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1. ОКРУЖУВАЊЕТО ВО 2018 ГОДИНА И ПРОЕКЦИИ ЗА 2019 ГОДИНА

МАКРОЕКОНОМСКИ ДВИЖЕЊА
Најновите макоекономски проекции базирани на податоците за растот на економската
активност во претходните три квартали, како и расположливите податоци за четвртиот кваратал,
укажуваат на здрави и солидни основи на домашната економија, со потенцијал за солиден раст
поддржан и од кредитната активност на банките, а во отсуство на инфлациски притисоци и со
задржување на поволната надворешна позиција. Притоа се земени предвид стабилниот и предвидлив
домашен амбиент, натамошниот прилив на странски инвестиции, засилувањето на јавниот
инфраструктурен циклус, како и релативно поволното надворешно окружување. Евентуалното
неисполнување на вградените претпоставки или остварувањето на нагласените неповолни ризици
може да доведе и до отстапувања од проектираната патека на клучните показатели. Дополнителен
позитивен импулс којшто не е вграден во овој циклус проекции е можноста за забрзување на
процесот на евроатлантска интеграција, што, секако, може да има поволни ефекти врз економијата.
Ваквите податоци и проекции испраќаат сигнали за понатамошно стабилизирање на
очекувањата и на довербата на странските и на домашните економски субјекти. Надворешната
позиција на економијата и понатаму се оценува како стабилна, при што движењата кај девизните
резерви се поволни, а показателите за адекватноста на девизните резерви и натаму се движат во
сигурната зона.
Макроекономски индикатори

2014

2015

2016

2017

Q1 2018

Q2 2018

Q3 2018

БДП (меур)

8.562

9.072

9.723

10.066

2.431

2.597

2.798

БДП-стапка на раст

3,6 %

3,8 %

2,9 %

0,2 %

0,9 %

3,0 %

3,0 %

Индустриско производство

4,8 %

4,9 %

3,4 %

4,8 %

5,2 %

4,9 %

5,0 %

Извоз (меур)

3.747

4.088

4.329

5.007

1.309

1.458

1.463

Узвоз (меур)

5.505

5.801

6.107

6.825

1.784

1.458

1.463

Трговски дефицит (меур)
Трговски дефицит (% од БДП)
Дефицит на тековната сметка
(меур)
Дефицит на тековната сметка
(% од БДП )
Директини инвестиции

-1.758

-1.714

-1.777

-1.818

-475

-432

-382

-20,5 %

-18,9 %

-18,4 %

-18,1 %

-19,5 %

-16,6 %

-13,6 %

-43

-177

-276

-103

-141

30

202

-0,5%

-2,0 %

-2,7 %

-1,3 %

-5,8 %

1,1 %

7,2 %
-4

197

203

338

182

229

91

Директни инвестиции/БДП

2,3 %

2,4 %

3,5 %

2,3 %

-5,8 %

1,1 %

Инфлација – CPI (COICOP)

-0, 3 %

-0,3 %

-0,2 %

1,4 %

1,5 %

1,5 %

1,6 %

Девизни резерви (меур)
Покриеност на увозот (во
месеци)

2.437

2.262

2.613

2.336,3

2.577

2.642

2.709

5.3

4.6

5.0

4.1

4.3

4.2

Јавен долг (меур)

3.921

4.227

4.711

4.787

5.085

5.139

46,0 %

46,5 %

47,8 %

46,7 %

47,2 %

47,7 %

5.992

6.291

7.217

7.372

8.268

8.433

Надворешен долг/БДП

70,3 %

69,2 %

73,2 %

73.2%

62,8 %

62,6 %

Стапка на невработеност

28,0 %

26,1 %

23, %

22.4%

21,6 %

21,1 %

Јавен долг (% oд БДП)
Надворешен долг (меур)

20,8 %

Q4 2018

2018 F

2019 F

2,3 %

3,5 %

-0,5 %

-1,5 %

1,6 %

2,0 %

22,0 %

21,8 %

2.867

Во услови на натамошна стабилност на економските основи и во отсуство на нерамнотежи во
економијата, што е поткрепено со последните расположливи податоци кои не укажуваат на поголеми
отстапувања во однос на проекциите во сегментите што се клучни за монетарната политика, Советот
на Народната банка на Република Македонија на својата седница во февруари 2018 година,
тековната монетарна поставеност ја оцени како соодветна, а основната каматна стапка постепено ја
намалуваше во текот на 2018 година и од 3,25 % на крајот од 2017, достигна 2,50 % во декември 2018
година.
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Показателите во однос на моменталната состојба во реалната економија покажуваат солиден
раст на економските активности во третиот квартал. Растот во третиот кваратал од 2018 годинa е 3,0
%, пред сè, поради извозната активност и поради потрошувачката на домаќинствата. Октомвриската
ревидирана проекција на НБРМ за растот на БДП во 2018 година е 2,3 %, додека за 2019 година е
планирано да достигне раст од 3,5 %.
Во однос на оцените на ризиците, се цени дека неизвесноста предизвикана од домашните
политички случувања е надмината, додека ризиците од надворешното окружување се
идентификувани во можното натамошно ескалирање на трговскиот протекционизам на глобално
ниво, во затегнувањето на глобалните финансиски услови и во ефектите врз брзо растечките
економии, во потенцијалното намалување на глобалниот раст и на растот на економијата во Европа
поради зголемените политички ризици во некои земји од ЕУ, во Брегзит, како и во геополитичките
тензии.
Заклучно со третиот квартал од 2018 година, банкарскиот систем ја задржа стабилноста и
отпорноста, што се темели, пред сè, на неговата задоволителна ликвидносна позиција и на
стабилната и висока солвентност. Годишниот раст на кредитите во 2018 година изнесува 7,3 %,
додека депозитите бележат раст од 10,5 %, што е во линија со последните ревидирани проекции.
Во најновиот преглед во јануари 2019 година на независната рејтинг-агенција Фич (Fitch),
рејтингот ББ за Македонија е повтoрно потврден, со „позитивни изгледи“. Според рејтинг-агенцијата,
потврдувањето на кредитниот рејтинг се должи на стабилизацијата на политичкото окружување и на
широката меѓународна поддршка, што резултира со суштински напредок кон членството во ЕУ и со
зголемена економска доверба. На потврдата на рејтингот ББ влијаеше и одржувањето на ниската
инфлација и на финансиската стабилност, поддржани од кредибилната и кохерентна макроекономска
и финансиска политика конзистентна со долготрајниот фиксен девизен курс.
Дополнително се очекува интензивирање на патот кон члеството во НАТО и во ЕУ во идниот
период по значителниот напредок во решавањето на проблемот со името со Грција, односно со
усвојувањето на уставните измени во Македонија и со усвојувањето на Договорот од страна на
Грција, а се истакнува и посветеноста на Владата во управувањето на јавниот долг и на финасиите во
согласност со барањата на ЕУ. Главната забелешка на Агенцијата е дека најголемата закана што
може да влијае на економијата во Македонија е повторувањето на политичките движења, фискалната
недисциплина или потенцијалните обврски, како и проширувањето на дефицитот на тековната
сметка. Во 2019 и во 2020 година Агенцијата предвидува дека Македонија ќе има просечен пораст на
економијата од 3,2 % и 3,6 %, соодветно. Рејтинг-агенцијата Стандард и Пурс (Standard & Poor’s) во
два наврати во 2018 година го потврди нивото ББ–/Б на кредитниот рејтинг на Македонија, како и
неговата стабилност.

БДП и инфлацијата
БДП Домашните политички случувања во 2017 година
имаа свое влијание врз планираниот раст на
економијата во претходната година, но во првиот
квартал на 2018 година економијата се стабилизира,
за во третиот квартал од 2018 година да имаме
солиден раст, кој изнесува 3,0 % и е базиран на
растот во приватниот сектор и во реалната економија.
Имајќи
ги
превид
достапните
податоци
и
релевантните претпоставки, во четвриот квартал се
очекува движењето на економската активност да
продолжи по нагорна траекторија и да се исполнат
стапките на проектираниот економски раст.
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Главниот двигател во третиот квартал останува извозната активност, главно управувана од
работата на технолошко-индустриските зони. Растот на потрошувачката на домаќинствата е солиден
и е во согласност со растот на платите, кредитната активност и со нивото на дознаките. Во третиот
квартал најголем пораст е забележан во деловите: услужни дејности за 17,0 % , трговија на големо и
на мало за 9,4 %; финална потрошувачка на домаќинствата 5,0 %. Иако приватниот сектор е главен
двигател на економијата, бруто-инвестициите остануваат ниски, а градежниот сектор негативно
придонесе за растот во третиот квартал поради ниското извршување на државните капитални
инвестиции, но неговото негативно влијание е значително послабо во споредба со влијанието во
претходните четвртини. На крајот од третиот квартал започнаа проектите како што се автопатот
Кичево – Охрид, првата фаза од железничката пруга Куманово – Бељаковце и изградбата на
автопатиштата. Поради тоа се очекува дека тие ќе се одразат на растот во четвртиот квартал.
Според проекцијата на НБРМ, во 2018 година се очекува пораст на економијата за 2,3 %,
додека за 2019 година тој треба да изнесува 3,5 %. Владата предложи ребаланс на буџетот за 2018
година во октомври, со што ќе се усогласат разликите помеѓу проектираните и реализираните
приходи во делот на приходите и ќе се скрати дел од непродуктивните трошоци, при што буџетскиот
дефицит останува во предвидената и прифатлива рамка од 2,9 %, додека стапката на раст на БДП е
приспособена на 2,2 % за 2018 година. Меѓународните релевантни институции излегоа со слични
проекции: Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) со +1,6 % за 2018 г., +2,6 % за 2019 г.; Светската
банка со +2,5 % за 2018 г., 2,9 % за 2019 г. За наредниот период се очекува раст на БДП на долг рок.
Се очекува дека движечки фактор на економскиот раст ќе бидат извозот, индустријата, приливот на
нови странски приватни инвестиции, обновувањето на дел од традиционалните сектори, позитивниот
развој на пазарот на трудот, позитивниот придонес на личната потрошувачка и натамошното
подобрување на глобалната економска сцена.
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Инфлација Стапката на инфлацијата за 2018
година изнесува 1,5 % и е во согласност со онаа што е
проектирана во октомврискaта проекција на НБРМ.
Овој годишен раст се поврзува со растот кај цените во
рамките на базичната инфлација. Во 2019 година се
предвидува инфлација од 2,0 % во период кога
ризиците се главно поврзани со идната динамика на
берзанските цени на нафтата и на храната, на
глобалните геополитички тензии, како и на развојот на
домашната економија.
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Бруто-девизни резерви
Бруто-девизните резерви заклучно со четвртиот
квартал во 2018 достигнаа 2.867 милиони евра и на
годишно ниво се зголемени за 532 милиони евра или
за 18,5 %. Сегашното ниво покрива 4-месечен
просечен увоз и се одржува на соодветното ниво за
справување со непредвидливи одливи и за
одржување на монетарната и на ценовната
стабилност преку одржувањето стабилен девизен
курс од 61,5, како основен столб на монeтарната
стабилност.
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Надворешна
трговија
Вкупната
вредност на надворешната трговија во 2018
година изнесува 13.533 милиони евра и таа е
зголемена за 1.701 милион евра или за 14,4 % во
однос на 2017 година. Вкупната вредност на
извезените добра изнесува 5.861 милион евра,
што е зголемување за 854 милиони евра или за
17,0 %, при што вкупната вредност на увезените
добра изнесува 7.672 милиони евра, односно е
за 847 милиони евра или за 12,4 % повеќе од
изминатaта 2017 година. Покриеноста на увозот
преку извозот во 2018 година е за 3 % повиока во
однос на 2017 година.
Најзначајни извозни партнери во 2018 година се 28 земји членки на ЕУ, со учество од 78 % во
вкупниот извоз, и земјите од Западен Балкан, со учество од 8 %, на кои, исто така, најголеми трговски
партнери им се земјите од ЕУ. Оттука, овие две групи земји заедно имаат удел од околу 86 % во
извозот на производи од Република Македонија. Споредено по држави, повеќе од половината или 54
% од вкупниот обем на надворешната трговија е реализирана од страна на 6 држави од претходно
наведените групи, и тоа: Германија, Грција, Велика Британија, Србија, Бугарија и Италија.

ФИНАНСИСКИ СЕКТОР
Банкарски сектор
Вкупните средства во
банкарскиот сектор на крајот од третиот квартал на
2018 година достигнаа ниво на вкупна актива од
7.891 милион евра, во споредба со порастот од
минатата година, кој изнесува 725 милиони евра или
10,1 %. Охридска банка АД Скопје е петта по
големина банка во банкарскиот сектор на РМ, со
пазарно учество од 7,8 % и, во согласност со
интерната сегрегација на НБРМ, е во групата на
големите банки.
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Вкупни кредити Во третиот квартал од годината,
кредитната активност продолжи да расте, со што
вкупните кредити на ниво на банкарскиот сектор се
зголемија за 8,3 % на годишно ниво. Носители на
растот на кредитната активност се подеднакво и
секторот Домаќинствата и кредитната поддршка за
корпоративниот сектор, кои се зголемени за 6,2 % во
однос на оние во третиот квартал од 2017 година.
Анкетата за кредитната активност на Народната
банка укажува на натамошно нето-олеснување на
вкупните кредитни услови со слична динамика како и
во претходната анкета. Кај секторот Домаќинства,
спротивно на претходната анкета, има нетонамалување на вкупната побарувачка поради
поголемото намалување на побарувачката на потрошувачки кредити. Охридска банка во истиот
период бележи натпросечен раст од 11,3 %, достигнувајќи пазарно учество во вкупните кредити од
9,4 %.
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Вкупни депозити Вкупните депозити на ниво на
банкарскиот сектор во третиот квартал од 2018
година се зголемени за 10,9 % во споредба со истиот
период од претходната година. Растот на депозитите
произлегува од депозитите на двата сегементи при
поизразено
зголемување
на
корпоративните
депозити. Споредено по сегменти, депозитите од
правните лица се зголемени за 17,0 %, додека
депозитите од физичките лица бележат пораст од 8,3
%. Депозитите на Охридска банка АД Скопје во
истиот период бележат раст од 12,9 %, што е нешто
повеќе од растот на банкарскиот сектор, задржувајќи
го пазарното учество од 6,9 %.
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2018 2018 2018

2. ФИНАНСИСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА БАНКАТА
Билансот на состојбата на Банката на крајот од 2018 година изнесува 39.559 милиони денари и
споредено со крајот на 2017 година, е на повисоко ниво за 4.350 милиони денари или за 12,4 %, како
резултат на порастот на вкупните депозити и на капиталот на Банката.
Табела: Споредбен биланс на состојбата
Биланс на состојба
(в о милиони денари)
Парични средств а и парични екв ив аленти
Хартии од в редност
Кредити на банки и побарув ања од банки

Дек. 17

Дек. 18 / Дек. 17

Дек. 18

Rазлика

%

6.578

8.789

2.211

33,6%

1.870

1.266

-604

-32,3%

0

0

0

2,6%

25.857

28.556

2.699

10,4%

Бруто-кредити

27.592

30.456

2.864

10,4%

Исправка на вредност

1.735

1.899

164

9,5%

904

946

42

4,6%

35.209

39.559

4.350

12,4%

Кредити на комитенти и побарув ања од комитенти

Основ ни средств а и други средств а
Вкупна актива
Депозити на банките

101

682

581

575,2%

26.651

29.149

2.498

9,4%

19.165

19.445

280

1,5%

Долгорочни
Обв рски по кредити

7.486

9.704

2.218

29,6%

3.007

3.238

231

7,7%

Субординирани обв рски

1.803

1.803

0

0,0%

320

395

75

23,4%

3.327

4.291

964

29,0%

35.209

39.559

4.350

12,4%

Депозити на други комитенти
Краткорочни

Други обв рски
Капитал и резерв и
Вкупно обврски, капитал и резерви

Депозитите на комитентите се доминантен извор на финансирање, со учество од 73,7 % во
вкупната пасива, потоа следуваат средствата од меѓународните финансиски институции со 12,7 %,
капиталот со 10,9 %, депозитите од банки со 1,7% и другите средства со 1 %.
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Парични
с-ва
22.2%

Актива

Пасива
Финансира
ње
12.7%

Депозити
на
комитенти
73.7%

Капитал
10.9%

Банки
1.7%
Други
1.0%

Банки
0.0%
Основни
и други
2.4%

Кредити
на
комитент
и
72.2%

ХВ
3.2%

На страната на активата, расположливите средства во најголем дел се алоцирани во
комерцијални пласмани на клиенти, кои учествуваат со 72,2 %, потоа следуваат паричните средства,
кои учествуваат со 22,2 %, пласманите во хартии од вредност со 3,2 % и другите средства со 2,4 %.
Пласманите во ликвидната актива се во согласност со ликвидносните потреби на Банката, со рочниот
и со валутниот аспект на средствата и на изворите и со одржувањето на нивото на задолжителната
резерва, со соодветно запазен профитабилен аспект.

ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА
Депозитите од комитентите, со учество од 73,7 %, се доминантен извор на финансирањето на
активностите на Банката. Во однос на крајот од 2017 година, состојбата на депозитите од клиентите е
зголемена за 2.498 милиони денари, при што:
 Депозитите од населението (самостојни вршители на дејност и физички лица) учествуваат со
44,31 % во вкупните депозити. Споредено со 2017 година, депозитите се зголемени за 1.213
милиони денари или за 10,4 %, при што депозитите по видување бележат пораст од 19,5 %,
додека орочените депозити пораст од 6,4 %.
 Депозитите од правни лица (нефинансиски и финансиски друштва) учествуваат со 55,69 % во
вкупните клиентски депозити и споредено со декември 2017 година, бележат зголемување од
1.285 милиони денари или од 8,6 %. На движењето на депозитите од правните лица значајно
влијание има нивниот цикличен карактер, кој е поврзан со комерцијалните потреби и со
интерните плаќања и трансфери во рамките на групациите особено кај големите и кај
интернационалните компании, поради што тие имаат значајно поголеми промени во кратки
рокови. На крајот од 2018 година средствата на трансакциските сметки на нефинансиските
друштва бележат пораст од 1.846 милиони денари, додека намалување во износ од 561
милион денари бележат орочените депозити. Врз движењето на депозитите од правните лица
во текот на годината, како и врз состојбата на крајот од 2018 година, покрај цикличниот
карактер, влијание имаше и приспособувањето на ценовната политика на пасивата на
Банката, како и приспособувањето кон условите на пазарот.
Депозити

30,000

Во согласно на договорната рочна структура на
вкупните депозити од клиентите, најголемо учество имаат
депозитите по видување, коишто учествуваат со 49,1 %,
следуваат долгорочно орочените со 29,7 %, краткорочно
орочените со 14,5 % и ограничените со 6,7 %.

6,7%

6,9%

24,000

25,8%
18,000
23,6%

29,7%

14,6%

12,000
6,000

43,7%

49,1%

0
Дек. 17

Дек. 18

Ограничени

Долгорочни

Краткорочни

По видување
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Во однос на валутната структура, чисто денарските
депозити на крајот од 2018 година учествуваат со 53,3 %,
следуваат депозитите во евра со 34,7 %, депозитите во
американски долари со 7,8 %, депозитите во други валути
со 2,6 % и денарските депозити со евроклаузула со 1,6 %.

Акционерскиот капитал и резервите на Банката достигнаа износ од 4.291 милион денари и
бележат зголемување за 29,0 % споредено со претходната 2017 година, што е, во основа, резултат
на приватната понуда на хартии од вредност на институционалниот инвеститор Сосиете Женерал СА
реализирана во февруари, со вкупна продажна вредност од 430,5 милиони денари, од кои
номиналниот износ е 206,1 милиони денари, и на премиите од акции во вредност од 224,4 милиони
денари, како и на алокацијата на профитот на Банката од претходната година во нераспределена
добивка, што е во согласност со планот на Банката за јакнење на својата капитална основа како
поддршка за порастот на своите комерцијални активности.

СРЕДСТВА
Вкупните бруто-кредити на комитентите на крајот од 2018 година изнесуваат 30.456 милиони
денари, од кои 58,2 % се кредити на правни лица, а 41,8 % се кредити на физички лица. На годишно
ниво, вкупните кредити на комитентите се зголемени за 2.864 милиони денари или за 10,4 %, при што:
 Кредитите на правните лица бележат раст од 8,95 % на годишно ниво, кој во текот на
годината имаше циклични движења во согласност со клиентската структура на кредитното
портфолио, во што значаен дел имаат големите комитенти и, соодветно, поголемите
краткорочни трансакции во согласност со нивните комерцијални потреби.
 Кредитите на физичките лица бележат континуирано стабилен нагорен тренд и во 2018
година бележат раст од 12,43 %, при што најзначаен е придонесот на два типа кредити:
потрошувачки и станбени.

30,000

Од аспект на рочноста, 69,5 % од кредитите се
долгорочни, краткорочните кредити учествуваат со 24,5
%, а сомнителните и спорните со 6,0 %.

Кредити

6,0%
6,5%

24,000
18,000

69,5%

67,0%

12,000
6,000
26,5%

24,5%

2017

2018

0

Сомнителни
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Во однос на валутната структура, денарските
кредити со валутна клаузула учествуваат со 53,2 %, чисто
денарските кредити со 38,5 %, додека девизните кредити
учествуваат со 8,3 %.

30,000

Кредити

8,3%

14,4%

24,000

53,2%

18,000

46,8%

12,000
6,000

38,8%

38,5%

2017

2018

0

Девизни

Евроклаузула

МКД

Нивото и структурата на ликвидните средства се одржуваат во согласност со ликвидносните
потреби на Банката и на комитентите, со почитување на регулаторните и на групациските барања во
однос на валутната усогласеност на средствата и на обврските, на интерните акти, на потребите за
исполнување на просечното ниво на задолжителната резерва, како и со успешното менаџирање на
поголемите одливи и плаќања на комитентите во текот на годината. На 31 декември 2018 година
Банката има пласирано 1.632 милиони денари во благајнички записи и 1.238 милиони денари во
државни записи.

БИЛАНС НА УСПЕХОТ
Оперативната добивка на Банката за 2018 година, пред оданочувањето, изнесува 627,4
милиони денари и е значително повисокa, односно за 1,6 пати во однос на резултатот остварен во
истиот период од минатата година, што, во основа, е резултат на порастот на приходите од
редовното работење, на пониските оперативни трошоци и на пониската цена на чинење на ризикот.
Табела: Финансиски резултат
БИЛАНС НА УСПЕХОТ
(во милиони денари)
НЕТО-БАНКАРСКИ ПРИХОД

2017

2018

2018 / 2017
Разлика

%

1.653,7
1.182,3
1.521,6
339,3
280,7
437,8
157,1
125,5
65,2

1.770,8
1.170,9
1.531,2
360,3
316,2
494,2
178,0
136,0
147,7

117,1
-11,4
9,6
21,0
35,5
56,4
20,9
10,5
82,5

7,1 %
-1,0 %
0,6 %
6,2 %
12,6 %
12,9 %
13,3 %
8,4 %
126,5 %

775,7
325,3
450,4

761,9
333,6
428,4

-13,8
8,3
-22,0

-1, 8 %
2,5 %
-4,9 %

Бруто-оперативна добивка

878,0

1.008,8

Исправка на вредноста

490,0

381,5

130,8
-108,5

14,9 %
-22,1 %

Добивка пред оданочување

388,0

627,4

239,3

61,7 %

Нето-каматен приход
Приходи
Расходи
Нето-провизии и надоместоци
Приходи
Расходи
Нето-курсни разлики
Друго
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Вработени
Друго

Нето-каматниот приход во тековната година е 1.170,9 милиони денари и во однос на
претходната година е намален за 11,4 милиони денари или за 1%, на што имаше влијание
приспособувањето на ценовната политика кон изворите на средствата со ценовна политика
соодветна на пласманите, како и со условите на пазарот, и оптимизирањето во делот на
резидуалните краткорочни обврски и на расположливите ликвидни средства во делот на
финансиските средства.

Извештај за работењето на Банката во 2018 година

9

Нето-приходот од провизии и од надоместоци, во износ од 316,2 милиони денари, е
зголемен за 35,5 милиони денари или за 12,6 % во однос на минатата година. Приходите од провизии
и од надоместоци бележат посилен раст од 56,4 милиони денари, со позитивен придонес на
провизиите од платните системи, провизиите од услугите кај кредитните производи, издадените
гаранции, картичното работење, новововедените производи, како и на пакетите и на електронското и
на мобилното банкарство, додека зголемувањето на трошоците за провизии и за надоместоци е за
20,9 милиони денари во однос на претходната година, на што поголемо влијание имаа активностите
поврзани со картичното работење.
Нето-приходот од курсни разлики изнесува 136 милиони денари и во однос на претходната
година е зголемен за 10,5 милиони денари или за 8,4 %, што се должи на ефектот од зголемениот
обем на активности и на трансакции на девизниот пазар, на позитивното влијание на трансакциите од
големите клиенти, како и на интервалутарните транксации за оптимално искористување на валутната
структура за тековната ликвидност.
Другите приходи изнесуваат 147,7 милиони денари, во што се вклучени остварените приходи
од отстапување претходно отпишани побарувања.
Оперативните трошоци изнесуваат 761,9 милиони денари и во однос на 2017 година се
намалени за 13,8 милиони денари или за 1,8 %.
Исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа на крајот од 2018 година
изнесува 381,5 милиони денари и споредено со истиот период во 2017 година, бележи намалување
за 22,1 %.

Во структурата на нето-банкарскиот приход
реализиран во 2018 година, најголемо учество со
66,1 % имаат нето-каматните приходи, нетопровизиите учествуваат со 17,9 %, приходите од
курсните разлики со 7,7 %, додека другите приходи
со 8,3 %.

Други
Приходи
приходи
те од
8.3%
курсни
разлики
7.7%
Нетопровизии
17.9%

2018

Нето
каматни
приходи
66.1%

Нето-каматен приход
Нето-приходите од камати на крајот од декември 2018 година изнесуваат 1.170,9 милиони
денари и во однос на истиот период од минатата година се пониски за 11,4 милиони денари или за 1
%.
Приходите од камати бележат зголемување за 9,6 милиони денари во најголем дел поради
порастот на приходите од каматите на кредитите на населението, кои и покрај влијанието на
пониската просечна каматна стапка, бележат континуиран и стабилен раст благодарение на
стабилниот раст и на зголеменото ниво на овие пласмани. Каматните приходи од пласмани кај
секторот Компании се пониски од оние во минатата година поради пазарниот притисок на каматната
стапка кај кредитите на правни лица и поради цикличниот карактер на движењето на овие пласмани,
што во дел беше компензирано со зголемениот обем, додека кај пласманите во хартии од вредност
имаме намалување на каматните приходи, што е поврзано со пониските каматни стапки, и соодветно
на тоа, понизок обем.
Каматните трошоци бележат зголемување за 21 милион денари или за 6,2 %, што е резултат на
зголемениот обем на депозити на клиентите и на приспособувањето на каматните стапки на
депозитите во согласност со условите на пазарот, како и на зголемените каматни трошоци по основа
на субординирани обврски.
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Во милиони денари
Приходи од камата
Нефинансиски друштва
Население
Хартии од вредност
Банки
Наплатени нефункционални камати
Расходи од камата
Нефинансиски друштва
Население
Депозити од финансиски
институции
Кредити од финансиски институции
Субординирани обврски

2017

2018

1.521,60
689,0
672,2
48,1
55,6
56,7
339,3
60,4
126,3

1.531,20
674,9
735,3
22,4
49,9
48,7
360,33
50,1
133,4

24,8
66,9
60,9

42,6
44,3
90,0

2018 / 2017
Разлика
%
9,6
0,6 %
-14,2
-2,1 %
63,1
9,4 %
20,4
42,5 %
-51,7
-93,0 %
-8,0
-14,1 %
21,0
6,2 %
22,7
37,6 %
-0,2
-0,2 %
17,2
-47,7
29,1

69,2 %
-71,3 %
47,7 %

Структурно, најголем придонес и учество во каматните приходи имаат приходите од пласмани
на клиенти, кои учествуваат со 92,1 % (44,1 % приходи од нефинансиски друштва, 48 % од
населението); приходите од пласмани во банки учествуваат со 3,3 %, приходите од пласмани во
хартии од вредност имаат учество од 1,5%, додека преостанатиот дел се приходи од наплатени
нефункционални камати.
Според структурата кај каматните расходи, трошоците за каматите на депозитите на клиентите
учествуваат со 50,9 % (37 % од населението и 13,9 % од нефинансиските друштва), трошоците за
финансирање од меѓународни финансиски институции учествуваат со 12,3 %, трошоците по камати
по основа на субординирани обврски имаат учество од 25 %, а преостанатиот дел од 11,8 % се
каматните трошоци за депозитите од други финансиски институции.
Нето-приходи од провизии и од надоместоци
Приходите од провизии и од надоместоци изнесуваат 494,2 милиони денари и во однос на 2017
година се зголемени за 56,3 милиони денари или за 12,9 %. Приходите од компании изнесуваат 307,9
милиони денари или 62,3 % од вкупните приходи по провизии, приходите од физички лица изнесуваат
117,1 милиони денари или 23,7 % од вкупните приходи по оваа основа, додека провизиите од
финансиски институции изнесуваат 69,2 милиони денари или 14 % од вкупните приходи од провизии.

2017

2018 / 2017

2018

Во милиони денари

Разлика

%

Приходи од провизии

437,9

494,2

56,3

12,8%

Нефинансиски друштва

269,1

307,9

38,8

14,4%

Физички лица

108,5

117,1

8,6

7,9%

Финансиски институции

60,3

69,2

8,9

14,7%

Расходи од провизии

157,1

178,0

20,9

13,3%

Картички и POS терминали

78,0

97,8

19,8

25,4%

Платен промет во земјата

27,2

30,3

3,1

11,3%

Платен промет со странство

43,2

41,2

-2,0

-4,5%

7,0

5,9

-1,1

-16,1%

Услуги на финансиски институции
Друго
Нето провизии и надоместоци

1,7

2,8

1,1

65,6%

280,8

316,2

35,4

12,6%

Извештај за работењето на Банката во 2018 година

11

Трошоците за провизии и за надоместоци изнесуваат 178 милиони денари и во однос на 2017
година се повисоки за 20,9 милиони денари или за 13,3 %, во најголем дел како резултат на
зголемениот обем на активностите на Банката за картички и за ПОС-терминали.

Оперативни трошоци
Оперативните трошоци во 2018 година изнесуваат 761,9 милиони денари и споредено со
претходната година, бележат намалување од 13,8 милиони денари или 1,8 %, во услови на зголемен
обем на активностите и на вкупното работење на Банката.
2018/2017

ОПЕРАТИВНИ трошоци (во милиони денари)
2017
Вработени
Амортизација
Софтвер
Недвижности и опрема
Осигурување на депозити
Осигурување на имот и вработени
Материјали и услуги
Административни и трошоци за маркетинг
Останати даноци и придонеси
Трошоци за кирии
Трошоци за судски спорови
Резервирања на нето основа
Друго
Вкупно оперативни трошоци

Разлика

2018

325,3
85,3
26,7
58,6
51,3
9,3
209,5
27,2
9,5
33,9
2,3
16,1

333,6
94,8
34,4
60,4
30,2
8,7
208,4
26,3
8,2
33,6
4,2
9,4

%

8,3
9,5
7,7
1,8
-21,1
-0,6
-1,1
-0,9
-1,3
-0,3
1,9
-6,7

2,5%
11,1%
29,0%
3,1%
-41,0%
-6,2%
-0,5%
-3,4%
-13,7%
-1,0%
84,8%
-41,4%

6,0

4,5

-1,5

-25,0%

775,7

761,9

-13,8

-1,8%

Повисоки оперативни трошоци се забележани кај трошоците за вработените, кај
амортизацијата, кај трошоците за судски спорови, додека кај сите други ставки се бележи
намалување, особено кај премијата за осигурување на депозитите, што е поврзано со намалувањето
на годишната стапка на премијата на осигурувањето почнувајќи од ноември 2017 година.

