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Годишни резултати на групацијата 
Штаермеркише Шпаркасе заклучно со 

31 декември 2021 година 

 

,,Штаермеркише Шпаркасе Групацијата постигна многу добар целокупен резултат во 2021 година. Со 
добивка по оданучување од 308 милиони евра, значително се надминати и добивката од претходната година 
и буџетираната добивка за 2021. Натпросечнте резултати се постигнати и од комерцијални клиенти и од 
работењето со физички лица на домашниот пазар. Резултатите на нашите подружници во регионот на 
Западен Балкан исто така ги надминаа прогнозите. Оптимистичките очекувања на крајот на 2021 година 
на проширениот домашен пазар земајќи ги во предвид  макроекономските гранични услови и натамошниот 
развој на нашите банки-подружници доведоа до добивки од ревалоризација. Заедно со силните перформанси 
во деловното работење на банката, овој еднократен ефект и исклучително ниските трошоци за ризик во 
Штаермаркише Шпаркасе имаа фундаментален придонес кон резултатот. Особено во работењето со 
хартии од вредност, беа надминати дефинираните цели, а беа постигнати силни стапки на раст. 
Бележењето на натпросечен раст на депозитите, кредитите и провизиите во овие предизвикувачки 
времиња е успех за Штаермаркише Шпаркасе Групацијата и сите нејзини посветени вработени. И покрај 
значителните ограничувања предизвикани од пандемијата Ковид- 19, ние бевме на нашите работни места 
во нашите експозитури и советодавни центри без ограничувања и можевме да им понудиме приспособени 
решенија на нашите клиенти. Со својата економски силна основа, Штаермаркише Шпаркасе има извонредна 
почетна позиција да им обезбеди на своите клиенти одлична поддршка во совладувањето на идните 
предизвици, особено на оние клиенти кои се особено погодени од тековната криза во Украина и нејзините 
ефекти. Во иднина, ќе ставиме посебен фокус на активната поддршка на процесите на трансформација и 
инвестиции за поголема одржливост и најдоброто можно придружување на нашите клиенти на овој пат“ 
истакнува Герхард Фабиш, извршен директор на Штаермеркише Шпаркасе. 

 

Групацијата Штаермеркише Шпаркасе е најголем давател на финансиски услуги во Јужна Австрија. Со 3.009 вработени опслужува 
805.826 клиенти на 231 локација во Штаерска и во Југоисточна Европа. Пазарното учество на Групацијата Штаермеркише Шпаркасе во 
Штаерска изнесува приближно 34% во сегментот на работење со физички лица и приближно 39% во сегментот на правни лица. Со 7.752 
вработени во Групацијата Штаермеркише Шпаркасе се опслужуваат околу 2,6 милиони клиенти на 433 локации. Шпаркасе се залага за 
економски успешна идеја која е специфицирана со непрофитен основачки концепт. (Состојба: 31 декември 2021 г.) 

 

 
 

Исклучително добра финансиска година во 

2021 година 

 Силен пораст на нето добивката, која достигна 308 милиони евра 

 Зголемување на оперативната добивка на 284 милиони евра 

 Многу добри стапки на раст: 

• Раст на кредитите од +7,6% 

• Раст на депозитите од +7,2% 

• Раст на приходи од провизии од +14,7% (зголемен приход од провизии за тргување 
со хартии од вредност + 27%) 

 Ревалоризациска добивка од подружниците во износ од 103 милиони евра 

 Особено ниски трошоци за ризик во износ од 16 милиони евра 

 Подобрување на индикаторот за капитал од 22,9%  
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Краток преглед  

во милиони евра 
 

Групациски резултат 2020 2021 

Вкупен биланс на состојба 18,537 19,631 

Добивка за периодот по 
оданочување 

 
80 

 
308 

Поврат на капиталот по 
оданочување 

 
4.3% 

 
15.1% 

Коефициент трошоци-
приходи 

57.3 % 49.5 % 

Капитал 1,868 2,204 

 
Добивка по оданочување 308 милиони евра  

Добивката по оданочување беше 308 милиони евра и е зголемена за 284% во споредба со претходната 

година. За ова беа пресудни четири фактори: многу позитивниот развој во оперативното работење на 

банката, значителното намалување на трошоците за ризици, значителните ревалоризациски добивки од 

подружниците и учествата, како и придонесите кон заработката од подружничките банки кои ги надминаа 

прогнозите. Вкупниот биланс на состојба на Групацијата се зголеми на 19,6 милијарди евра. 

