023 година
•
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Глобално окружување
– Најновите согледувања на ММФ од јануари за растот на светската економија се
поповолни во споредба со октомвриските проекции како резултат на одобрувањето
повеќе вакцини за употреба и почетокот на вакцинацијата во дел од развиените
земји од декември 2020 година. Поголем моментум на придвижување се очекува во
вториот квартал од 2021 година, како резултат на зајакнување на економските
активности кои зависат од физичко присуство и контакт. Следствено на тоа,
предвиден е годишен раст на БДП од 5,5%, 4,2% и 3,8% во 2021, 2022 и 2023
година, соодветно. Во однос на ризиците од октомври, појавата на вториот бран на
пандемијата е еден од надолните ризици којшто се оствари, додека
постигнувањето договор за Брегзит во декември 2020 година претставува
отстранување на еден значаен негативен ризик. Сепак, високата неизвесност и
понатаму постои, како и ризиците главно поврзани со развојот на пандемијата и
изгледите за справување со неа.

Извор: ММФ (Светски економски преглед - јануари 2021 година), НБРСМ (Најнови макроекономски
показатели - март 2021 година), НБРСМ (Ревизија на макроекономските проекции - ноември 2020 година).

Очекувани макроекономски
услови за 2021 – 2023 година (2)
•

•
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Макроекономско окружување
– Согласно со објавените податоци за БДП, во 2021 година се предвидува
закрепнување – раст на економијата од 3,9%, со позитивен придонес на сите
компоненти на растот во услови на поповолно надворешно и домашно окружување
и намалена неизвесност, што поволно ќе влијае врз одлуките за инвестирање и
потрошувачка, кои ќе бидат поддржани и од солидна кредитна активност.
– На среден рок е предвидено поумерено закрепнување со стапки на раст од 3,6% и
4% во 2022 и 2023 година, соодветно.
Банкарски сектор
– Годишната стапка на раст на вкупните кредити во февруари 2021 година изнесува
4,4% и е под проектираниот годишен раст од 6% за крајот на 2021 година, додека
пак, на среден рок се предвидени годишни стапки на раст од 6,6% и 7,6% за 2022 и
2023 година, соодветно.
– Годишната стапка на раст на вкупните депозити во февруари 2021 година изнесува
7,1% и е над проектираниот годишен раст од 6,2% за крајот на 2021 година, додека
пак, на среден рок се очекува забрзување на растот од 7,6% во 2022 година и 8,2%
во 2023 година.

Извор: ММФ (Светски економски преглед - јануари 2021 година), НБРСМ (Најнови макроекономски
показатели - март 2021 година), НБРСМ (Ревизија на макроекономските проекции - ноември 2020 година).

Стратегиски цели на ТТК Банка АД Скопје
за 2021 година
•

•

•
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Одржување и јакнење на позицијата во банкарскиот сектор во РСМ преку:
– одржување или зголемување на пазарното учество во клучните сегменти;
– континуиран умерен раст на вкупната актива;
– одржување на финансиската и капиталната стабилност соодветно на развојните
цели за раст, кое подразбира оптимален капитал, оптимални извори на
финансирање, оптимална ризично пондерираната актива како и оптимална
ликвидност и сигурност.
Остварување на профитабилно работење преку:
– развој на флексибилни деловни практики кои овозможуваат одржливост во
пазарната конкуренција;
– претпазливо преземање прифатливи ризици;
– оптимизација на ресурсите и трошоците со континуирано јакнење на ефикасноста,
економичноста и продуктивноста во работењето.
Kонтинуираното и навремено усогласување на своето работење со:
– законската регулатива и мерките на монетарната власт;
– супервизорските стандарди и основните начела и принципи на корпоративно
управување;
– целосно практикување на основните банкарски принципи, користејќи примери од
најдобри банкарски пракси.

Основни приоритетни цели на
Банката за 2021 година
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–

Одржување на стабилен поврат на капиталот и раст на добивката по вработен;

–

Одржување на солвентноста и обезбедување адекватно ниво на капитал спрема ризиците на
кои е изложена Банката во рамки на екстерно и интерно пропишаните лимити;

–

Одржување на стабилна ликвидносна позиција и структурна ликвидносна усогласеност, во
рамки на пропишаните регулаторни и интерни лимити;

–

Зајакнување на кредитно депозитните активности со цел одржување и зајакнување на
пазарното учество во банкарскиот сектор на Република Северна Македонија, со истовремено
зајакнување на активностите и во другите клучни сегменти;

–

Одржување на квалитетот на кредитното портфолио и намалување на учеството на
нефункционалните кредити во вкупното кредитно портфолио на Банката;

–

Зголемување на уделот на работа со населението во вкупните активности на Банката и
задржување на фокусот за работа со МСП;

–

Фокус на развој и обезбедување на широка понуда на производи и услуги на малите и средни
претпријатија („МСП“) и населението и подршка на развој на услуги од областа на електронско
и самоуслужно банкарство;

Основни приоритетни цели на
Банката за 2021 година (2)

7

–

Продолжување со ефикасна политика за оптимизација на трошоците и ризиците;

–

Развој и усовршување на информатичката технологија во сите сегменти од работењето;

–

Зголемување на користењето на електронските (продажни канали) сервиси на Банката од
страна на правните и физичките лица во Република Северна Македонија;

–

Континуирано усовршување на организацијата на работење на Банката и управување со
човечките ресурси на начин што ќе обезбеди повисок квалитет на услуги;

–

Управување со човечките ресурси во Банката во правец на обезбедување континуиран развој и
раст на знаењата на вработените, зајакнување на стручноста и на способностите во
управувањето со процесите, како и во контролите и следењето на остварување на резултатите
и на поставените цели;

–

Одржување на својот изграден имиџ на општествено одговорна компанија;

–

Унапредување на доброто корпоративно управување во Банката;

–

Континуирано усогласување на работењето со законската регулатива и супервизорските
стандарди на работење.