3. БАНКАРСКИТЕ АКТИВНОСТИ ПО СЕГМЕНТИ НА РАБОТЕЊЕТО
РАБОТА СО ГОЛЕМИ И СО МЕЃУНАРОДНИ КОМПАНИИ
Сектор за корпоративно и инвестициско банкарство (Сектор КИБ)
Фокусирајќи се на најквалитетното корпоративно јадро на домашниот пазар со континуирано
инвестирање во сопствениот развој, притоа приспособувајќи се на барањата на клиентите со понуда
на висококвалитетна услуга и сервис, постепено успеавме да ја зголемиме довербата и да
придобиеме значаен дел од пазарот, како и да ја зајакнеме соработката со нашите постојани клиенти.
Уште повеќе, спроведувајќи ја стратегијата за нудење одговорна финансиска поддршка, надополнета
со експертизата од групацијата СЖ, успеавме да го добиеме приматот на банка, прва врата, на која се
обраќаат странските инвеститори, големите домашни корпоративни фирми и малите и средните
домашни претпријатија. Во Банката гледаат партнер на кој му веруваат и кој ги задоволува нивните
барања локално, но им овозможува и поддршка од групацијата СЖ пошироко.
Во изминатата година се чувствуваше значаен притисок на пазарот од страна на
конкуренцијата, каде што во одредени периоди и од одредени конкурентски банки се нудеа
значително пониски цени на производите и на услугите. Сепак, и покрај тоа, благодарејќи, пред сѐ, на
квалитетната услуга и на градењето долгорочни стабилни односи со клиентите, Банката успеа да
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оствари раст во сите сегменти на работењето со корпоративните клиенти, а со тоа да го зголеми и
пазарното учество.
Корпоративното кредитирање се зголеми за 9 %, а вкупната депозитна база се зголеми за 10,7
% во однос на изминатата година. Во доменот на девизниот пазар, Банката продолжи да остварува
солидни резултати, со што овие активности даваат значаен придонес во успешното работење, при
што се очекува трендот на раст на активностите да се задржи и во наредните години.
Големи и меѓународни клиенти
Клиентско портфолио
Корпоративниот сегмент на Банката бележи константен пораст и зголемување на пазарното
учество, и тоа во зголемувањето на бројот на клиенти, на кредитното и на депозитното портфолио.
Зголемувањето на пазарното учество е резултат на проактивниот однос на Банката, која, притоа, се
фокусира на задржување и на унапредување на односите со постојните клиенти, но паралелно и на
придобивање нови корпоративни клиенти. Подобрувањето на нивото на услугите со користење
знаење и иновации во развојот на нови производи (маргински нивоа и предизвици на развојот на
франшиза), подобрувањето на маркетингот и на каналите за дистрибуција на регионално и на
глобално ниво и адекватната капитализација се области во кои Банката инвестира во насока на
остварување на своите зацртани цели.
Во текот на 2018 година, за развојот на Секторот KИБ придонесоа имиџот на групацијата СЖ,
како и регионалните синергии, кои ја поддржаа и ја зголемија пенетрацијата на Банката на тој пазар и
ѝ овозможија да стане доминантен банкарски партнер на значајни меѓународни компании што
започнаа со работа во Р Македонија.
Соработката што ја има Банката со повеќе од 70 % од големите домашни компании и понатаму
успешно се одржува во насока на зголемување на обемот на активностите и на генерирање поголеми
приходи. Во делот на соработката, пак, со меѓународните компании, интенцијата на Банката е да
остане нивни прв избор, давајќи премиум-услуги и палета на производи кои се недоволно познати и
развиени на македонскиот финансиски пазар. Покрај улогата на партнер од доверба што го поддржува
редовното работење на добро познатите профитабилни компании, Банката, исто така, настојуваше да
дејствува и како стратешки партнер кој е подготвен да им обезбеди финансиска поддршка на
плановите за експанзија и на значајните инвестициски проекти на овие компании. Фокусот на
корпоративното кредитирање и во иднина останува во тоа да се одржи стабилно и ефикасно
портфолио кое остварува максимална добивка при минимален ризик.
Активности, насоки и политики за задоволување на клиентските потреби и понуда на
нови производи
Мотивот на работењето на Секторот КИБ е зголемување на квалитетот на услугите и на
производите што им се нудат на клиентите, адекватно одговарање на нивните потреби, како и
зајакнување на деловните односи воспоставени со големите профитабилни компании, со намера да
се создаде цврста основа за вкрстена продажба помеѓу различните сегменти на пакетите производи.
Особено внимание му се посветува на градењето долгорочни и стабилни односи со постојните
клиенти, но и на привлекувањето нови корпоративни и индивидуални клиенти од дефинираните
целни групи. Давањето квалитетна услуга на сите клиенти е главна цел и фокус на Банката.
Истовремено се инсистира на интензивирање на продажбата на различни производи и услуги на веќе
постоен клиент, односно „cross-selling“. Во оваа насока е веќе постојната успешна синергија помеѓу
Корпоративниот сектор и Секторот за индивидуални клиенти, која уште повеќе ќе се интензивира, со
што, од една страна, се зголемува задоволството на клиентите, а од друга, Банката остварува
добивка.
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Во изминатата година, Секторот КИБ продолжи со унапредување на деловните операции и
процеси преку имплементирање нови производи и услуги. Како резултат на следењето на промените
на пазарот, во 2018 година беа лансирани нови кредитни производи, а палетата на постојните
кредитни производи беше унапредена и збогатена со нови карактеристики и функционалности што
одговараат на барањата на клиентите.

Кредитно портфолио
Кредитното портфолио на големите и на меѓународните компании во 2018 година изнесува
7.072 милиони денари и бележи раст од 4,55 % во однос на 2017 година како резултат на зголеменото
кредитирање на големи домашни субјекти.
Високото ниво на квалитет во управувањето со кредитното портфолио се задржа со градењето
трајни и стабилни односи со клиентите, успешното управување со кредитниот ризик со зачестена
процена, како и со ефикасно организираната функција за наплата. Со адекватен пристап кон секој
клиент и со приспособена понуда, придружена со детална финансиска анализа и ефикасна
процедура на одобрување, се овозможи пласирање нови кредити и преземање нови реномирани
компании.
Покрај улогата на партнер од доверба што го поддржува редовното работење на добро
познатите профитабилни компании, Дирекцијата задолжена за големи и меѓународни клиенти
настојуваше да дејствува како стратешки партнер кој е подготвен да им обезбеди финансиска
поддршка на плановите за експанзија и на значајните инвестициски проекти на овие компании. Исто
така, за остварување на бизнис-идеите, за инвестициски и долгорочни вложувања во профитабилни
проекти на клиентите, овој сектор понуди широка и диверзифицирана палета на корпоративни
кредити обезбедени од сопствени извори, како и од различни кредитни линии.
Депозитно портфолио
Вкупната депозитна база на големите и на меѓународните компании бележи раст од 10,7 % во
однос на 2017 година и изнесува 14.094 милиони денари. Привлекувањето на корпоративните
депозити произлегува од изградениот имиџ на банка од доверба и на посветеноста на градењето
трајни односи со клиентите и резултира со нивно учество од 47 % во базата на вкупните депозити,
што укажува на тоа дека корпоративните депозити остануваат важна движечка сила на депозитното
портфолио на Банката.
Тргување со девизни средства
Дирекцијата за тргување и пазари на капитал ги покрива сите активностите на домашните и на
меѓународните финансиски пазари кои Банката ги извршува за потребите на своите клиенти и за
потребите на управување со ликвидноста и со структурата на билансот на Банката, а врз основа на
согласност од НБРМ издадена претходно за извршување финансиски активностите во согласност со
Законот за банки.
Во октомври 2018 година Банката доби Решение од НБРМ со кое се издава претходна
согласност за вршење нова финансиска активност – тргување со финансиски деривативи. Со овој
проект Банката потврдува дека е насочена кон иновативни проекти и иновативен развој и тој се
очекува да биде целосно финализиран во текот на 2019 година.
Охридска банка АД Скопје е потписник на Договорот за банка поддржувач на девизниот пазар
со НБРМ и е една од петте банки поддржувачи на девизниот пазар во земјата кои активно
соработуваат со НБРМ на полето на имплементацијата на монетарната политика во земјата. Ваквото
системско значење Банката го продолжува со своето значително учество на девизниот пазар во
земјата кое во 2018 година го задржува на истото ниво како и во претходната година и кое изнесува
13 % од сегментот со клиенти на Банката. Банката во 2018 година го зголемува учеството на
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меѓубанкарскиот сегмент од 11,4 % на 15,7 % од вкупниот промет во овој сегмент. Нето-профитот од
курсни разлики во 2018 година изнесува 136 милиони денари и е зголемен за 8,4% во однос на
претходната година.
Во 2018 година Банката активно учествува на домашниот и на меѓународниот пазар на пари и
постапува во рамките на одобрените лимити за ризикот како содоговорна страна. Пазарот на
меѓубанкарски неколатерализирани депозити во македонски денари покажува тренд на намалување
во последните три години и во 2018 изнесува 39,3 милијарди денари, во кои Банката има учество од
3,4 %, што во однос на претходната година значи зголемување за 83 %. Учеството на Банката во
вкупниот промет на колатерализирани депозити со хартии од вредност – репо-трансакции изнесува
исклучителни 42,8 %. Банката, преку Дирекцијата за тргување и пазари на капитал, продолжува да
биде активен учесник на финансиските пазари преку шалтер во земјата и да придонесува за
иновациите и за развојот.

РАБОТА СО МАЛИ И СО СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
Активностите на Банката насочени кон финансиската поддршка на малите и на средните
претпријатија во 2018 година придонесоа за нивно учество од 60 % во вкупното портфолио на
кредити. Банката нуди широка палета на квалитетни финансиски производи коишто се специјално
дизајнирани, приспособени и маркетиншки осмислени за овој сегмент на пазарот. Соодветно на
зголемувањето на обемот и на асортиманот на понудата се запазени и ценовните аспекти на
кредитните производи на Банката, кои се значително конкурентни на ниво на сектор.
За добрите и издржани проекти на кредитоспособните клиенти, Банката има квалитетни и
висококонкурентни кредитни производи и постојано презема активности за обезбедување поволни
кредитни линии кои би им се понудиле на малите и на средните претпријатија.
Главна цел на кредитната политика за МСП е постојаното присуство на продажната сила на
теренот, со интензивирање на бројот на посети на клиентите и презентирање на можностите за
финансирање квалитетни проекти. Таргетирани беа поголеми МСП-клиенти од производствената и од
трговската дејност, пазарни лидери со добра репутација во бизнис-заедницата. Како резултат на овие
активности, Банката се здоби со нови МСП-комитенти со потенцијал за кредитирање и натамошен
раст во делот на платниот промет и на целокупната соработка со Банката.
Кредитниот пораст се одржа и продолжи со задоволително темпо и во 2018 година. Кредитните
пласмани во МСП се зголемија за 12,6 %, достигнувајќи 10.596 милиони денари на бруто-основа на
крајот од година.
ОБСЖ ќе продолжи да биде посветена на поддржувањето на потребите на компаниите за
капитални инвестиции, модернизација и за обртен капитал преку квалитетна и конкурентна понуда на
кредитни и на сервисни производи.
Деталното и квалитетно следење на отплатата на кредитите и интензивните напори за наплата
кај кредитното портфолио на Банката и унапредувањето на деталните кредитни анализи во соработка
со дирекцијата за кредитна анализа помогнаа да се зачува квалитетот на кредитното портфолио.
Девизни кредити од странски кредитни линии
Охридска банка во континуитет ги зацврстува позицијата на пазарот и понудата на производи
наменети за кредитирање на стопанството поддржани со производи од странски кредитни линии.
Во текот на месец јули Банката ја повлече првата транша во износ од 1 милион евра по основа
на договорот со ЕБРД (GEFF) што беше склучен на крајот од 2017 година. Кредитот предвидува
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обезбедување средства за одобрување кредити за високопрофитабилни „зелени“ технологии, за
секторот Домаќинства.
Истиот месец ОБСЖ беше првата банка која потпиша договор со ЕБРД (CSP) за учество во
регионалната програма за поддршка на конкурентноста на МСП. Износот на договорот е 10 милиони
евра и е поделен во две транши, со рок на враќање од 7 години и варијабилна каматна стапка.
Во месец ноември, поради целосно искористување на средствата од првата транша од
договорот со ЕБРД (GEFF), Банката ги повлече средствата по основа на втората транша од
договорот.
На крајот од месец ноември беа повлечени средствата од првата транша од договорот со ЕБРД
(CSP) во износ од 5 милиони евра.
Истиот месец Банката склучи нов договор со Green for Growth Fund во износ од 10 милиони
евра. Кредитот е поделен во две транши, со рок на враќање од 10 години и варијабилна каматна
стапка. Во месец декември, со одлука на Банката, беа повлечени двете транши.
На почетокот на месец декември Банката склучи рамковен договор со МБПР за учество во
програмата за кредитирање мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти од кредитната
линија на ЕИБ V во износ од 100 милиони евра, со фиксна каматна стапка.
Во текот на годината, со цел оптимално да ја планира тековната ликвидност имајќи ги предвид
цикличните движења на поголемите депоненти, Банката користеше краткорочни кредити од Сосиете
Женерал, Париз.
На крајот од 2018 година Банката има обврски кон Сосиете Женерал, Париз, за трите
субординирани кредити одобрени во износ од 8 милиони евра, од 6 милиони евра и од 15 милиони
евра.

РАБОТА СО НАСЕЛЕНИЕТО
Во текот на 2018 година Охридска банка продолжи со растот и развојот во сегментот
население. Секторот за работа со населението и понатаму останува фокусиран на потребите на
клиентите, настојувајќи да го зголеми бројот на своите клиенти преку унапредување на односите и
преку развивање долгорочни врски со клиентите.
Кредитно портфолио
Во текот на 2018 година беше остварена вкупна продукција на кредити за населението од 8.353
кредити, во вкупен износ од 4.551 милион денари, што е за 345 милиони денари повисока продукција
од онаа во 2017 година, со што е продолжен трендот на пораст на продукцијата во овој сегмент.
I. Продукција/остварување во текот на 2018 година
Вкупната продукција на кредити за населението по број и по износ (вкупно, како и по типови на
кредити) е претставена на следните два графикона:
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Продукција на кредити (број на кредити)
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Продукција на кредити (милиони денари)
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351
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Кеш

Хипотекарни

Станбени

Хипотекарни

Растот на продукцијата во 2018 година, споредено со претходните години, е остварен, пред
сè, благодарение на големите комерцијални активности на целиот сектор Население, фокусираноста
на продажните капацитети на Банката на клиентот и на квалитетот на услугите.
Годишните планови за зголемување на продукцијата на кредитните производи за населението
беа постигнати во текот на 2018 година. Кредитното портфолио на кредитите за населението во 2018
година бележи раст во споредба со претходната година, и тоа за 12,3 % во однос на 2017 година или
1.395 милиони денари. Движењата во кредитите за населението се прикажани на следниот графикон:
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Состојба на кредитите за население (милиони
денари)
12.705

12,500
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Вкупниот број издадени и активни картички исто
така бележи тренд на пораст во споредба со
претходните години.
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Депозитите на физичките лица пораснаа за 10,3
% во однос на депозитите во 2017 година, или во
апсолутни износи, депозитите на физичките лица
изнесуваат 12.877 милиони денари на 31 декември 2018
година споредено со 11.677 милиони денари на крајот
од 2017 година. Растот се должи, пред сè, на
преземените комерцијални активности, следењето на
пазарот и на конкуренцијата и на големата доверба што
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клиентите ја стекнаа во Охридска банка и во групацијата Сосиете Женерал.

