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 Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2021 година 

претставува презентација на целокупниот процес на работењето на Банката во текот на 2021 

година од аспект на условите во кои Банката ја вршеше својата деловна активност, од аспект 

на финансиската состојба на Банката, остварениот финансиски резултат и од аспект на 

пазарната позиција. Во извештајот е реално презентирано остварувањето по одделни сегменти 

од деловното работење, притоа почитувајќи ја законската регулатива и регулативата на 

Народна банка на Република Северна Македонија. Извештајот вклучува податоци за 

промените на макроекономските и пазарните услови во кои работеше Банката, како и податоци 

за работењето на органите на Банката во рамки на Извештајот за корпоративно управување, 

кој е составен дел на овој извештај.  

Од годишниот извештај може да се констатира дека во едно динамично опкружување 

во кое доминираа воздржана инвестициска активност, политичка неизвесност и, генерално, 

економска криза предизвикана од ковид-19, Стопанска банка а.д. Битола покажа висок степен 

на респонзивност на промените и успеа да оствари солиден позитивен финансиски резултат, 

односно добивка пред оданочување во износ од 384,28 милиони денари, со што беше постигна 

стапка на поврат на капиталот од 23,04 % и стапка на поврат на активата од 2,87 %. Паралелно 

со добриот перформанс во билансот на успех, беше остварен раст и кај клучните позиции на 

страната на средствата и изворите. Така вкупната актива на Банката порасна за 9,09 % на 

годишна основа, кредитите се зголемија за 3,50 %, додека депозитите пораснаа за 6,44 %. 

Ваквите податоци се уште една потврда за посветеноста на Банката да дејствува како партнер 

од доверба и верен поддржувач на активностите на нашите клиенти - правни лица и 

домаќинства, да негува добри деловни односи со соработниците, да ја зголемува вредноста на 

капиталот и да придонесува за раст и развој на економијата во целост. Паралелно со доброто 

остварување кај клучните показатели, а во услови на силна конкуренција, Банката успешно ја 

одржа и позицијата во рамки на банкарскиот сектор и групата средни банки, што е одраз на 

добро поставени стратегиски и деловни цели, јасни визија и мисија, стручно раководство и 

посветеност на менаџментот и вработените кон остварување на поставените цели.  

Во Годишниот извештај се вклучени информациите пропишани со Законот за 

трговските друштва и Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за 

правилата за добро корпоративно управување во банка. 

 Наше мислење е дека Годишниот извештај дава комплетна и објективна слика за 

целокупното работење на Банката во 2021 година, за состојбата на нејзините средства и 

финансиската успешност.  
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Претседател 

           м-р  Миле Зечевиќ  

 

   

 