Штаермеркише банка и Шпаркасе АГ како матична компанија на Групацијата, со вкупен биланс на состојба 

од 17,3 милијарда евра, како и во претходните години го обезбедува главниот удел во вкупниот биланс 

на состојба на Групацијата. Оперативната добивка изнесуваше 284 милиони евра. Во 2021 година, 

стапката на основен капитал во Групацијата Штаермеркише Шпаркасе беше дополнително зголемена 

на 21,8%, а стапката на капитал на 22,9%. Според тоа, Штаермеркише Шпаркасе е на многу високо ниво 

и во меѓународна споредба. Капиталот на Групацијата изнесуваше 2,2 милијарди евра на крајот на 

2021 година и може дополнително да се зголеми во споредба со 2020 година. Сите три деловни области, 

физичките лица, комерцијалниот бизнис и меѓународниот бизнис, остварија многу задоволителни 

резултати. И покрај предизвикувачките услови предизвикани од пандемијата, Штаермеркише Шпаркасе 

беше сигурен финансиски партнер, дигитално и локално во регионот за своите клиенти. 

 

2,6 милиони клиенти ја положија својата доверба во Групацијата Штаермеркише 
Шпаркасе 

Во 2021 година, Групацијата Штаермеркише Шпаркасе опслужи повеќе од 800.000 клиенти во Штаерска, 

Виена, Босна и Херцеговина и Северна Македонија како доверлив и стабилен партнер. Само во 2021 

година во Штаерска, за прв пат се стекна со повеќе од 30.000 нови клиенти. 
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Групацијата Штаермеркише Шпаркасе (вклучувајќи ги Хрватска, Србија, Словенија и Црна Гора) опслужува 
вкупно 2,6 милиони клиенти. 

 

Состојби со ризиците во втората година од кризата од Ковид-19  

 
Во 2021 година, ситуацијата со ризиците беше под влијание на различни фактори. Прво, економското 

опкружување значително закрепна; второ, несолвентноста не се зголеми, спротивно на очекувањата. 

Изгледите за вакцинација против Ковид-19, а со тоа и за нормалност, доведоа до пораст на оптимизмот. 

Со појавата на варијантата Омикрон кон крајот на минатата година, расположението повторно се намали. 

Во претходната финансиска година, беа формирани резервации за ризик во износ од 16 милиони евра. 

Во 2020 година, оваа бројка сè уште изнесуваше 82,4 милиони евра. Овој задоволувачки резултат, исто 

така, се должи на силното рано откривање на ризик и процес на реорганизација. NPE стапката (процент 

на нефункционалната изложеност во однос на вкупната кредитна изложеност) останува на добро ниво, 

на 2,0%. NPL стапката (резервации за ризик како процент на нефункционални кредити) е на 

задоволително ниво и е стабилна на 76%. Ова значи дека Штаермеркише Шпаркасе е добро опремена за 

предизвиците во следните неколку години. Капацитетот за справување со ризиците на Групацијата беше 

повеќе од соодветен во 2021 година, како и во претходните години. 

 

Во земјата: 8,1 милијарди евра во комерцијално финансирање – раст од 8,7%  

Штаермеркише Шпаркасе беше добро подготвена да се справи со главните предизвици за време на 

пандемијата како силен партнер на економијата во Штаерска. Проектите на нашите корпоративни клиенти 

доведоа до рекорден нов обем на инвестициски кредити и заеми од над 1,650 милиони евра и раст на 

кредитирањето во комерцијалниот бизнис од 8,7%. Тесните грла на ликвидноста што се развија како 

резултат на карантините во 2021 година беа претежно директно финансирани од јавниот сектор преку 

субвенции и дополнителни одложувања. Стравуваниот бран на неликвидност меѓу силно погодените микро 

и мали претпријатија не се оствари. Економскиот пораст беше особено видлив во индустријата и трговијата. 

Последица на тоа беше зголемување на инвестициите за проширување и замена. И покрај генерално многу 

добрата ликвидносна состојба на компаниите, финансирањето на опремата исто така се зголеми во 

споредба со претходната година. Натпросечниот раст продолжи и во секторот на недвижности, исто така 

поради постојаното ниско ниво на каматни стапки. Побарувачката во станбениот и комерцијалниот сектор 

продолжи да биде висока. Штаермеркише Шпаркасе беше во можност дополнително да го прошири своето 

лидерство на пазарот овде. 

Задоволително е што Групацијата успеа да придобие повеќе од 2.000 нови клиенти во 2021 година. 

