
 
 

 

 

На основу члана  67. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (“Сл. Гласник РС “ бр. 47/2006), члана 4. 
Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом  гласа,  Привредна банка Београд 

а.д., Београд објављује: 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2009. ГОДИНУ 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

1) Назив, седиште, адреса, матични број и ПИБ 

Привредна банка Београд а.д., Београд,  

Ул. Булевар краља Александра бр. 70, МБ 07051093, ПИБ 100002573 

2) Wеb site и e-mail адреса www. pbb-banka.com, e-mail адреса: office@pbb-banka.com 

3) Број и датум решења о упису у регистар             

     привредних субјеката БД. 17924/2005 од 19.05.2005. године  

4) Делатност (шифра и опис) 65121 – Банкарске организације  

5) Број запослених 397      

6) Број акционара 2.313 

7) Десет највећих акционара на дан 31.12.2009. године  

Име и презиме/Назив акционара 

Број 

акција 

% 

учешћа 

Република Србија 483.967 19,41 

Raiffeisenbank ад Београд – Аустрија - Кастоди рачун 130.033 5,22 

A Auto Vanero д.о.о. Београд 119.951 4,81 

Пионир д.о.о., Београд 118.353 4,75 

Raiffeisenbank ад Београд – Хрватска – Кастоди рачун 114.430 4,59 

Hypo Alpe-Adria Bank ад Београд – Нови Београд - Кастоди рачун  101.869 4,09 

Artio International Equity Fund – New York 93.520 3,75 

MA Publikom, Beograd 84.647 3,40 

Mićo Commerce д.о.о., Београд 61.738 2,48 

Publikum Investicijske Storitv, Љубљана 59.034 2,37 

8) Вредност укупног капитала (у 000 дин.) 2.470.035  

9) Број издатих обичних акција на дан 31.12.2009. године 

Број 2.492.828 

CFI код ЕСВУФР 

ISIN број РСПБББЕ18575 

10) Подаци о зависним друштвима  

11) Назив, седиште и пословна адреса ревизорске куће       

која је ревидирала  последњи финансијски извештај 

Deloitte  д.о.о., Београд 

Ул. Мекензијева бр.24, Београд 

12) Назив организованог тржишта на које 
      су укључене акције  

Београдска берза а.д. Београд 

 

2. ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА                       

1) Управни одбор Банке  

Име, презиме и пребивалиште Образовање Садашње запослење 

Вук Мрвић, Београд Сарадник друштвених наука „Rubicon - Invest“ , Београд 

 

Марко Хинић, Београд 

Бачелор друштвених наука у 

области економије и математике 

Magna cum laude и Мастер пословне 

администрације 

 

представник Републике Србије  

Томислав Граховац, Београд Дипломирани правник Застава промет Београд а.д.  

Благоје Пауновић, Београд Доктор економских наука Економски факултет у Београду  

Звоне Тaљат, Љубљана Дипломирани правник Публикум Холдинг д.о.о., Љубљана  

2) Извршни одбор Банке 

Име, презиме и пребивалиште Образовање Садашње запослење 

 Чедо Петровић, Београд Дипломирани економиста Председник Извршног одбора 

 Дарко Дрињаковић, Београд Дипломирани економиста Члан Извршног одбора  

 Мирјана Лаковић, Београд Магистар економских наука Заменик члана Извршног одбора 

3) Подаци о броју и  проценту акција које поседују чланови Управе у друштву садржани су у Књизи акционара, као званичном документу, и доступни 

су на сајту Централног регистра ХОВ  www.crhov.co.yu. 

4) Укупне нето зараде и накнаде исплаћене члановима Управе у 2009. години износиле су 31.997 хиљада динара. 

5) Писани кодекс понашања Управе и  web site на коме је  објављен     Увид у Пословник о раду Управног одбора и Пословник о раду 
Извршног одбора може се извршити у просторијама Банке 

 

 

 

 

 

http://www.crhov.co.yu/


3. ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА 

1) Извештај управе о реализацији усвојене пословне политике 

Управа Банке поднела је Извештај о пословању Банке за 2009. годину и Финансијски извештај Банке за 2009. годину, са Извештајем овлашћеног 
ревизора. У овим извештајима, који су  доступни  на сајту Банке, садржани су сви релевантни подаци о финансијском пословању Банке и реализацији 

усвојене пословне политике Банке за 2009. годину. 