Во однос на рочната структура, раст бележат двата
сегемента, но подинамичен е растот кај депозитите по
видување.

9,000

Движење на депозитите за населението
по рочност (милиони денари)
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Во 2018 година раст бележи бројот на активни
клиенти, кој е под влијание на зголемените регулаторни
барања во однос на статусот активни клиенти.
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Во текот на 2018 година, во продажната мрежа беа направени следниве активности:
Во текот на април 2018 година Филијалата Прилеп беше префрлена на нова локација.
Поголемата модернизирана филијала се очекува да придонесе кон засилување на веќе
добриот деловен резултат на експозитурата, што е видливо од бизнис-планот во смисла на
активните клиенти, на кредитното и на депозитното портфолио.
 Во април 2018 година филијалата Аеродром 2 беше преместена на нова локација во поголем
простор со модернизиран изглед, кој ќе одговори на потребите на клиентите на Банката во
овој дел од градот Скопје.
Со овие новини на пазарот, воведени во текот на 2018 година, Охридска банка ја зацврстува
заложбата – преку поставување и одржување високи стандарди во квалитетот на понудата и на
услугите за клиентите ‒ да стане единствена и препознатлива банка на територијата на Република
Македонија, високо рангирана од страна на сè повеќе клиенти во земјата.


РАЗВОЈ НA ПРОИЗВОДИТЕ
Збогатувањето на палетата на производи, како и подобрување на квалитетот и на
функционалностите на постојните производи е еден од главните фактори кои влијаат на
зголемувањето на задоволството на клиентите преку задоволување на нивните потреби. ОБСЖ
постојано се стреми кон унапредување на својата понуда, така што и во текот на оваа година беа
воведени нови производи, но беа унапредени и постојните, меѓу кои, најзначајни се:
–

Воведувањето на А++ кредитот за физички лица, за зголемување на енергетската
ефикасност на домаќинствата, поддржан од Програмата за финансирање на зелената
економија (GEFF) на ЕБОР со грантова компонента;
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–
–
–
–

Проширувањето на палетата на пакети за физички лица со вклучување на новата картичка
Мastercard Debit;
Можноста за онлајн апликација за мобилната апликација Моја Банка преку електронското
банкарство на ОБСЖ;
Воведувањето на функционалноста за бесконтактно плаќање кај кредитните картички Platinum
и истовремено воведување на кредитната картичка Diamond;
Новиот модернизиран дизајн на мобилната апликација Моја Банка, како и дополнителните
функционалности: пуш-нотификации, можност за онлајн менаџирање на дневните лимити на
дебитните и на кредитните картички и локатор на експозитури, банкомати и на трговци каде
што клиентите имаат можност да плаќаат на рати со кредитните картички на ОБСЖ.

Во текот на 2018 година фокусот е ставен на процесите на иновација, симплификација и на
дигитализација со главна цел да се подобрат сите аспекти на производите, услугите и на процесите
кои, конечно, ќе придонесат за тоа услугата квалитетно и бргу да се испорача до клиентите и да ги
задоволи нивните потреби. Воедно, истражувањата на пазарот и на тековните промени резултираа и
со постојани присполагодувања на условите, како и организација на промоции со поконкуренти
услови на кредитните производи пред се, со главна цел зголемување на продажбите и аквизиција на
нови клиенти.
Континуираната соработка со Министерството за финансии за проектот Купи куќа, купи стан,
со Агенцијата за вработување на проектот за самовработување, со Вестерн унион (Western Union),
со осигурителните компании Граве и Винер продолжува со цел да се одржи широката понуда на
производи и услуги. За истакнување е и фактот што осигурителните производи продолжуваат да
бидат еден од главните белези на ОБСЖ, а особено кредитното животно осигурување, кое
претставува исклучителна комбинација на кредит со осигурување, со единствена форма на понуда на
домашниот пазар.
Со новините воведени во текот на 2018 година, ОБСЖ ја остварува својата определба за
поставување и одржување високи стандарди во квалитетот на понудата, ја зацврстува својата
позиција на пазарот како банка што е избор на клиентите, препознатлива по својата квалитетна и
сеопфатна услуга.

ПЛАТЕН ПРОМЕТ
Платен промет со странство
Во наведениот период Банката продолжува да ги извршува активностите во патниот промет со
цел навреме и ефикасно да ги задоволи барањата на клиентите во насока на подобрување на
квалитетот на услугите и на задоволување на барањата на клиентите за реализирање на нивните
плаќања со странство.
Во 2018 година е реализиран платен промет со странство во двата правци, со вкупен износ од
6,23 милијади евра, односно бележи зголемување од 664 милиони евра споредено со прометот
остварен во 2017 година. Зголемување е евидентирано како во делот на девизните приливи, и тоа за
364 милиони евра, така и во делот на девизните одливи, и тоа за 300 милиони евра во однос на
минатата година.
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Структурата и движењето на девизниот платен промет во илјади евра се следниве:
Структура и движење на ППС (во илјади евра)
ПРИЛИВИ

ОДЛИВИ

31.12.2017

31.12.2018

2018/2017

31.12.2017

31.12.2018

2018/2017

2.504.725

2.888.322

115,31

2.634.010

2.945.725

111,83

Преку странски банки

2.465.352

2.852.595

115,71

2.605.373

2.890.045

110,93

Преку домашни банки
Физички лица
Преку странски банки

39.373
55.263
22.463

35.727
61.299
29.201

90,74
110,92
130,00

28.637
20.790
3.687

55.680
24.984
4.725

194,43
120,17
128,15

Преку домашни банки
Уплати/исплати во
ефектива во земјата
Нерезиденти
Правни лица
Физички лица
Менувачко работење
Преку сметки на овластени
менувачници
Откуп/продажба на
ефективата

3.863

3.729

96,53

0

0

28.937
30.612
28.298
2.314
181.381

28.369
34.908
32.429
2.479
141.479

98,04
114,03
114,60
107,13
78,00

17.103
25.407
24.248
1.159
17.751

20.259
49.871
48.863
1.008
13.867

118,45
196,29
201,51
86,97
78,12

150.912

108.571

71,94

30.469

32.908

108,00

17.751

13.867

78,12

9.900
2.781.881

19.600
3.145.608

197,98
113,07

90.809
2.788.767

54.209
3.088.656

59,70
110,75

Правни лица

Меѓубанкарско работење
ВКУПЕН ПРОМЕТ

Во периодот 1 јануари – 31 декември 2018 година се изработени 40.517 MT940 – Customer statement
message – свифт-пораки, кои се изработуваат на барање на коминтентите и во зависност од бројот на
трансакции извршени на нивните сметки, што е за 11.550 повеќе од истиот период во 2017 година,
кога тој број изнесува 28.967 MT940.
Кај инструментите во платниот промет со странство е евидентирана следната состојба:
2017
Износ во
илјади
Број.
евра
Дознаки

2018
Износ во
илјади
Број.
евра

Index
Број

Вредност

84.100

5.101.228

88.217

5.840.971

105

115

Ностро

34.440

2.605.258

37.544

2.894.825

109

111

Лоро

49.660

2.495.970

50.673

2.946.146

102

118

118

19.173

92

21.415

78

112

Ностро

100

17.237

84

20.803

84

121

Лоро

18

1.936

8

612

44

32

178

19.338

182

24.103

102

125

Ностро

138

15.650

166

22.083

120

141

Лоро

40

3.688

16

2.020

40

55

Акредитиви

Гаранции

Платен промет во земјата
Обемот и динамиката на платниот промет во интерниот и во меѓубанкарскиот клиринг за периодот 1
јануари ‒ 31 декември 2018 година се следните:

Платен промет во земјата
Интерни
Меѓубанкарски
Испратени
Примени

Број на трансакции
2017
2018
3.012.381
2.069.367
2.491.735
2.617.662
1.552.135
1.610.011
939.600
1.007.651

Промена
18/17
68,7
105,1
103,7
107,2

Износ на
трансакциите (во
милиони денари)
2017
2018
357.734
269.925
301.445
440.747
150.261
220.721
151.184
220.026
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Од вкупниот број извршени трансакции, 44,2 % се извршени преку интерниот клиринг, додека
55,8 % се реализирани преку меѓубанкарскиот клиринг.

Платен промет во земјата
Правни лица
Физички лица

Број на трансакции
2017
2018
4.509.563
4.081.025
994.553
606.004

Промена
18/17
90,5
60,9

Износ на
трансакциите (во
милиони денари)
2017
2018
619.951
694.265
39.228
16.407

Промена
18/17
112,0
41,8

Налозите што се однесуваат на правни лица изнесуваат 87 %, а оние на физички лица 13 %.
Заклучно со 31 декември 2018 година има 120.125 сметки, од кои 11.014 сметки се на правни
лица, а 109.111 се на физички лица.
1

Пазарното учество на Банката во денарскиот промет на ниво на РМ е следново:
Учество на ОБ во платниот промет во земјата
Вкупен
платен
Број на
промет
налози
Меѓубанкарски ПП

7,01%

8,57%

Интерен ПП

21,67%

9,82%

Вкупно

9,72%

9,23%

4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ
Кредитен ризик

Вкупната изложеност на Банката на
кредитен ризик на 31 декември 2018 година е
42.323 милиони денари и е зголемена за 7,1
% споредено со 31 декември 2017 година,
кога вкупната изложеност на Бaнката била
39.517 милиони денари.
Вкупните издвоени резервации за
кредитен ризик на 31 декември 2018 година се
во износ од 2.000 милиони денари и се за 10,1
% зголемени во споредба со резервациите во
износ од 1.816 милиони денари што се
издвоени до крајот на 2017 година.
Вкупната изложеност на Банката на финансискиот сектор изнесува 4.683 милиони денари и
споредено со минатата година, кога изложеноста била 5.104 милиони денари, има намалување од 8,2
%.
Вкупната кредитна изложеност на Банката на нефинансискиот сектор на 31 декември 2018
година е 37.637 милиони денари и споредено со крајот од 2017 година, кога изложеноста на овој
1

Податоците се однесуваат на месец септември и се наведени врз база на расположливите податоци ажурирани од
страна на НБРМ.
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сектор била 34.412 милиони денари, има зголемување од 9,4 %. Изложеноста на корпоративни
клиенти во 2018 година е 24.275 милиони денари и е за 7,8 % поголема во споредба со изложеноста
корпоративни клиенти од 22.518 милиони денари во 2017 година. Изложеноста на индивидуални
клиенти на 31 декември 2018 година е 13.362 милиони денари и е за 12,3 % поголема во споредба со
онаа во минатата година, кога изложеноста изнесувала 11.894 милиони денари.
Од аспект на учеството на поодделните ризични категории, во 2018 година, во вкупната
изложеност на кредитен ризик на нефинансискиот сектор, категориите на ризик А и Б учествуваат со
93,13 %, додека во 2017 година нивното учество било 93,9 %. Учеството на ризичните категории В, Г
и Д на крајот од 2018 година е 6,87 %, а минатата година тоа било 6,1 %.
Во однос на вкупната изложеност на индивидуалните клиенти, 2,87 % се клиенти
класифицирани во ризичните категории В, Г и Д. Учеството на најмалку ризичните групи А и Б
изнесува 97 %. Кај корпоративните клиенти, 9,07 % се клиенти класифицирани во ризичните
категории В, Г и Д. Учеството во најдобрите ризични групи А и Б е 90,9 %. Десетте најголеми случаи
на изложеност на корпоративни клиенти претставуваат 28,2 % од вкупната изложеност на
корпоративните клиенти.
На 31 декември 2018 година показателот резервации наспроти изложеноста на нефинансискиот
сектор е 5,31 %, а споредено со 31 декември 2017 година, учеството на резервациите во вкупната
изложеност на кредитен ризик е 5,27 %.
Охридска Банка
31.12.2018

Показател
Вкупна изложеност на кредитен ризик
(во м. мкд)
В, Г и Д / Вкупна изложеност на
кредитен ризик
Д / Вкупна изложеност на кредитен
Ризик
Пресметана исправка на вредноста и
посебна резервац / Вкупна изложеност на
кредитен ризик

Банкарски
сектор

Големи банки

Средни банки

Мали банки

30.09.2018

42.323

512.407

389.844

107.037

15.525

6,1%

4,5%

4,4%

4,4%

6,9%

3,6%

2,4%

2,7%

1,2%

3,7%

4,7%

4,0%

4,3%

2,8%

5,1%

Нефункционални кредити / Вкупни
кредити (кон нефинансиски субјекти)

6,1%

5,0%

5,4%

3,4%

7,2%

Покриеност на нефункционалните
кредити со исправка на вредноста за
нефункционалните кредити

69,4%

79,2%

83,2%

57,5%

79,9%

На 31 декември 2018 година, вкупната изложеност на кредитен ризик на Банката е 42.323
милиони денари. Учеството на ризичните групи В, Г и Д во вкупната изложеност на кредитен ризик
изнесува 6,1 %, а само учеството на ризичната категорија Д во вкупната изложеност на кредитен
ризик е 3,6 %. Износот на издвоени резервации за кредитен ризик во вкупната изложеност на
кредитен ризик учествува со 4,7 %. Показателот за учество на нефункционалните кредити во
вкупните кредити на нефинансискиот сектор на 31 декември 2018 година изнесува 6,1 % и бележи
зголемување од 5,4 % во споредба со вредноста на овој показател на 31 декември 2017 година.
Показателот за покриеноста на вкупните нефункционални кредити со издвоените резервации за
нефункционални кредити (нефинансиски субјекти) на Банката на 31 декември 2018 година изнесува
69 %.
Управување со активата и со пасивата (структурни ризици)
Управувањето со ликвидносниот, валутниот и со каматниот ризик е дел од целосното
управување со ризици. Банката има утврдено соодветни политики и процедури за управување со
секој ризик во согласност со стратегијата на Банката за ризик-менаџментот, локалната регулатива и
упатствата од СЖ. Интерните документи ги содржат главните компоненти од менаџмент-системот за
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управување со соодветниот ризик: организациската структура, мерењето, следењето
известувањето, информативниот систем, перманентната контрола и стрес-тестирањето.

и

Во текот на 2018 година структурните ризици се следеа на редовна база преку редовни
месечни известувања од органите на Банката, при што овие известувања се содржани во
информацијата за ликвидносниот, валутниот и за каматниот ризик во делот од банкарските
активности.
Ликвидносен ризик
Во текот на 2018 година, ликвидносната позиција на Банката се одржуваше оптимално, што
овозможи непрекинато извршување на оперативните активности. Во текот на годината Банката
изврши неколку големи трансакции од компании за исплати на дивиденди и на други комерцијални
трансакции во согласност со регулативите.
Во текот на годината, ликвидните средства се одржуваа на просечното ниво од 7,9 милијарди
денари, што е околу 21% од вкупните средства. Износот на ликвидните средства овозможи
одржување на нивото на стапката на ликвидност во границите дефинирани во Политиките за
раководење со ликвидносниот ризик. Концентрацијата на депозитната база, пресметана како учество
на просечните депозити на 20-те најголеми депозитари во вкупна депозитна база, е околу 32 %.
Концентрацијата на трансакциските сметки се движеше на нешто повисоко ниво од околу 36 % како
резултат на повисоките салда на тековните сметки на поголемите депоненти. Банката ја искористи на
профитабилен начин повисоката состојба на трансакциските сметки и нивниот стабилен карактер за
финансирање на своите активности, при што го одложи искористувањето на новите кредитни линии.
И покрај зголемувањето на учеството на долгорочните депозити во вкупните депозити особено
во делот на население, јазот во договорната рочност ја потврди претежната тенденција на клиентите
кон орочување на краток рок (до една година), како и високото ниво на депозити по видување во
првиот рочен блок. Токму стабилноста на депозитната база е главен елемент на позитивната
очекувана рочна структура.
Стапките на ликвидност до 30 и до 180 дена се 1,35 и 1,23, соодветно, на крајот од годината.
Тие во текот на годината се одржуваат над 1.