Штаермеркише Шпаркасе сега опслужува повеќе од 31.000 компании, а со тоа веќе повеќе од половина од 

малите и средните претпријатија од областа Штаерска. 
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Во земјата: Силен пораст во работењето со физички лица  

Со финансирањето на физички лица, Штаермеркише Шпаркасе забележа рекорден обем на ново 

финансирање од 739,5 милиони евра, а со тоа зголемување од над 13% во споредба на претходната 

година. Штедните влогови во Групацијата исто така се развија многу позитивно во 2021 година и се 

зголемија за 260 милиони евра на над 7,6 милијарди евра. И покрај ниските каматни стапки, тие 

продолжуваат да бидат многу популарни и симболизираат брза достапност и висока сигурност. 

И покрај континуираните ниски каматни стапки и предизвиците како резултат од коронавирусот на берзите, 

2021 година беше натпросечно позитивна година за хартиите од вредност. Приходите од провизии 

од работење со хартии од вредност е зголемен за околу 43 милиони евра. Обемот на депозити за 

хартии од вредност на клиентите управуван од Штаермеркише Шпаркасе изнесува околу 4,5 милијарди 

евра. Ова ја потврдува довербата на нашите клиенти во советите дадени од страна на Штаермеркише 

Шпаркасе. 

Над 24.000 нови платежни трансакциски сметки ја нагласуваат важноста на регионална банка за 

платежни трансакции во регионот. Со малку помалку од 7.000 продадени кредитни картички, 

дополнително се проширија бесконтактните и безготовинските платежни трансакции. Со повеќе од 70% 

„George“ корисници, Штаермеркише Шпаркасе уште еднаш докажа дека има јасно поставена цел во 

насока на лидерството во иновациите со своето дигитално банкарство „George“. 

Покрај тоа, во изминатата година беа склучени повеќе од 21.000 договори за штедење за нови згради и 

над 6.800 нови планови за градежни единици. Со над 13.500 нови договори за осигурување и 

производствена вредност од околу 317 милиони евра, темите како обезбедување, несреќи и ризици би 

можеле многу добро да се имлементираат. Како и во претходните години, барањата на клиентите сè повеќе 

се однесуваа на пензиско осигурување и осигурување од несреќи. Со многу добар раст во областа на 

неживотно осигурување, како што се осигурувањето за домаќинства, имот и здравствено осигурување, 

Штаермеркише Шпаркасе исто така е сеопфатен партнер за своите партнери и во оваа област. 

 

Југоисточна Европа: Многу добар резултат во ЈИЕ:  

По 2020 година, која беше силно карактеризирана со пандемијата на Ковид-19, БДП во земјите од 

проширениот домашен пазар повторно пораснаа. Подружничките банки во Југоисточна Европа 

забележаа стабилен раст на кредитите и штедните влогови во 2021 година. Економијата закрепна, 

компаниите ги зголемија своите резултати, а со намалувањето на прилагодувањата на вредностите се 

постигна многу добар резултат за 2021 година. 

 
Ерсте и Штаермеркише банка во Хрватска во подгрупацијата (вклучувајќи ја Ерсте банка Црна Гора) 

генерираше добивка за периодот во износ од 139,5 милиони евра, што е значително повеќе од добивката 

за претходната година. Конкретно, оперативната добивка која беше зголемена за 6%, намалувањето на 

прилагодувањата на вредностите и закрепнувањето на туристичкиот сектор беа одговорни за овој многу 

задоволителен резултат. Стапката на поврат на капиталот (ROE) беше зголемена на 9,9%, а 

коефициентот на сооднос помеѓу трошоците и приходите (CIR) беше намален на 52,7%. 
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Потрошувачките кредити, вклучувајќи ги побарувањата од лизинг беа зголемени за 1,0% во споредба со 

претходната година. Депозитите на клиентите беа зголемени за 14,1%. Вкупниот биланс на состојба 

изнесува 12,3 милијарди евра. 

 
Во јули 2021 година, Шпаркасе банка во Северна Македонија ја презеде Охридска банка АД, Скопје. 

Соединетата нова банка генерираше добивка за периодот од 11,2 милијарди евра, што е значително 

над планираниот резултат. 

ROE беше 8,1%, а CIR беше намален на задоволителни 50,9%. Растот на потрошувачките кредити беше 

7,7%, а на депозитите на клиентите 1,0%. Вкупниот биланс на состојба се зголеми за 2,4% на 1,2 

милијарди евра (прилагодено за да го одрази спојувањето). 