Среднорочна стратегија на Банката
за период од 2021 – 2023 година
•
•
•
•

•

•
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Одржување и зајакнување на позицијата во банкарскиот сектор на РСМ преку
континуиран годишен раст на вкупната актива во наредниот среднорочен период.
Одржување и зајакнување на пазарното учество со одржување или зголемување на
учеството на Банката во банкарскиот сектор во клучните сегменти.
Зајакнување на финансиската и капитална стабилност соодветно на развојните цели за
раст.
Континуирано и навремено усогласување на своето работење со законската
регулатива и мерките на монетарната власт.
Остварување на профитабилно работење кое ќе реализира со развој на флексибилни
деловни практики кои овозможуваат одржливост во пазарната конкуренција, со
превземање на прифатливи ризици, со оптимизација на ресурсите и трошоците, како и
со континуирано јакнење на ефикасноста, економичноста и продуктивноста во
работењето.
Клучните финансиски индикатори кои Банката со своето работење ќе се стреми да ги
оствари во периодот кој следи се:
– Стапка на поврат на капиталот (RОЕ) да достигне до 11,5% до 2023 година.
– Одржување на стапката на адекватност на капитал над 14,75%.
– Пораст на коефициентот за покриеност на кредитите со депозити (Loan to deposit
ratio) од 78% во 2021 до 82% во 2023 година.

Среднорочна стратегија на Банката
за период од 2021 – 2023 година (2)
•
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Среднорочната стратегијата на Банката поставена во рамките на соодветно
формулирана рамка на управување со ризиците, капиталот и ликвидноста ќе продолжи
да зазема позитивен моментум во текот на наредниот среднорочен период. Банката и
понатаму ќе се стреми да понуди единствено банкарско искуство за клиентите и ќе има
за цел да постигне одржлив и профитабилен развој. Корпоративната одржливост на
банката претставува можност да се постигнат очекувањата на сите акционери и да се
исполнат обврските и во иднина. За таа цел, Банката и понатаму постојано ќе одржува
рамнотежа помеѓу здравата профитабилност и исполнувањето на потребите на
клиентите, преку поддршка на нивните деловни потреби, станувајќи партнер од
доверба и во исто време покажувајќи свесност за општеството со поттикнување на
одговорно однесување.

План за Биланс на состојба
2021 – 2023 година
План за 2021 - 2023

Реализирано
во илјади денари

дек.20

дек.21

дек.22

дек.23

2021 - 2023

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

1.801.523

1.703.654

1.797.631

1.760.879

-0,8%

ВЛПЖУВАОА ВП ХАРТИИ ПД ВРЕДНПСТ, СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАОЕ И ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА ПП ПВ ПРЕКУ БУ

1.238.215

1.330.518

1.481.672

1.535.557

7,4%

НЕТП КРЕДИТИТ НА КЛИЕНТИ

5.403.868

5.632.227

5.983.500

6.436.846

6,0%

ПСНПВНИ СРЕДСТВА

216.282

210.759

206.151

201.472

-2,3%

ПСТАНАТА АКТИВА

184.566

210.008

31.808

37.108

-41,4%

ВКУПНА АКТИВА

8.844.455

9.087.167

9.500.763

9.971.863

4,1%

ДЕППЗИТИ ВКУПНП

7.250.523

7.445.455

7.773.606

8.175.667

4,1%

ПБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ

195.480

235.372

247.872

255.737

9,4%

СУБПРДИНИРАНИ ПБВРСКИ

188.234

188.186

188.192

188.171

0,0%

91.971

95.230

100.213

104.035

4,2%

ВКУПНП ПБВРСКИ

7.726.207

7.964.243

8.309.883

8.723.611

4,1%

КАПИТАЛ

1.118.248

1.122.923

1.190.880

1.248.252

3,7%

ВКУПНА ПАСИВА

8.844.455

9.087.167

9.500.763

9.971.863

4,1%

ПСТАНАТИ ПБВРСКИ
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Просечен раст

План за Биланс на успех
2021 – 2023 година
План за 2021 - 2023

Реализирано
во илјади денари
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Просечен раст

дек.20

дек.21

дек.22

дек.23

2021 - 2023

НЕТП ПРИХПДИ ПД КАМАТИ

269.256

274.673

295.632

309.881

4,8%

ПСТАНАТИ ППЕРАТИВНИ ПРИХПДИ

193.463

265.921

269.127

277.171

12,7%

ВКУПНИ ППЕРАТИВНИ ПРИХПДИ

462.719

540.594

564.759

587.052

8,3%

ВКУПНИ ППЕРАТИВНИ ТРПШПЦИ

-332.622

-355.225

-370.433

-379.504

4,5%

НЕТП ППЕРАТИВЕН ПРИХПД

130.097

185.369

194.326

207.547

16,8%

ИСПРАВКА НА ВРЕДНПСТ НА ФИНАНСИСКИ И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА, НЕТП

-29.175

-90.545

-63.070

-65.920

31,2%

ДАНПК ПД ДПБИВКА

-10.292

-8.526

-11.799

-12.739

7,4%

ДПБИВКА ПП ПДАНПЧУВАОЕ

90.630

86.297

119.457

128.889

12,5%