Валутен ризик
Политиката
за
управување
со
валутниот ризик и со преостанатата
интерна регулатива и правила за валутниот
ризик се однесуваат на активностите и на
трансакциите во билансот на состојбата и
на
вонбилансната
евиденција
евидентирани во странска валута и во
денари со валутна клаузула, кои во
согласност со сметководствените политики
се курсираат на дневна база. Мерењето и
следењето на валутниот ризик е на дневна
основа.
Учеството на девизните позиции (вклучувајќи ги и позициите во денари со валутна клаузула)
изнесува 52 % во вкупниот биланс на крајот од годината; меѓутоа, изложеноста на валутен ризик е на
ниско ниво. Ова произлегува од регулативата, односно од лимитот на отворената девизна позиција во
однос со сопствените средства и со интерниот лимит за позициите по валути. Стратегијата за фиксен
девизен курс на денарот спрема еврото е многу важен елемент во одржувањето на ниското ниво на
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изложеност на валутниот ризик. Другите валути имаат релативно ниско учество во билансот на
состојбата и не претставуваат ризик.
На крајот од декември 2018 година отворената девизна позиција на Банката е во согласност со
Одлуката за методологијата за управување со валутниот ризик; таа е долга и претставува 12,4 % од
сопствените средства. На дневно ниво, Банката ја следи отворената позиција и нејзината
усогласеност со лимитите. Во текот на 2018 година отворената девизна позиција во целост е во
согласност со лимитите. Дневните промени на позицијата се дел од редовните трансакции извршени
на иницијатива на клиентите, како откуп на девизен прилив или депозитни пласмани во кредити во
странска валута.
Каматен ризик во портфолиото на банкарските активности
Управувањето со каматниот ризик во портфолиото на банкарските активности е составен дел
на целокупниот систем на управување со ризици на Банката. Банката има донесено Политика за
управување со каматниот ризик во портфолиото на банкарските активности.
Банката ги следи показателот на пондерираната вредност во портфолиото на банкарските
активности и вредноста на средствата на Банката на месечно ниво. Таа изготвува одделни извештаи
за позицијата во евра, девизна клаузула, денари и во други валути и одделно за фиксната,
прилагодлива и за променливата каматна стапка. Показателот е во рамките на границите во текот на
целата година. На крајот од годината показателот изнесува 4 %. Изложеноста на Банката на промени
на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности е на прифатливо ниво во споредба
со утврдените лимити и е пониска во однос на изложеноста на други ризици. Ова е резултат на
принципот за усогласување на средствата и на изворите во поглед на каматните стапки.
Трендот за зголемување на позициите со фиксни каматни стапки и за напуштање на
прилагодливита каматна стапка ќе придонесе за намалување на репутацискиот и на правниот ризик,
но ќе ја зголеми потребата на Банката за зацврстување на своите капацитети во управувањето со
ризикот од промена на каматните стапки.

Оперативен ризик и репутациски ризик
Оперативен ризик
Во согласност со природата, големината и со комплексноста на активностите, Банката има
воспоставено рамка за управување со оперативниот ризик, која се заснова на Политиката за
управување со оперативен ризик, и соодветни процедури за управување со оперативниот ризик
усогласени со важечката локална регулатива и со методологијата на Групацијата. Таа овозможува, во
рамките на различните процеси, во Банката да се идентификуваат ризиците што произлегуваат од
процесите, нивно мерење, имплементација и мониторинг на преземените корективни акции со цел да
се избегне или да се минимизира потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и врз
капиталната позиција на Банката.
Структурата на менаџирање со оперативниот ризик е составена од различни елементи за
евидентирање, мерење, контрола и намалување на влијанието на оперативниот ризик: прибирање на
внатрешните загуби, вежба за самооценување на ризиците и на контролите (RCSA), клучни ризични
индикатори (KRI), анализи на сценарија (SA), прво ниво на перманентна контрола и план за
континуитет во работењето (ПКР). Структурата на менаџирање со оперативниот ризик треба да
обезбеди: идентификација на постојните јазови, имплементација на корективни акциски планови како
одговор на постојните јазови, следење на исполнувањето на корективните акциски планови.
Оперативни загуби
Банката континуирано врши декларирање на настани кои довеле до загуба од оперативен ризик
и сметководствено ги регистрира оперативните загуби на сметки кои се определени за таа намена
(групациско ниво и подгрупациско ниво). Прибирањето на податоците за оперативните загуби е во
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согласност со Процедурата за прибирање информации за настани и за загуби од оперативен ризик.
Заради зајакнување на контролите на декларираните оперативни загуби, во Банката има дефинирано
и прагови (локални) за пријавување на загуби, кои се соодветни на големината на Банката. За
настаните пријавени во текот на извештајниот период беа преземени соодветни корективни мерки и
акциски планови.

Клучни ризични индикатори
Банката спроведува перманентно прибирање и мониторинг на податоците за клучните ризични
индикатори (КРИ). КРИ-индикаторите овозможуваат редовно мониторирање на изложеноста на
оперативен ризик. Континуираното следење на трендовите овозможува добивање рани
предупредувачки сигнали за идните оперативни загуби. Покрај групациските клучни ризични
индикатори (КРИ), во Банката се воведени и редовно се следат и локални клучни ризични
индикатори. Локалните КРИ овозможуваат мониторирање на изложеноста на оперативен ризик за
деловните процеси што се карактеристични за Банката.
Анализа на сценарија
Банката учествува во спроведување сценарија специфични за основните активности,
определени од страна на групацијата СЖ. Во извештајниот период беше направена анализа на едно
ризично сценарио. За сценариото беа одредени учесници, експерти во својата област, кои го
анализираа сценариото во поглед на фреквенцијата на појавување, потенцијалните загуби, земајќи ги
предвид и оперативните загуби што се веќе регистрирани во Банката. Резултатите добиени од
анализата на сценариото беа валидирани од страна на кореспондентот од групацијата СЖ. Со
реализацијата на сценариото беше определен ризичниот профил на Банката за дадената област на
сценарио.
Првото ниво на
оперативниот ризик

перманентна

контрола

како

функција

на

управувањето

со

Првото ниво на перманентна контрола е дел од севкупниот систем на менаџмент на
оперативниот ризик во Охридска банка АД Скопје.
Првото ниво на перманентна контрола претставува севкупност на мерки, кои перманентно се
преземаат со цел да се обезбеди легитимност, сигурност и автентичност на трансакциите што се
извршуваат на оперативно ниво. Преку неговниот опфат и квалитет на спроведување се придонесува
за намалување на ризиците на кои е изложена Банката и се придонесува полесно да се откријат
потенцијалните ризици пред тие да станат премногу сериозни и да генерираат загуби.
Во извештајниот период, функцијата на првото ниво на перманентна контрола се реализира
преку двата столба: оперативните контроли и менаџерскиот надзор.
Оперативните контроли се однесуваат на правилната примена на правилата и на процедурите
од страна на сите вработени, како и контрола на сметките за кои се одговорни тие.
Менаџерскиот надзор се состои од серија проверки што се извршуваат од страна на
раководителите на службите/дирекциите за да се уверат дека вработените во своите дирекции се
усогласени со правилата и со процедурите за процесирање на трансакциите и за обезбедување на
ефективна секојдневна сигурност. Менаџерскиот надзор вклучува, исто така, и сметководствени
контроли на сите сметки што се означени како сензитивни. Проверките се формализирани во
контролни досиеја и нивните резултати се содржина на синтетизирани квартални извештаи што се
испраќаат до Одборот за управување со ризици, како и до Одборот за ревизија на квартално ниво.

Репутациски ризик
Управувањето со репутацискиот ризик има за цел да ја зачува довербата во Банката од страна
на постојните и на потенцијалните клиенти и деловни партнери преку градење односи кои се базираат
на доверба, сигурност, професионалност, етика и на заемна почит, како и да се задоволат барањата
што произлегуваат од регулативата. Банката има воспоставено систем за следење и оцена на
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изложеноста на репутациски ризик и органите на Банката имаат усвоено соодветни пишани
документи како што се Политиката за управување со репутациски ризик и, во согласност со неа,
Процедурата за управување со репутациски ризик.
Банката ги презема сите мерки и активности за следење, минимизирање и за елиминирање на
репутацискиот ризик. Управувањето со репутацискиот ризик е грижа и задача на сите вработени,
организациски единици и органи на Банката. Тој претставува немерлив ризик, чиешто влијание се
утврдува врз основа на оцена, односно квалитативна процена.
Клучот за управување со репутацискиот ризик е транспарентниот систем на управување преку
отворена комуникација за настаните со кои се соочува Банката.
Во текот на 2018 година нема пријавени настани идентификувани како можност за репутациски
ризик.
Паралелно, Банката има воспоставено и интерен акт за постапување по поплаките од страна на
клиентите и обезбедува негова соодветна примена. Таа има усвоено Процедура за постапување по
поплаките од страна на клиентите, со која се утврдува процесот на постапување со поплаките од
физички и од правни лица примени во Охридска банка АД Скопје, се дефинира начинот на
формализирано поднесување поплака, протоколот за анализа и одговорот по примените поплаки.
Имајќи го ова предвид, процесот за постапување по поплаките се спроведува на структуриран
методолошки начин, кој овозможува да се задоволат очекувањата на клиентот. Извештај за
добиените поплаки и постапувањето по нив на квартално ниво се доставува до Надзорниот одбор,
Одборот за управување со ризици и до Управниот одбор на Охридска банка, како и до одговорните
лица на комерцијалните сектори/дирекции и до одговорните лица/дирекции за перманентна контрола
во Банката.
Во периодот јануари ‒ декември 2018 година Банката нема значителна изложеност на
репутациски ризик.

Контрола на усогласеноста на работењето на Банката
Во извештајниот период Банката продолжи да презема активности за обезбедување на
законското работење, како и за заштита од можна неусогласеност со прописите. Во насока на
остварување на функцијата контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите беа
преземени следните активности:











следење на новодонесената регулатива и оцена на нејзиното влијание врз работењето на
Банката;
известување до сите организациски единици и делови на Банката за измените во законската и
во подзаконската регулатива и за нивното влијание врз активностите на организациските
единици;
активно учество во изготвување и ревидирање на интерните акти на Банката од аспект на
нивна усогласеност со регулативата;
давање мислења, помош и остварување соработка во тековните активности заради доследна
примена и почитување на прописите;
редовно известување на Управниот и на Надзорниот одбор за остварувањето на функцијата
контрола на усогласеноста на работењето на Банката на месечно и на полугодишно ниво;
давање мислење за воведувањето нови производи во Банката од аспект на нивната
усогласеност со законската и со подзаконската регулатива;
водење проекти со цел да се усогласат со Нормативната банка на Сосиете Женерал, Париз,
во поглед на имплементацијата на алатки за следење на усогласеноста на Банката со
прописите;
обука на вработените за теми поврзани со усогласувањето со прописите (контрола на
усогласеноста, борба против корупцијата, заштитено внатрешно и надворешно пријавување,
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судир на интереси, репутациски ризик, FATCA регулативата FATCA и заштита на личните
податоци).

Спречување на перењето пари и на финансирањето тероризам
Банката има усвоено и доследно применува Програма за спречување на перењето пари и
повеќе интерни акти што ја регулираат оваа област, а во целост ги има имплементирано сите
инструменти кои произлегуваат од законската регулатива во поглед на ефикасното откривање и
спречување на перењето пари. Во насока на остварување на функцијата спречување на перењето
пари и финансирање тероризам, а со цел да се заштитат угледот и добрата репутација на Банката, во
извештајниот период редовно и навремено се доставуваа пропишаните извештаи до Управата за
финансиско разузнавање; редовно и навремено се доставуваа извештаи до Управниот одбор и до
Надзорниот одбор; беа спроведени обуки за примена на процедурите од областа на СПП-СФТ за
нововработените и за постојните вработени. Исто така, во текот на извештајниот период се
спроведуваа теренски обуки за имплементација на принципот познавај го својот клиент за
вработените во експозитурите.
Во насока на имплементација и унапредување на мерките и на активностите за спречување на
перењето пари и на финансирањето тероризам, во текот на извештајниот период Дирекцијата за
СПП-СФТ водеше неколку проекти заради усогласување со групациските стандарди.
Дирекцијата за СПП-СФТ ќе продолжи да ги врши своите редовни активности заради
одржување и зацврстување на културата на усогласеност на работењето на Банката со прописите од
областа на спречувањето на перењето пари и на финансирањето тероризам.

5. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ НА БАНКАТА
Во текот на 2018 година Банката ги остваруваше своите активности преку своите органи:
Собранието на Банката, Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за управување со ризици и
Одборот за ревизија.
Корпоративното управување во Охридска банка е регулирано со Кодексот за корпоративно
управување (Кодекс) усвоен од Собранието на акционери во декември 2008 година и ревидиран во
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и во 2018 година.
Кодексот детално ги определува стандардите на управување и раководење на органите на
Охридска банка АД Скопје. Во согласност со начелата за добро корпоративно управување, Банката
воспоставува структура на односи и на процеси со цел да може успешно да се соочува со промените
во околината, да гради транспарентен и разбирлив систем на управување кој го зголемува нивото на
доверба на домашните и на странските инвеститори, на вработените, на клиентите, добавувачите,
надлежните институции и на општествената заедница. Ефективното корпоративно управување значи
дека улогите и односите воспоставени во компаниската структура на Банката се темелат на етичко
однесување и на минимизирање на конфликтите на интереси.
Во согласност со Кодексот, органите на Банката и сите вработени се водени од одредбите
содржани во него, вршејќи ги чесно, праведно и етички своите обврски кон Банката и кон
акционерите, а во согласност со пропишаната регулатива.
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УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Во рамките на своите надлежности, Собранието на акционерите ги врши сите работи утврдени
со законските прописи, како и со Статутот на Банката. Собранието на Банката го сочинуваат сите
акционери, лично или преку своите полномошници. Во текот на 2018 година се одржаа 2 (две)
седници на Собранието на акционери.
На 39. седница на Собранието, која се одржа на 19 март 2018 година, беше донесена Одлука за
измени и дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со пречистен текст на Статутот. За
измените и дополнувањата на Статутот на Банката беше обезбедена и претходна согласност од
страна на Народната банка на Република Македонија.
На 40. седница на Собранието, која се одржа на 17 мај 2018 година, беа усвоени Годишната
сметка на Банката и финансиските извештаи за 2017 година, како и сите извештаи и предложени
материјали за работењето на Банката во 2017 година, беше донесена Одлука за употреба и
распоредување на остварената добивка на Охридска банка АД Скопје со годишната сметка за 2017
година, потоа Одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на
Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2017 година, Одлука за одобрување на Кодексот
за корпоративно управување, како и Одлука за назначување на друштво за ревизија за работењето
на Охридска банка АД Скопје за календарската 2018 година.