 
Шпаркасе банка Босна и Херцеговина генерираше добивка за периодот во износ од 12,3 милиони евра 

и со тоа беше значително над планираниот резултат. ROE беше 9,8%, а CIR беше намален на 57,7%. И 

потрошувачките кредити +9,7% и депозитите на клиентите +20,2% забележаа многу добри стапки на раст 

во споредба со претходната година. Вкупниот биланс на состојба е зголемен за 12,9% на 989 милиони 

евра. 

 
Ерсте банка во Србија во подгрупацијата генерираше добивка за периодот во износ од 21,6 милиони 

евра, што е 82,6% над резултатот од претходната година. ROE беше 7,1%, а CIR беше намален на 63,8%. 

Растот на потрошувачките кредити, вклучувајќи ги побарувањата од лизинг изнесуваат 8,0% и 16,7% кај 

потрошувачките кредити. Вкупниот биланс на состојба е зголемен за значителни 10,1% и изнесува 2,8 

милијарди евра. 

 
Шпаркасе банка во Словенија генерираше добивка за периодот од 15,5 милиони евра и со тоа беше 

значително над буџетот и резултатот од претходната година. Конкретно, ситуацијата со ризиците која 

беше значително подобрена во споредба со претходната година доведе до овој многу задоволителен 

резултат. ROE беше 11,8%, а CIR  беше намален на 67,0%. Потрошувачките кредити се значително 

зголемени за 22,0%, а депозитите на клиентите за 23,7%. На тој начин, вкупниот биланс на состојба е 

зголемен за 21,5% во споредба со претходната година, на 1,6 милијарди евра. 

 
Компаниите за лизинг на подвижни средства во Југоисточна Европа финансираат подвижни 

средства и моторни возила и моментално управуваат со вкупна изложеност од 736 милиони евра. 

Поради доброто закрепнување на пазарот, добриот развој во новите бизниси и промената на 

резервациите за ризик како резултат на добрата ситуација со ризиците, беше генерирана добивка по 

оданочување во износ од 9,7 милиони евра, што го надминува резултатот од претходната година за 

71%. 

 
Резултатите од стратешките учества на проширениот домашен пазар ја потврдуваат стабилната деловна 

стратегија на Штаермеркише Шпаркасе на Западен Балкан и нејзината долгорочна ориентација. 
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Вработени и локации  

На крајот на 2021 година, во Групацијата Штаермеркише Шпаркасе работеа 3.009 вработени* на 231 
локација во Штаерска, Виена, Босна и Херцеговина и во Северна Македонија. 

Во Групацијата Штаермеркише Шпаркасе (вклучувајќи ги Хрватска, Србија, Словенија и Црна Гора), бројот на 

вработени изнесуваше 7.752* на 433 локации. 

*Број на вработени 

 

 

Изгледи за 2022 година  

Во текот на изминатите две години, економскиот развој во Австрија и на проширениот домашен пазар на 

Групацијата Штаермеркише Шпаркасе во Југоисточна Европа е силно карактеризиран со пандемијата на 

коронавирусот. Развојот на вакцини и лекови, сепак, доведоа до значително закрепнување на 

економијата и до добри економски изгледи за 2022 година. 

 
Најновите случувања во врска со војната помеѓу Русија и Украина и поврзаните санкции сега значително 

ги намалуваат овие позитивни изгледи. Многу е тешко да се процени економското влијание од тоа. Иако 

економската улога на Русија како извозен пазар за земјите од Централна Европа континуирано се 

намалува во последните неколку години, повеќето земји продолжуваат да зависат од увозот на руски 

извори на енергија. 

Групацијата Штаермеркише Шпаркасе нема подружнички банки во Русија или во Украина, а директната 

изложеност во овие земји е незначителна. Освен случајот за заштита на депозитите на Сбербак, не треба 

да се очекуваат фундаментални непосредни или директни ефекти врз Групацијата Штаермеркише 

Шпаркасе. Сепак, не можат да се исклучат индиректните последици, како што се нестабилноста на 

финансиските пазари или ефектите од санкциите, тесните грла во синџирот на испорака и зголемувањето 

на цените на стоките за некои клиенти на Штаермеркише Шпаркасе. 

 
Многу високата капитална база и добрата ликвидност на Штаермеркише Шпаркасе ѝ овозможуваат да им 

се спротивстави на негативните економски ефекти од тековните предизвици и да биде сигурен партнер 

за клиентите и луѓето во регионот и во иднина. 

 
Во иднина, ќе ставиме посебен фокус на активната поддршка на процесите на трансформација и 

инвестициите за поголема одржливост и најдоброто можно придружување на нашите клиенти на овој пат. 


