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1. Стопанска банка АД – Скопје (СБ) ги извршуваше своите активности во текот на 2019 година
во согласност со законите, Статутот на СБ и интерните прописи.
2. Исполнувањето на поставените цели го следеше Надзорниот одбор на редовна основа преку
разгледување на исцрпните месечни извештаи од Управниот одбор (кои содржат нумерички
и описни податоци) и редовна оценка на чекорите кои се превземаа за исполнување на
утврдените цели. Освен тоа, наведениот Извештај содржи и редовно известување за
активностите на Одборот за управување со ризици. Управниот одбор имаше обврска за
организирање и следење на сите активности поврзани со остварувањето на буџетираните
таргети.
3. Во текот на 2019 година, домашната економија работење во релативно стабилана политичка
и макроекономска средина. Зголеменото ниво на инвестиции и потрошувачката донесоа
посилен економски развој спореден со предходните три години. Ова беше придружено со
стабилен финансиски систем и позитивно надворешно опкружување.
Со оглед на тековната економска клима и предизвикувачките услови на пазарот, СБ успеа
да оствари уште еднаш забележителни резултати и успешно управување со сите деловни
аспекти. Како резултат на тоа, на крајот на годината, Банката забележа профит пред
оданочување од 43.0 милиони евра.

Вкупните средства на Банката достигна 1.621.3 милиони евра; повратот на средства (RoA)
изнесуваше 2,5%, додека додека повратот на капитал (RoE) достигна 16,8%, далеку над
просекот на локалниот банкарски сектор, што укажува на растечки потенцијал за деловната
активност и стабилни приноси за акционерите. Со силната капитална основа, која обезбеди
коефициент на адекватност на капиталот од 16,3%, СБ потврди дека е еден од финансиските
партнери со најголема доверба во земјата.

Во рамки на имплементираната силна и интегрирана рамка за управување со кредитен
ризик, СБ успеа да одржи солидно и добро диверзифицирано кредитно портфолио.
Одржувањето низок и контролиран коефициент на нефункционални пласмани е една од
главните стратешки цели, којашто Банката успеа да ја оствари во 2019 година.
Во 2019 година беше 75-годишнина од основањето на Стопанска банка, како прва
комерцијална банка и бренд што останува признат по широкото присуство, континуиран
развој и продуктивна соработка со клиенти физички лица и корпоративни клиенти.
Стабилното политичко опкружување имаше позитивно влијание врз економијата и
однесувањето на клиентите. Банката соодветно одговори на зголемената побарувачка и ја
одржува водечката позиција на пазарот во сегментот на банкарство на мало.

4. Како и во претходните години, Банката продолжи со финансиското работење паралелно со
нејзината посветеност за поддршка на локалната заедница во согласност со стандардите за
корпоративна општествена одговорност. Според тоа, Банката поддржа различни активности
од сверата на корпоративна општествена одговорност со цел да се постигне севкупна корист
за локалната заедница и истовремено ја промовираше свеста за корпоративна општествена
одговорност во нејзината основна дејност преку поддржување на проекти кои се од голема
важност за државата и економијата.

5. Имајќи ги во вид остварувањата на СБ во 2019 година, квантитативните и квалитативните
податоци презентирани во Годишниот извештај, Надзорниот одбор оценува дека СБ го
задржа континуитетот на нагорен тренд во работењето и без оглед на многуте предизвици
во текот на годината, Банката успеа не само да ги совлада тешкотиите туку и да постигне
одлични резултати. Овие позитивни резултати го отсликуваат непрекинатиот успех на
долгорочната стратегија на Банката кон што постојано се тежнее отакако истата беше
превземена од страна на НБГ, односно од 2001 година. Надзорниот одбор има задоволство
да извести за уште една успешна година во која СБ уште еднаш ја потврди лидерската
позиција на пазарот и во заедницата.
6. Надзорниот одбор би сакал во оваа прилика да изрази благодарност на сите клиенти,
вработени, соработници, заинтересирани страни и акционери на СБ за нивната доверба и
поддршка во текот на минатата година.
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