НАДЗОРЕН ОДБОР
Надзорниот одбор врши надзор на работењето на Управниот одбор, ги одобрува политиките за
вршење финансиски активности и го надгледува нивното спроведување. Овој одбор обезбедува
добро работење, управување и стабилност на Банката.
Надзорниот одбор на Банката се состои од пет члена, именувани од страна на Собранието на
акционери со мандат од четири години по претходна согласност од гувернерот на Народната банка на
Република Македонија.
Во текот на 2018 година Надзорниот одбор на Охридска Банка АД Скопје работеше во следниот
состав:
– Жан-Филип Гијом, член и претседател на Надзорниот одбор;
– Алан Кону, член;
– Марија Русева, член;
– Цветанка Симоновска, независен член;
– Верица Хаџи Василева-Марковска, независен член на Надзорниот одбор заклучно со 10
декември 2018 година.
Жан-Филип Гијом ‒ претседател и член на Надзорниот одбор
Жан-Филип Гијом – регионален директор за Балканот (Црна Гора, Србија, Македонија,
Словенија, Молдавија) и супервизор за Црна Гора, Србија и за Словенија, за член на Надзорниот
одбор на Банката е именуван со одлука на Собранието на 22 декември 2016 година. Жан-Филип
Гијом се грижеше за правилното функционирање на Одборот во 2018 година. Во извештајниот
период, седниците беа свикувани редовно и навремено од страна на претседателот на Надзорниот
одбор во согласност со Деловникот за работа на Надзорниот одбор. Претседателот на Надзорниот
одбор го утврдуваше предлогот за дневниот ред на седниците, се грижеше за навременото
доставување на потребните материјали, за обезбедување целосни и навремени информации за
членовите на Одборот и за обезбедување доволно време за подготовка на членовите. Тој
поттикнуваше активна и отворена дискусија на седниците на Одборот, со доволно време за
поставување дополнителни прашања и со давање образложенија во врска со материјалите
доставени за седницата. Жан-Филип Гијом активно учествуваше во расправите и во одлучувањето и
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во име на Надзорниот одбор ги потпишуваше донесените одлуки и другите акти. Во својство на
претседател на Надзорниот одбор, тој даде значаен придонес за ефикасното и успешно работење на
Надзорниот одбор на Банката до крајот на годината.
Алан Кону ‒ член на Надзорниот одбор
Алан Кону – супервизор на подружниците на Сосиете Женерал во Македонија, Молдавија, КБ
(KB Czhech Republic) и БРД (BRD Romania), за член на Надзорниот одбор именуван од Собранието на
Банката на 15 декември 2011 година и повторно на 29 октомври 2015 година, се грижеше за
правилното функционирање на Одборот во 2018 година. Г. Кону редовно учествуваше во дискусиите
и придонесе со своето богато искуство во банкарството, стекнато во текот на триесетгодишното
работење во групацијата Сосиете Женерал, особено за прашањата поврзани со меѓународното
банкарство, раководењето со контролата на менаџментот, супервизијата на филијалите на Сосиете
Женерал во странство, управувањето со кредитните досиеја и со поддршката на корпоративното
работење.
Марија Русева – член на Надзорниот одбор
Марија Русева – претседател на Извршниот одбор на Сосиете Женерал Србија, за член на
Надзорниот одбор именувана од Собранието на Банката на 15 декември 2011 година и повторно на
29 октомври 2015 година, со своето широко познавање и практично искуство од областа на
банкарството значително придонесе за успешното извршување на активностите на Надзорниот одбор
во 2018 година, особено од аспект на анализата и оцената на ризиците во работењето на Банката.
Марија Русева активно учествуваше во работата на седниците на Надзорниот одбор и во
донесувањето на одлуките и на другите акти.
Цветанка Симоновска ‒ независен член
Цветанка Симоновска, како независен член на Надзорниот одбор на Банката, именувана од
Собранието на акционерите на Банката на 17 април 2013 година и повторно на 11 мај 2017 година, со
своето долгогодишно работно искуство во финансиските институции на Република Македонија
придонесе за успешното функционирање на Одборот. Таа активно и објективно, со изнесување на
своите забелешки и мислења, учествуваше во расправите по прашањата што се во надлежност на
Надзорниот одбор, како и во разгледувањето и донесувањето на актите на Надзорниот одбор, во
разгледувањето на извештаите за работењето на Банката, за позицијата на Банката во однос на
конкурентските банки и сл.
Верица Хаџи Василева-Марковска ‒ независен член
Верица Хаџи Василева-Марковска, како независен член на Надзорниот одбор на Банката,
именувана од Собранието на акционерите на Банката на 21 април 2015 година, со своето
долгогодишно работно искуство во областа на корпоративното управување, развојот на приватниот
сектор, финансиската анализа, ревизијата и на консултантските услуги придонесе за успешното
функционирање на Одборот. Верица Хаџи Василева-Марковска активно учествуваше во расправите
по прашањата што се во надлежност на Надзорниот одбор, како и во разгледувањето и
донесувањето на актите на Надзорниот одбор, во разгледувањето на извештаите за работењето на
Банката, за позицијата на Банката во однос на конкурентските банки и сл.
На ден 10 декември 2018 година Верица Хаџи Василева-Марковска си поднесе неотповиклива
оставка од позицијата независен член на Надзорниот одбор на Банката поради судир на интереси. На
овој датум и официјално престана нејзиното членство во овој одбор.
Во текот на 2018 година Надзорниот одбор одржа 13 седници. Надзорниот одбор постојано го
следеше работењето на Банката и секој квартал ги разгледуваше извештаите на Управниот одбор за
остварените финансиски резултати на Банката. Тој го следеше движењето на сите финансиски
показатели, билансот на состојбата, билансот на успехот, профитабилноста и ликвидноста на
Банката, депозитите на правните и на физичките лица, остварените приходи и расходите на Банката
со нивната структура, сопствените средства, стапката на адекватност на капиталот, причините за
подобрувањата и за влошувањата на портфолиото на Банката и сите други значајни прашања од
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нејзиното работење. Надзорниот одбор, заедно со Управниот одбор, редовно расправаше за
состојбите во банкарскиот сектор, за општите состојби во стопанството во Република Македонија, за
глобалната финансиска криза, како и за сите други прашања кои можеа да имаат влијание врз
работењето на Банката.

ОДБОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ
Во текот на 2018 година Одборот за управување со ризици на Охридска банка АД Скопје
работеше во состав од три члена, и тоа:
– Бранка Павловиќ – претседател;
– Никола Миткоски – член;
– Мито Ѓорески – член.
Сите членови на Одборот се избрани од редот на лицата со посебни права и одговорности во
Банката, при што ги исполнуваат критериумите за избор и имаат работно искуство од најмалку три
години.
Членовите на Одборот за управување со ризици ги именува и ги разрешува Надзорниот одбор
и тие имаат мандат од четири години. Целите на Одборот се перманентно следење и оцена на
степенот на ризичност на Банката, утврдување на перманентното следење и оцена на степенот на
ризичност на Банката, како и утврдување на прифатливото ниво на изложеност на ризици заради
минимизирање на загубите од изложеност на Банката на ризици и воспоставување политики за
управување со ризиците и следење на нивната примена.
Во текот на 2018 година Одборот за управување со ризици се состануваше на редовните
седници што се организираа секоја недела. Во текот целата година Одборот се грижеше за
применување на политиките и на процедурите за оцена на кредитниот ризик, го следеше
спроведувањето на кредитната политика, одлучуваше за продолжувањето на рокот на достасување
на побарувањата на Банката, ги разгледуваше месечните извештаи за одобрените кредитни
изложености и го следеше процесот на наплата на проблематичните кредити и судските постапки што
ги води Банката. Исто така, Одборот редовно ги разгледуваше извештаите за пазарниот ризик,
ликвидносниот ризик и за другите структурни ризици, како и за оперативниот ризик. На квартална
основа, Одборот редовно доставуваше извештаи за својата работа до Надзорниот одбор и до
Одборот за ревизија на Банката.

ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈА
Одборот за ревизија е составен од пет члена. Мнозинството членови на Одборот за ревизија, и
тоа три, се избираат од редовите на членовите на Надзорниот одбор, додека другите се независни
членови. Најмалку еден од членовите на Одборот за ревизија треба да биде овластен ревизор.
Членовите на Одборот за ревизија ги именува Надзорниот одбор на Банката со мандат од четири
години.
Во текот на 2018 година Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје работеше со
непроменет број членови и одржа вкупно 5 седници во следниот состав:
Драган Димитров ‒ претседател на Одборот за ревизија и овластен ревизор и управител на
ревизорската фирма БДО ДОО, Скопје. За претседател на Одборот за ревизија е именуван на 17
април 2013 година, кога ја презеде оваа функција. Г. Димитров беше реизбран за член на Одборот со
одлуката на Надзорниот одбор на Банката донесена на 12 април 2017 година. Претходно, заедно со
другите нови членови, беше запознаен со корпоративната поставеност на Банката и со работењето
на Дирекцијата за внатрешна ревизија. Претседателот на Одборот за ревизија го утврдуваше
предлогот за дневен ред на седниците, раководеше со седниците, активно учествуваше во
расправите и во одлучувањето. Искуството како надворешен ревизор, надополнето со
неколкугодишното банкарското искуство и со поранешното членство во одборите за ревизија на
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неколку банки, обезбеди непречен континуитет во работењето на Одборот за ревизија како од аспект
на оцената и следењето на процесот на ревизија и на работењето на Дирекцијата за внатрешна
ревизија така и од аспект на исполнувањето на законските обврски на Одборот за ревизија.
Атанаско Атанасовски ‒ член на Одборот за ревизија именуван на 17 април 2013 година и
реизбран за член на Одборот со одлуката на Надзорниот одбор на Банката донесена на 12 април
2017 година. Кариерата ја започнува во ревизорската фирма Делоит, а денес е асистент на
Економскиот факултет ‒ Скопје, на групата предмети од областа на сметководството и на ревизијата.
Учествувал во имплементација на испитот за сертификација и професионална едукација на
овластени ревизори, како и во преводот на меѓународните стандарди за финансиско известување и
на меѓународните стандарди за ревизија. Неговото повеќегодишното искуство во теоријата и во
образованието има позитивно влијание од аспект на пренесувањето на современите трендови и
достигнувања и нивната практична имплементација во тековното работење на Одборот, особено во
делот на одразот на промените на сметководствените стандарди врз финансиското известување на
банките.
Жан-Филип Гијом – член на Одборот за ревизија именуван на 22 декември 2016 година со
одлука на Собрание, иако, официјално, функцијата почна да ја извршува по издавањето претходна
согласност од Народната банка на РМ. Во моментов е регионален директор за Балканот (Црна Гора,
Србија, Македонија, Словенија, Молдавија) и супервизор за Црна Гора, Србија и за Словенија. ЖанФилип Гијом, преку пренесување на меѓународните искуства во нашето окружување, придонесе за
унапредување на работата и на Одборот за ревизија и на целокупниот процес на внатрешна ревизија.
Активно учествуваше во работата на седниците на Одборот за ревизија.
Алан Кону ‒ член на Одборот за ревизија од Дирекцијата за меѓународно банкарство во
Сосиете Женерал, супервизор на филијалите на Сосиете Женерал во Македонија, Молдавија, КБ
(KB Czhech Republic) и БРД (BRD Romania). Како член на Одборот за ревизија e избран од редот на
членовите на Надзорниот одбор со одлуката на Собранието на акционери на Банката од 15 декември
2011 година. Мандатот му е продолжен со нова одлука од Собранието донесена на 29 октомври 2015
година. Тој даде голем придонес за успешната работа на Одборот за ревизија. Активно учествуваше
во работата на седниците на Одборот за ревизија. Неговото широко познавање и практичното
искуство од областа на банкарството беа особено значајни од аспект на ризиците на кои е изложена
Банката, на работите поврзани со внатрешната ревизија и на исполнувањето на препораките во врска
со акциските планови што се во насока на зајакнување на системите на контрола во Банката.
Марија Русева ‒ член на Одборот за ревизија и претседател на Извршниот одбор на Сосиете
Женерал Србија, а за член на Одборот за ревизија избрана од редот на членовите на Надзорниот
одбор со одлуката на Собранието на акционерите на Банката од 15 декември 2011 година. Мандатот
ѝ е продолжен со нова одлука од Собранието донесена на 29 октомври 2015 година. Таа редовно
учествуваше во работата на Одборот за ревизија и соодветно придонесе во неговата работа со
своето банкарско искуство во регионот, особено од аспект на анализата и оцената на ризиците во
работењето на Банката. Марија Русева активно учествуваше во работата на седниците на Одборот
за ревизија и во донесувањето на одлуките и на другите акти.
Во согласност со предвиденото во Законот за банките, Одборот за ревизија за својата работа
на квартална основа го известуваше Надзорниот одбор на Банката. Во извештајниот период Одборот
ги разгледа финансиските извештаи на Банката и се грижеше за точноста и за транспарентноста на
објавените финансиски информации за работењето на Банката во согласност со прописите за
сметководство и со меѓународните сметководствени стандарди, ги разгледа и ги оцени системите на
внатрешна контрола, ја следеше работата и ја оценуваше ефикасноста на Дирекцијата за внатрешна
ревизија. Во согласност со предвидените одредби на Законот за банки, го следеше и процесот на
ревизија на Банката и ја оценуваше работата на друштвото за ревизија, ја следеше усогласеноста на
работењето на Банката со прописите што се однесуваат на сметководствените стандарди и на
финансиските извештаи.
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УПРАВЕН ОДБОР
Управниот одбор е орган на Банката кој се грижи за законитоста, како и за обезбедувањето
услови за работење на Банката во согласност со прописите. Тој се избира од страна на Надзорниот
одбор со мандат од четири години.
Во текот на 2018 година Управниот одбор претрпе измени во составот и се прошири за уште
еден член. Имено, на седницата одржана на ден 15 февруари 2018 година, Надзорниот одбор донесе
Одлука за именување на г-ѓа Нина Неданоска за член на Управниот одбор на Охридска банка АД
Скопје одговорна за работата на секторот Комерција, а нејзиниот мандат започна со добивањето
претходна согласност од гувернерот на Народната банка на Република Македонија за период од 4
години, почнуваќи од 18 април 2018 година.
Почнувајќи од 18 април 2018 година, Управниот одбор на Охридска банка работи во следниот
состав:
– Бранка Павловиќ, претседател и член на Управниот одбор;
–Никола Миткоски, член на Управниот одбор и одговорен за Секторот за управување со ризици;
– Тома Пувро, член на Управниот одбор и одговорен за секторот Операции;
– Нина Неданоска, член на Управниот одбор и одговорна за секторот Комерција.
Во текот на 2018 година Управниот одбор на Банката ги извршуваше своите функции во
согласност со Законот за банки, како и со Статутот на Банката, ги извршуваше одлуките донесени од
Собранието на Банката и од Надзорниот одбор, се грижеше за нивното спроведување, ги
разгледуваше месечните остварувања на буџетот на Банката и се грижеше за редовното месечно
известување до Надзорниот одбор за остварените финансиски резултати од работењето. Управниот
одбор, исто така, ги разгледуваше на месечна основа извештаите од работењето на лицето
одговорно за усогласеност, преку кои ја следеше усогласеноста на Банката со регулативите, ги
разгледуваше редовните извештаи за работата на Дирекцијата за перманентна контрола, како и
месечните остварувања во делот на наплатата на проблематичните кредити и статусот на судските
постапки што ги води Банката.

Информации и податоци за организациската структура на Банката
Организациската структура на Охридска банка АД Скопје ја сочинуваат: 5 сектори, 1 дирекција
под надлежност на Надзорниот одбор, 1 дирекција под надлежност на Управниот одбор, 16 дирекции
во рамките на петте сектори, лице одговорно за информативната сигурност, за континуитетот на
работењето и за кризен менаџмент, мрежа од 27 експозитури.
Во согласност со Одлуката за утврдување на висината на надоместоците за работа во органите
на Банката усвоена од Собранието на акционерите на седницата на 11 мај 2017 година, на членовите
на Надзорниот одбор, за учество на седница им се исплаќа фиксен надомест од 15.000 денари
месечно, додека на членовите на Одборот за ревизија фиксен надомест од 15.000 денари на секои
три месеци.
Во текот на 2018 година, на вкупно 5 члена на Надзорниот одбор по основа на надоместоци за
присуство на седници им беше исплатен бруто-износ од 1 милион денари, додека по основа на
деловна успешност им беа исплатени вкупно 3,2 милиони денари бруто-износ.
На вкупно 5 члена на Одборот за ревизија по основа на надоместок за учество на седница им
беше исплатен бруто-износ од 333,3 илјади денари , а по основа на деловна успешност им е исплатен
бруто-износ од 200 илјади денари.