2) Анализа пословања друштва 

Укупни приходи (у 000 дин.) 17.522.049 

Укупни расходи (у 000 дин.) 17.847.726 

Добитак / Губитак  -325.677 

Показатељ адекватности капитала  14,05% 

Просечни месечни показатељ ликвидности за децембар 2009. године (према методологији НБС) 1,97 % 

Цена обичних акција 
Највиша цена     1.050,00 дин.  

Најнижа цена         355,00 дин.  

Тржишна капитализација (израчуната на дан  31.12.2009. године)   1.820 мил. дин.  

Зарада по акцији     

Исплаћена дивиденда - реинвестирана добит у акцијски капитал (у 000 дин.) за 

2007. 174.744  

2008.                          - 

2009.                                 -                             

3) Информације о остварењима друштва по сегментима 
    у складу са захтевима МРС 14 

Банка, у организационом смислу, послује као целина у чијем су саставу и 
експозитуре и своје пословање обавља на територији Републике Србије, из тих 

разлога није вршено извештавање по сегментима у смислу МРС 14. 

4) Промене веће од 10% у односу на претходну годину 

Укупна билансна сума Банке на дан 31.12.2009. године износила је 28.553 
мил. динара и повећана је за 50%. Ниво укупних депозита Банке на дан 31.12.2009. 

године износио је 20.993 мил. динара и повећан је за 41% или 6.136 мил. динара.  

Током 2009. године дошло је до повлачења 35 мил. ЕУР-а кредитних линија. 
Пласмани Банке на крају 2009. године износили су 19.188 мил. динара и повећани 

су за 6.518 мил. динара и остварили раст од 51%. 

5) Неизвесност наплате прихода / могући будући трошкови који могу значајно утицати на фин. позицију друштва                                                              -   

6) Информације о стању (број и %), стицању, продаји 

     и поништењу сопствених акција 
На дан 31.12.2009. године Банка нема сопствених акција.  

7) Улагање у истраживање и развој основне делатности, 
    информационе технологије и људске ресурсе 

У складу са Стратегијским планом развоја Банке за трогодишњи период од 2009. 

до 2011. године, Банка је наставила са улагањем у модернизацију и унапређење 

информационе технологије, методолошко осавремењивање рада и интензивну 
едукацију запослених.  

8) Износ, начин формирања и употреба резерви 

     у последње две године (у 000 дин.) 

Банка је у 2009. години применом МРС 39, односно, у складу са унутрашњом 

методологијом и у складу са Одлуком о класификацији обрачунала резервисања 

за процењене губитке по билансним и ванбилансним ставкама. Потребан износ 
резерви из добити за процењене губитке на дан 31.12.2009. године износи 

895.012 хиљада динара. Формиране резерве из добити из ранијих година, за 

процењене губитке износе 328.046 хиљада динара, тако да је недостајући износ 
резерви из добити за процењене губитке 566.966 хиљада динара.  

На дан 31.12.2008. године, Банка је утврдила посебну резерву за процењене  

губитке у износу од 533.701 хиљада динара. Формиране резерве из добити из 
ранијих година за процењене губитке износе од 178.050 хиљад динара. 

Преусмеравањем законских резерви и  добити из 2008. године у износу од 

149.996 хиљада динара за покриће резерви за процењене губитке, недостајући 
износ резерви за процењене губитке износи 205.655 хиљада динара. 

 

9) Битни догађаји који су се десили од дана билансирања 

    до дана објављивања извештаја                                                                                                             

Од дана билансирања до дана објављивања Извештаја одржана је 28.04.2010. 

године  редовна XXXVII седница Скупштинe акционара Привредне банке Београд 
а.д. на којој је поднет извештај Извршног одбора о пословању Банке у 2009. 

години и Извештај спољног ревизора о обављеној ревизији финансијских 

извештаја, усвојен Финансијски извештај за 2009. годину и Пословна политика 
банке за 2010. годину, донета Одлука о именовању спољног ревизора за ревизију 

Финансијских извештаја за 2010. годину и друго. 

10) Остали битни догађаји садржани у проспекту, а нису напред наведени                                                                                                                                  -   

 

4. ОСТАЛО 

Подаци о пословању Банке, као и остала питања од значаја за разумевање правног, финансијског и приносног положаја Банке, као и за процену 
њених хартија од вредности, дати су у Извештају о пословању Банке за 2009. годину и у Финансијском извештају Банке за 2009. годину који су 

доступни на сајту Банке. 

 

 

 

Београд,  16.06.2010. године                                                                                                                             ИЗВРШНИ ОДБОР 

 

 

                                                                                                                                       Дарко Дрињаковић             Чедо Петровић 

                                                                                                                                                   Члан                             Председник 
 

 

 