Извештај за работењето на Банката во 2018 година

32

Од вкупниот исплатен бруто-износ на 5 члена на Надзорниот одбор и на 5 члена на Одборот за
ревизија, 28% е по основа на фиксни надоместоци за учество на седница, додека 72 % е по основа на
исплата за деловната успешност.
Во извештајната 2018 година, на четворица членови на Управниот одбор им беа исплатени
вкупно 23,3 милиони денари за бруто-плати. По основа на работна успешност и на други примања им
беше исплатен вкупен бруто-износ од 13,5 милиони денари.
Во 2018 година на две лица со посебни права и одговорности им се исплатени бруто-плати во
износ од 6,8 милиони денари, додека по основа на работна успешност и на други примања им е
исплатен вкупен бруто-износ од 1,2 милиони денари.

Акционерски капитал и сопственичка структура
Акционерскиот капитал на Банката на 31 декември 2018 година се состои од 516.350 обични
акции со номинална вредност од 2.650 денари по акција или вкупно 1.368.327.500 денари. Акциите се
регистрирани и се водат кај Централниот депозитар на хартии од вредност. Обичните акции на
сопствениците им даваат право на исплата на дивиденда и право на глас на седница на Собранието
на акционери.
Комисијата за хартии од вредност, постапувајќи по барањето на Охридска банка АД Скопје,
донесе решение за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност по пат на
приватна понуда УП 1 број 10-132 од 10 јануари 2018 година, дванаесетта емисија на 77.764 обични
акции во вкупна номинална вредност од 206.074.600 денари и вкупен износ на емисијата од
430.501.504 денари во согласност со Одлуката СО 0201-77328/3 од 25 декември 2017 година за
зголемување на акционерскиот капитал со издавање обични акции со право на глас од дванаесеттата
емисија по пат на приватна понуда на институционалниот инвеститор – банката Сосиете Женерал.
Приватната понуда на хартиите од вредност е запишана и платена на ден 6 февруари 2018 година.
Хартиите од вредност на ден 16 февруари 2018 година се впишани во трговскиот регистар и на 19
февруари 2018 година се впишани во депозитарот на хартии од вредност. Правата од хартиите од
вредност настануваат по уписот на хартиите од вредност на сметка на сопственикот во депозитарот
на хартии од вредност.
Единствен акционер со учество од над 5 % во вкупниот број издадени акции е Сосиете
Женерал, чие учество изнесува 74,53 % во вкупниот број акции на Банката и 75,38 % во вкупниот број
акции со право на глас.
Политика на вложувања и политика на дивиденда
Во 2018 година, во согласност со Одлуката за употреба и распоредување на остварената
добивка на Охридска банка АД Скопје по годишната сметка за 2017 година донесена на Годишното
собрание на акционерите на Банката на 17 мај 2018 година, нето-добивката е распоредена на
следниов начин:
– За задржаната нераспределена добивка – 165.907.181 денари.
– За задржаната добивка за инвестициски вложувања ‒ реинвестирана добивка во износ од
150.000.000 денари, која служи за вложувања во материјални и во нематеријални средства за
проширување на дејноста.
– Дел од добивката во бруто-износ од 35.111.800 денари е распределена за исплата на
дивиденда на имателите на обични акции, при што износот на бруто-дивидендата по акција изнесува
68 денари. Со исплата на дивидендата за 2017 година Банката започна во јуни 2018 година.
Информации и податоци за политиката на Банката за спречување судир на интереси
Охридска банка има имплементирано Политика за постоење судир на интереси (усвоена од
страна на Надзорниот одбор во ноември 2008 година, изменета и дополнета во мај 2017 година). Со
Политиката се уредуваат идентификувањето на постоењето потенцијален судир на интереси и
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мерките и активностите што се преземаат во случаите кога постои судир на интереси. Политиката е
во согласност со Кодексот на етика на Банката, кој ги утврдува општите етички принципи и норми на
професионалното банкарско однесување, како и правилата во чии рамки се вршат активностите на
вработените и на раководството, а се однесуваат на членовите на Надзорниот одбор, на Управниот
одбор, на вработените и на клиентите, на инвеститорите, како и на добавувачите и на давателите на
услуги.
Секој финансиски и материјален личен интерес кој може да влијае на исправната одлука на
лицата со посебни права и одговорности, како и на вработените во работењето со клиентите, со
добавувачите, со бизнис-партнерите или со конкуренцијата и е спротивен на етичките норми на
Банката, се смета за судир на интереси.
Лицата со посебни права и одговорности редовно, на секои шест месеци, и вработените при
вработувањето се должни да дадат писмена изјава за (не)постоење на судир на нивниот личен
интерес со интересот на Банкaта.
Информации за користење услуги од надворешни лица
Заради обебедување соодветна поддршка за одржување и развој на софтверот, Банката има
склучено договор со кој се обезбедува поддршка на повеќе апликации кои го сочинуваат главниот
банкарски систем на Банката – ПУБ 2000:
– Кредитно и депозитно работење,
– Главна книга,
– Население (Шалтер и Население заднина),
– Трезор,
– Меѓународни плаќања (ДДР),
– Домашен платен промет (ППЗ-апликациите),
– Ликвидност,
- Картично работење (ЦМС),
– Digitrust system за автентикација и аудит (authentication and audit), и
апликациите во делот на електронските канали, и тоа:
– Електронска банка за население - WEB Retail,
– Електронска банка за корпоративни клиенти - WEB Corporate и FX-клиент,
– Мобилна банка, М-банкинг (JiMBA New Generation – Mobile banking),
– Е-енролмент,
– М-токени,
како и:
– апликациите во делот на деловната интелегенција (БИ),
– апликацијата АМЛ ДС – дедицирано решение за АМЛ,
– апликацијата за управување со колатерали (collateral management),
– алатката за скорирање барања за кредити (credit granting tool).
Банката користи услуги од надворешни лица во областа на процесирањето на трансакциите со
картички што вклучува активности поврзани со: картичните шеми MasterCard и VISA, процесирањето
трансакции во делот на картичките и на уредите за прифаќање на трансакциите (авторизација и
клиринг), генерирањето извештаи за авторизација и клиринг на трансакциите, менаџирањето на
уреди за прифаќање на картичките – ПОС-терминали и банкомати, генерирањето сигурносни
податоци за платежните картички, мониторинг на ризикот кај трансакциите. Во однос на картичното
работење, Банката има склучено и договор за персонализација на картички, кој вклучува: изработка
на платежни картички, персонализација на картичките и генерирање сигурносни податоци за
картичките.
Дирекцијата за мониторинг и наплата во работењето користи надворешни услуги од неколку
адвокатски друштва, проценители и агенции за наплата на побарувањата.
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Банката има склучено договор за обработка и чување банкноти, монети и касети за АТМ-уреди,
кој вклучува: полнење и празнење на касетите за машините за депонирање и повлекување готовина;
oбработка, oформување и примопредавање на вредносни пратки за сметка на Банката со НБРМ, со
други банки во РМ и со клиенти на Банката; чување и обработка на готовината во Центарот за кеш
услуги.

6. РАЗВОЈНИТЕ ПРОЕКТИ НА БАНКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ТЕХНОЛОГИЈА
Инфраструктурни и системски проекти од информатичката технологија
Дирекцијата за ИТ подготви ИТ-стратегија за периодот 2018 – 2020 година базирана на
деловните потреби и планови за развој на работењето, на производите и на услугите на Банката.
Документот е синтеза за менаџирањето на најзначајните проекти кои се планираат за следните три
години. Тој ги вклучува временските рамки и буџетот и е разработен така што ги зема предвид
стандардите и најдобрите практики на групацијата Сосиете Женерал.
Неколку проекти се веќе имплементирани во 2018 година или се во финална фаза. Охридска
банка се фокусира на дигитализацијата и нејзиниот придонес се состои во подобрувањето на
безбедноста, усогласувањето со новата регулатива, како и во понудата на нови производи и услуги за
своите клиенти. Банката се трудеше да ги подобри своите процеси и да ја одржи инфраструктурата
ажурирана.
Безбедност
ОБСЖ го престави решението IBM Trusteer, алатка за нејзините е-канали (WebRetail, mBanking
и WebFX). Ова решение ѝ овозможува на Банката да открие непријателски активности кај уредите на
корисниците. Банката потоа ги информира корисниците кога ќе се појават предупредувања (алерти).
Решението беше имплементирано во 2017 година и е оперативно во 2018 година.
ОБСЖ постојано ја подобрува својата инфраструктура, апликациите и управувањето со
постигнувањето усогласеност со стандардите PCI-DSS. Проектот треба да заврши до крајот на
првиот квартал од 2019 година.
Земајќи ја предвид безбедноста на дигиталните канали, на банкоматите беше додадена
дополнителна логистичка безбедност, беше имплементирана дополнителна енктипција, како и
справување со најновите безбедносни стандарди.
Регулатива
Според новата регулатива на НБРМ објавена во 2018 година, ОБСЖ ја започна активноста за
редизајнирање на платформата мас-меилинг со цел подобро да ја обезбеди испораката на
сензитивните податоци до клиентите. Решението, кога ќе биде финализирано, ќе бара од клиентите
прво да се идентификуваат пред да можат да ги преземат документите (фајловите).
2

Како барање од страна на НБРМ, но, исто така, и како дел од програмата DARWINS , ОБСЖ
воспостави лимити во различни е-канали (WebRetail, mBanking и WebFX). Клиентите сега се
лимитирани во износите за индивидуална трансакција, за вкупниот дневен и месечен износ. Ова е
направено за да се заштитат е-каналите во случај на кражба на ингеренциите.
Со цел да се усогласи со регулаторните барања од SWIFT, во 2018 година Банката целосно ја
обнови инфраструктурата на својата SWIFT Access Alliance (SAA). SAA беше префрлена на
2

DARWINS – Договори за одбрана и препораки - Широка имплементација на нормализирана безбедност: Програмата за
безбедност од 3 години (2016-2018) ќе биде распоредена во рамките на СЖ Групацијата.
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виртуелна околина базирана на VMware. Покрај инфраструктурата, SAA беше ажурирана и на
последната верзија 7.2 (според барањата на SWIFT). Ова беше целосно ажурирање на
3
функционалностите во CBS (интерфејс за плаќања и МИПС интерфејс).
Што се однесува на регулаторните барања, ОБСЖ ги преработи сите модули на CBS за да се
воспостават специфични контроли за FATCA кога се нудат нови производи или услуги.
Проектот KYC (Запознај го својот клиент) се одвива онака како што е планирано според
раководењето од страна на групацијата СЖ и процесот на проверка и ажурирање на податоците на
клиентите на ОБСЖ успешно напредува. Низа контроли и извештаи за податоците на клиентите се
имплементирани во Core Banking System со цел да се подобри квалитетот на податоците на
клиентите.
Новата стратегија AML-CFT е дефинирана под надзор на групацијата СЖ и е имплементирана
во алатката SironAML. Постојните AML-индикатори се подобрени и се воведени група нови
индикатори за детектирање на атипични трансакции. Ова овозможува да се профилираат клиентите
врз основа на кумулативни операции од месец до месец и помага да се откријат клиентите со
невообичаено однесување.
Проектот IFRS 9 ги замени стандардите на IAS 39, префрлајќи се од модел на случени загуби
на модел на очекувани загуби. Тоа доведе до значителен развој и редизајн на сметките и на
извештајот на Банката и до нагорен тек на процесот на обезбедување.
Инфраструктура
Со проектот Core Network Renewal, ОБСЖ целосно ја смени својата мрежна опрема во своите
два дата-центри. Ова беше, исто така, и можност да се воведе подобрен дизајн на мрежата базиран
на најновите стандарди на групацијата СЖ. Ова ново решение доведе до ефикасна и модернизирана
околина, која овозможува зголемување на деловното работење, автоматизација на деловните
процеси и највисоко ниво на заштита на критичните податоци на Банката.
Друг важен проект за инфраструктурата е обновувањето на системите за чување – сториџ
(продукција и бекап). Банката ја имплементира најновата EMC-технологија базирана на флешдискови и напредни софтверски алатки, кои обезбедуваат висока ефикасност во управувањето,
дуплирањето и во компресијата на податоците.
Како дополнителен инфраструктурен проект, Банката, исто така, започна со обновување на
главните сервери за својот Core Banking System (CBS). Овој сензитивен проект беше инициран во
втората половина на 2018 година и ќе биде финализиран во првиот квартал од 2019 година. Целта е
CBS да се одвива на виртуелната платформа VMware (според стандардите од групацијата СЖ за
виртуелизација). Оваа платформа има многу предности во споредба со физичките сервери, бидејќи ја
подобрува отпорноста за хардверските неуспеси, како и достапноста на системот. Новата
платформа, исто така, обезбедува поголема флексибилност во смисла на надградба на капацитетот
на системската меморија и на процесорската моќ. Новата платформа ќе овозможи зголемување на
безбедноста преку зајакнување на препораките за безбедност.
Процеси
ДПО имплементира нова платформа која ги комбинира Document Management System (DMS) и
решението Workflow. Платформата првенствено беше воспоставена за да го поддржува процесот на
KYC (on-boarding/ремедијација/периодични прегледи за Население и за Корпоративни клиенти). Во
иднина оваа платформа ќе се користи за дигитализација на повеќе процеси, особено на оние
поврзани со кредитите.

3

МИПС – македонски RTGS.
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Банката го финализира долготрајниот проект и претстави решение врз основа на постигнатите
резултати. Ова има големо влијание врз процесот на исплата на кредитот, бидејќи ја автоматизира
фазата на одобрување врз основа на условите на клиентот и на податоците врз основа на
критериуми.
Во склоп на проектот Swift RMA Keys, RMA keys на Банката беа разгледани и беа проверени и
ажурирани нејзините KYC-документи (фајлови). Специјалната алатка ROCS беше имплементирана
како единствена Swift RMA база на податоци за сите подружници на СЖ.
Процесот на архивирање на документите од експозитурите и од дирекциите се подобри
брагодарение на имплементацијата на проектот за оптимизација на процесот на архивирање.
Ефикасноста на процесот се зголеми и беше отстранета неконтинуираноста во чекорите на процесот.
Ова доведе до подобра контрола и подобра безбедност на архивскиот материјал.
Освен тоа, беше поставена и новата платформа за ИТ-системот за издавање тикети.
Платформата му овозможува на ИТ-секторот да ги следи проблемите преку редефиниран и
високоприспособлив работен процес.
Со комплетирањето на седумте проекти се финализира процесот за програмата !Reshape.
Интернационални трансфери за корпоративни и МСП-клиенти, Население и Корпоративни процеси за
обновување, forbearance кредитен менаџмент и Население и Корпоративни, процесот on-boarding се
само неколку од процесите што беа редизајнирани и приспособени кон стандардите на СЖ. Со
комплетирањето на овие проекти Банката ја зголеми својата оперативна ефикасност и ги постави
клиентите во центарот на активностите.
Беше спроведена употребата на MasterCard Automatic Billing Updater (ABU), која придонесува да
се намали одбивањето на трансакциите со картички кои не се присутни (card-not-present, CNP),
односно картички со променети трансакциски сметки и со достасан датум на важност. Имајќи го
предвид наведеното, одобрувањето на трансакциите со CNP ќе се зголеми, а истовремено ќе се
намалат трошоците за обработка и за услуги на клиентите преку оперативната ефикасност.
Производи и услуги
За да се справи со динамичниот технички развој и со дигиталното окружување, ОБСЖ презеде
чекори за да стане банка подостапна за клиентите на дигитален начин, што стана неопходно. Во
апликацијата Моја Банка, корисничката околина се подобри, правејќи ја помодерна според најновите
трендови и стандарди и полесна за користење. Мобилната апликација, исто така, нуди и три нови
фукнционалности, дозволувајќи им на клиентите сами да го менуваат дневниот лимит на картичката,
да добиваат нотификации за приливите/одливите и за трансакциите со картички и лесно да ги
лоцираат трговците што дозволуваат плаќање на рати на ПОС-терминалите во избраната локација.
Проектот Cash-In на банкоматите беше започнат во втората половина на 2018 година и наскоро
треба да се стави во употреба имајќи предвид дека е во финална фаза. Модулот ќе биде главна
пресвртница во остварувањето на дигитализацијата, овозможувајќи му на клиентот да ги користи
услугите на Банката без, всушност, да оди в банка.
Беше претставен новиот дизајн за картичките MasterCard Platinum и беше извршена
миграцијата од контактна картичка на двоен интерфејс (бесконтактна картичка).

7. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
Дирекцијата за човечки ресурси и оваа година имаше носечка улога во изборот на новиот
кадар, во спроведувањето на внатрешната мобилност, во примената и административното
спроведување на сите законски барања, како и на внатрешните барања утврдени од менаџерите и од
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вработените, барањата на групацијата СЖ, како и во обезбедувањето континуитет и стабилност во
исплатите на платите и на другите надоместоци и бенефиции за вработените.
На крајот од 2018 година бројноста на вкупниот и на оперативниот персонал беше во рамките
на планираното, а вкупниот број на вработени изнесува 411.
Во текот на годината работниот однос им престана на 40 вработени, а беа регрутирани вкупно
54 нови вработени. Дел од новите вработени беа регрутирани како замена за вработените што си
заминаа од Банката, а дел од нив беа ангажирани како замена за вработени на долготрајно отсуство.
Во рамките на внатрешната мобилност беа реализирани вкупно 53 позициски промени, од кои 31 се
евидентирани како вертикални промоции.
Дирекцијата за човечки ресурси, како стратешки партнер на бизнисот, во текот на 2018 година
реализира повеќе проекти во насока на поддршка на развојот на организацијата и на луѓето:
Плати и наградување
Во текот на 2018 година беше извршено ажурирање на Политиката за наградување на Банката,
но беше комплетиран и проектот за имплементирање на системот за наградување.
Целта на проектот е воведување структуриран и систематизиран пристап за утврдување на
платите на вработените. Во проектот учествуваше Дирекцијата за човечки ресурси со консултантско
водство од надворешниот консултант Корн фери/Хај груп (Korn Ferry/Hay Group).
Во рамките на проектот беше спроведена анализа на 138 работни позиции во Банката, процена
на работните активности, евалуација и рангирање на работните места според методологијата на Хај
груп, при што за секое ниво и подниво беа утврдени референтни вредности за платите.
Регрутации и практикантство
Во рамките на постојаната потреба за регрутација на нов кадар, изминатата година беа
реализирани вкупно 54 регрутации, од кои 68 % се однесуваат на потребите на продажната мрежа,
додека преостанатите 32 % на позициите за поддршка на целокупното работење на Банката.
Во насока на поддршка на младиот потенцијален кадар, оваа година по вторпат беше
организирана летната школа Биди банкар, во чии рамки 10 млади студенти имаа можност низ
практичен и теоретски дел да се стекнат со едно поинакво банкарско искуство и да дадат свој
придонес во процесот на развој на нови производи. Имено, главна цел на овие млади луѓе, кои беа
распределени во 3 групи, беше да креираат производ за млади со сите свои бенефиции и предности,
а најдоброто решение беше наградено од Комисијата за избор на најдобра идеја. Особено
задоволство ни причини фактот што седум од учесниците на летната школа беа вработени во
Банката и сè уште се развиваат како банкарски професионалци.
Во рамките на годишната програма за практикантство, во 2018 година беа ангажирани вкупно
61 практикант, кои во текот на 1 – 3 месеци реализираа студентска пракса во рамките на
експозитурите на Банката низ целата држава, како и во поголем дел од дирекциите.
Како секоја година така и оваа, ОБСЖ зеде учество во програмата на Агенцијата за
вработување на РМ за поддршка на младиот кадар и неговиот професионален развој и ангажира
вкупно 7 практиканти во временски период од 3 месеци.
Личен развој и баланс помеѓу работата и приватниот живот
Во насока на промовирање на личниот развој и на благосостојбата на работното место,
Дирекцијата за човечки ресурси продолжи со реализација на кварталниот настан HR Café, при што
беа опфатени различни теми за личниот развој на вработените од аспект на емоционалната
интелигенција, личното задоволство и сатисфакцијата, како и техники за позитивен пристап и
позитивно мислење. Од октомври започнаа да се организираат часови по јога за вработените во
Дирекцијата во Скопје, кои се реализираат секој вторник и четврток во просториите на Банката.
Симплификација на процесите и на процедурите
Со цел да се олеснат работните процеси во рамките на работењето на Дирекцијата за човечки
ресурси, а воедно и соработката во даден домен со другите дирекции, во 2018 година беше
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дигитализиран процесот на вработување од аспект на интерните процедури и прописи, како што се:
дефинирање на потребата од персонал, определување на квалификациите предвидени за работната
позиција што се пополнува, начин на избор на предложените кандидати, рангирање на кандидатите
од потесната селекција и финализирање на процесот со консензус на сите страни инволвирани во
процесот. Сето ова во изминатиот период вклучуваше обемна документација, а со имплементацијата
на новиот модул сите овие чекори ќе бидат дигитализирани, што во голема мера ќе влијае на
ефикасноста во процесот.
Обуки и развој
Бидејќи промените кои нè опкружуваат се одвиваат со сè позасилено темпо, реализацијата на
обуката In4Change продолжи и во текот на целата 2018 година. Заклучно со февруари 2019 година,
сите вработени ќе бидат опфатени со оваа обука за личен развој.
Како и во изминатите години, и во текот на целата 2018 година се реализираа повеќе обуки и
настани со цел да се зајакнат културата на справување/управување со ризици, развојот на
продажните вештини и техники, развојот на менаџерските вештини и на други, потесно
специјализирани технички или меки вештини. Беа реализирани преку 7 500 часа обука, а секој
вработен има поминато барем една обука во текот на годината.
8. КОМУНИКАЦИЈА И СТРАТЕШКИ МАРКЕТИНГ
Во делот на комуникациите, интерни и екстерни, Банката на редовна основа ги известуваше
сите засегнати страни (медиумите, акционерите, институциите, клиентите, вработените итн.) за
актуелностите во врска со своето работење преку расположливите канали, како што се соопштенија
за јавноста, објава на ценовно чувствителни информации, информатор за вработените, дневен
клипинг-извештај, бизнис-информации итн.
Во текот на 2018 година, во фокусот беше ставена комуникацијата за нови производи и услуги,
реализираните проектите кои се одраз на општествено одговорни практики, како и одредени
специфичности кои Банката сака да ги истакне, на пример, Премиум-услугата за клиенти преку ВИПекспозитурата, кредитното животно осигурување и сл.
Во текот на минатата година имаше експанзија на ОБСЖ на социјалните мрежи Фејсбук,
Инстаграм, Линктин, со многукратно зголемување на бројот на обожаватели и со активно користење
на овие канали за успешна промоција, ширење на препознатливоста на брендот, како и за поддршка
на клиентите во врска со нивната потреба од информации. Во втората половина од годината, во
насока на понатамошна дигитална трансформација, ОБСЖ започна со активности за надградба и
унапредување на корпоративната веб-страница на Банката, која ќе има модерен и интуитивен изглед
и ќе овозможи подобра основа за развој и за аналитични анализи во областа на дигиталниот
маркетинг.
Во делот на стратешкиот маркетинг, акцентот беше ставен на институционалните и на
продуктните активности. За најголем дел од кампањите спроведени во текот на 2018 година беа
користени печатени материјали (лифлети и постери), каналите на банката – веб-страницата,
мобилната апликација, веб-страниците на најчитаните и најпосетуваните веб-портали,
радиорекламите, социјалните медиуми, а повремено се користеа билборди, брендирани автобуси,
како и објави на Гугл.
За првиот нов производ што беше лансиран во март 2018 година – А++ кредитот, беше
организирана сеопфатна кампања, која започна со тизер-билборд, а продолжи со експанзија преку
сите претходно споменати канали и материјали за комуникација, што резултира со голема
заинтересираност на клиентите за производот и со негова одлична продажба.
Реализирани се две промоции на кеш, хипотекарен и станбен кредит во текот на 2018 година,
првата од април до јули, а втората од септември до декември. Во септември беше ребрендиран кешкредитот во Лесен кеш кредит, кој останува еден од најконкурентните на пазарот, со гарантирана
фиксна каматна стапка во текот на целиот период и можност за кредитно животно осигурување.
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Промоцијата на станбениот кредит 3+2 во втората половина од годината беше една од
најефектните, пред сè, поради условите кои овозможуваат, меѓу другото, подигнување на кредитот
без нотарски трошоци.
Банката со свој штанд беше дел и од овогодинешниот Саем на градежништво, каде што ги
презентира главните производи од својата понуда врзани за финансирањето градба или реновирање,
станбениот кредит и А++ кредитот, а истовремено и кеш-кредитот, кој би требало да задоволи
потреба од помали износи за финансирање. На заинтересираните посетители им беа достапни
рекламни материјали и дополнителни информации во врска со кредитите, пресметките и со
поднесувањето барања за кредит.
Во јуни беше брендиран и промовиран кредитот за мали и за средни претпријатија Лифт
кредит – за ниво погоре!, чии основни карактеристки се промотивната фиксна каматна стапка од 5,5
% и рокот на отплата до 36 месеци, со основна намена за финансирање на обртен капитал.
Новата картичка Diamond Platinum, со можност за бесконтактни плаќања, беше промовирана на
заедничка промоција со златарницата Сигма, и тоа за ограничен број клиенти корисници на картички
од нивото Gold и Platinum. Со неа клиентите имаат можност да добијат подарок за остварена
трансакција над одреден износ.
Во текот на октомври, месецот на штедењето, е креиран Оби Роби, т. е. брендиран е депозитот
за детско штедење, преку кој Банката сака да ги доближи децата и нивните родители до иднината на
детското штедење. За промоција на депозитот се испечатени лифлети во форма на мала боенка и за
најмладите посетители на Банката се обезбедени боички и балони.
Во средината на декември започна Зелената наградна игра за корисниците на дебитни и на
кредитни картички со времетраење од 17 декември 2018 до 28 февруари 2019 година, со цел да се
зголеми фреквенцијата на користење на картичките, како и бројот на издадени картички, со фокус на
кредитните картички, бидејќи клиентите, за да учествуваат во наградната игра, мораа да направат
минимум 10 трансакции со дебитна картичка и минимум 5 трансакции со кредитна картичка. Оваа
наградна игра е еден вид продолжување на минатогодишниот концепт, кога наградите беа 70
велосипеди, и израз на општествено одговорното однесување за насочено кон намалување на
загадувањето во земјата. Овој пат наградите се состојат од 20 електрични тротинети и, исто така, се
базираат на стратегијата за заштита на животната средина, со што се дава соодветен придонес во
општеството.
Кон крајот на годината ОБСЖ склучи договор со надворешен добавувач за да овозможи
испраќање маркетинг-пораки преку вибер, што ќе биде новитет кој ќе се користи од почетокот на
наредната година.
Во декември 2018 година беше одржан и првиот хакатон организиран од ОБСЖ, наречен
OBSG BUZZ Hackathon, каде што 46 учесници, поделени во 9 тима, за 58 часа имаа задача да се
обидат да создадат мобилна банка од иднината. За победничкиот тим беше обезбедена награда од
1.500 евра. Самиот настан беше одлична можност за согледување на потребите на младите
генерации од банкарски производи, посакуваниот UI & UX, како и за презентација на ОБСЖ како
банка која се грижи и има што да им понуди на младите генерации, вклучувајќи и едно вакво
иновативно искуство.
Во 2018 година ОБСЖ, трета година по ред, е избрана за Најдобра банка во Македонија од
списанието Глобал фајнанс (Global Finance) на Светската банка во Вашингтон, кое ги селектира
најдобрите финансиски институции.
Како и во изминатите години така и во оваа беа организирани институционални настани за
вработените, меѓу кои и кварталниот менаџерски состанок OBSG50, тим билдинг, забава за
вработените со нов концепт на доделување награди на најдобрите во годината.
Корпоративна општествена одговорност
Охридска банка Сосиете Женерал континуирано ја гради својата општествена одговорност
преку долгорочна стратегија на институционално ниво. Банката е редовен поддржувач на лица и на
активности во областа на културата – музиката, филмот, ликовната уметност и филантропијата.
Следејќи ја глобалната стратегија на групацијата Сосиете Женерал, под чие покровителство е
и светски познатата платформа за промоција, унапредување и поддршка на музиката – Асоцијацијата
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за музичко меценство на Сосиете Женерал (Association Mecenat Musical Societe Generale), оваа
година ОБСЖ одлучи да го промени пристапот на спонзорирање во оваа област. Така е формиран
ОБСЖ Клубот на таленти, при што идејата е Банката секоја година да распишува конкурси и да
повикува млади талентирани луѓе да се натпреваруваат и да добиваат награда, односно спонзорство.
Во 2018 година беше организиран првиот конкурс под капата на оваа платформа наречен Имаш ли
жичка за музика, преку кој Банката имаше за цел да ги избере најталентираните млади
инструменталисти. Конкурсот заврши со пригоден концерт на осумте финалисти во просториите на
Македоската филхармонија, на кој присуствуваа клиенти, вработени во Банката и блиски роднини на
младите инструменталисти. Стручното жири избра двајца победници, односно еден победник, кој
беше награден со 100.000 денари, и додели една специјална награда за посебен потенцијал во
вредност од 100.000 мкд за победникот и 50.000 денари специјалната награда за посебен потенцијал.
Долгорочна цел е овој начин на спонзорирање да стане традиција и да овозможи поддршка на
младите и талентирани поединци од различни области.
Банката во текот на 2018 година со свое спонзорство поддржа и две конференции од областа
на ИТ-технологијата, и тоа Code Fest, која се одржа во април и на која претставници на Банката зедоа
активно учество во промоција, пред сè, на дигиталните производи на Банката, и конференцијата ICT,
која се одржа во октомври.
Во рамките на својата годишна програма Недела на општествена одговорност, тимот на
Охридска Банка Сосиете Женерал и оваа година учествуваше на Скопскиот Виз ер маратон во месец
мај, на кој вработените трчаа со висока мотивација бидејќи со секој истрчан километар се донираа
средства за Асоцијацијата на деца и младинци со посебни потреби Ластовица, така што беа собрани
вкупно 75.000 денари.
Во 2018 година се одржа 58. издание на фестивалот Охридско лето, чиј традиционален и
главен спонзор е ОБСЖ, пред сè, поради квалитетот, репутацијата и традицијата на оваа културна
манифестација.
Во ноември во Скопје се одржа Македонскиот економски самит 2018 во организација на
Македонија 2025, а Охридска банка беше еден од главните спонзори на настанот, кој секоја година
привлекува солидна бројка на претставници од приватниот сектор во Македонија, претставници од
владини и од невладини институции, инвеститори, како и претставници од странски компании.
ОБСЖ е редовен поддржувач и на француската амбасада и на Францускиот институт во Скопје,
при што оваа година беа спонзорирани неколку настани, меѓу кои Денс фестивалот, кој
традиционално се одржува во Скопје.
Охридска Банка Сосиете Женерал во 2018 година ја доби Националната награда за најдoбри
општествено одговорни практики во категоријата за однос кон животната средина, која ја доделува
Министерството за економија и Координативното тело за општествена одговорност на
претпријатијата, и тоа за проектот За чист град, пазари со нашата Mastercard, чиј концепт беше
организирање наградна игра во која седумдесетте победници добија велосипеди. Пораката на
проектот беше дека велосипедите се директно решение во борбата за почист град и почист воздух.
Освен спомената награда, ОБСЖ е добитник на национални признанија за најдобри
општествено одговорни практики за проектите Култура и однесување во категоријата етичко
управување и за натпреварот за најдобра бизнис-идеја Чиста 10-ка во категоријата вложување во
заедницата. Натпреварот Чиста 10-ка имаше за цел да го поттикне претприемничкиот дух кај
младите во Македонија, а победничката бизнис-идeјa доби фонд од 10.000 евра за отпочнување
бизнис, додека во рамките на проектот Kултура и однесување, Банката организира обуки за своите
вработени за подобрување на односот кон клиентите, сѐ со цел да се имплементираат најдобрите
практики.
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