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IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

7005014553576

u periodu od               2012.  do  31.12. 2012 . godine - u hiljadama dinara01.01.

P O Z I C I J A
Oznaka
za AOP

1 2

Tekuca godina Prethodna godina

3 4

1. Prilivi od kamata 302 2823768 3453722

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (  od 302 do 305) 301 3457730 4238052

2. Prilivi od naknada 303 565868 663819

3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda 304 67796 120511

4. Prilivi od dividendi i ucesca u dobitku 305 298 0

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 307 do 311 ) 306 3099885 3594568

5. Odlivi po osnovu kamata 307 1621383 1973512

6. Odlivi po osnovu naknada 308 37709 38077

7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih licnih rashoda 309 644364 776124

8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda 310 156149 172818

9. Odlivi po osnovu drugih troskova poslovanja 311 640280 634037

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja u
plasmanima i depozitima ( 301 minus 306 ) 312 357845 643484

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja u
plasmanima i depozitima ( 306 minus 301) 313

V. Smanjenje plasmana i povecanje uzetih depozita ( od 315 do 317 ) 314 4285360 0

10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima 315 4159311 0

11. Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se
trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca

316 126049 0

12. Povecanje depozita od banaka i komitenata 317

VI. Povecanje plasmana i smanjenje uzetih depozita ( od 319 do 321 ) 318 5255471 2197831

13. Povecanje kredita i plasmana bankama i komitentima 319 0 1114957

14. Povecanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se
trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca 320 0 939996

15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata 321 5255471 142878

VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 312 minus 313
plus 314 minus 318 ) 322

VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 313 plus 318
minus 312  minus 314 ) 323 612266 1554347

16. Placeni porez na dobit 324 14614 0

17. Isplacene dividende 325 2 23
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- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A
Oznaka
za AOP Tekuca godina Prethodna godina

IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
( 322 minus 323 minus  324 minus 325 ) 326

1 2 3 4

X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 323 minus 322 plus 324 plus 325 ) 327 626882 1554370

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 329 do 333 ) 328 2406 195

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

1. Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti 329

2. Prilivi od prodaje udela ( ucesca ) 330

3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava 331 2406 195

4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina 332

5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja 333

6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne hartije od vrednosti 335

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 335 do 339 ) 334 55528 136612

7. Odlivi za kupovinu udela ( ucesca ) 336

8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava 337 55528 136612

9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina 338

10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja 339

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 328 minus 334 ) 340

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 334 minus 328) 341 53122 136417

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 343 do 348 ) 342 685600 0

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

1. Prilivi po osnovu uvecanja kapitala 343

2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza 344 685600 0

3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih  kredita 345

4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti 346

5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija 347

6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja 348

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 350 do 354 ) 349

7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija 350

8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza 351

9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita 352

10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti 353

11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja 354

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 342 minus 349 ) 355 685600 0
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IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

7005014553590

u periodu od                2012.  do  31.12. 2012 . godine - u hiljadama dinara01.01.

Red.
br.

Ostali kapital
(racun  801)

AOP
Upisani a neupla-

ceni akcijski kapital
(racun 803)

AOP
Emisiona premija

(racun 802)
Akcijski kapital

(racun  800)
AOPO P I S AOP

4011
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______ 3404886 414 427 440 1238175

1 2 3 4 5

2 402 415 428 441

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini  - smanjenje

403 416 429 442

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

404 3404886 417 430 443 1238175

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

405 418 431 444

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

406 419 432 445

7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

407 3404886 420 433 446 1238175

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

408 421 434 447

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

409 422 435 448

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

410 3404886 423 436 449 1238175

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

413 3404886 426 439 452 1238175
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- u hiljadama dinara

Red.
br.

O P I S AOP
Rezerve iz dobiti i

ostale rezerve
(grupa racuna  81)

AOP

Revalorizacione
rezerve (grupa

racuna 82, osim
racuna 823)

AOP
Dobitak (grupa

racuna 83)
AOP

Gubitak do visine
kapitala (racun

840,841)

1 6 7 8 9

1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______

453 1805290 466 479 117936 492

2

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje

454 467 480 493

3

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje

455 468 481 494

4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine  _______
(red.br. 1+2-3)

456 1805290 469 482 117936 495

5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini

457 470 483 496

6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini

458 471 484 497

7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)

459 1805290 472 485 117936 498

8

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje

460 473 486 499

9

Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje

461 474 487 500

10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine  _________
(red.br. 7+8-9)

462 1805290 475 488 117936 501

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 117936 476 489 502 708485

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 117936 503

13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)

465 1923226 478 491 504 708485
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STATISTICKI ANEKS
7005014553583

za  2012. godinu - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,
racun P O Z I C I J A Oznaka

za AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

630 Troskovi zarada 601 423424 531524

631 Troskovi naknada zarada 602

632 Troskovi poreza na zarade i naknade zarada 603 66708 83976

633 Troskovi doprinosa na zarade i naknade  zarada 604 101057 116520

634 Troskovi naknada za privremene i povremene poslove 605

635 Ostali licni rashodi 606 53889 44854

642 Troskovi amortizacije 607 131384 107797

deo 643 Troskovi premija osiguranja 608 88011 92781

deo 643 Naknade troskova zaposlenima 609 15728 17849

deo 641 Troskovi zakupnina 610 206634 190424

644 Troskovi poreza 611 31041 23765

645 Troskovi doprinosa 612
103820 119982

deo 746 Prihodi od zakupnina 613 59645 3565

68 Negativne kursne razlike 614 3165455 3960657

78 Pozitivne kursne razlike 615 2545169 4027426

30 Zalihe 616 2143 758537

Prosecan broj zaposlenih utvrdjen na osnovu stanja na kraju svakog
meseca poslovne godine ( ceo broj ) 617 464 482
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1. OSNOVNE INFORMACIJE 
 
Univerzal banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) osnovana je 1992. godine. Do 1997. godine je poslovala pod nazivom 
Mešovita banka ''Asi banka'' a.d. Beograd. 
 
Banka je registrovana u Republici Srbiji za obavljanje svih bankarskih poslova.  
 
Banka je registrovana da obavlja depozitne, kreditne, poslove sa efektivom, garancijske, devizne, menjačke poslove, emisione i 
depo-poslove, poslove platnog prometa u skladu sa Zakonom, poslove posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti, kupovinu 
i naplatu potraživanja i druge bankarske i finansijske poslove u skladu sa Zakonom o bankama. 
 
Sedište Banke se nalazi u Beogradu, ulica Francuska broj 29. Matični broj Banke je 06031676. Poreski identifikacioni broj Banke 
je 100003025. 
 
Banka je na dan 31. decembra 2012. godine imala 448 zaposlenih (2011. godine: 482 zaposlenih). Banka u svom sastavu ima 
13 filijala i 48 ekspozitura i šaltera. 
 
2. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE 
 
2.1 Osnove za pripremanje, prezentaciju i dostavljanje finansijskih izveštaja 
 
Finansijski izveštaji su pripremljeni u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji. Finansijski izveštaji za 2012. godinu za sve 
vrste obveznika dostavljaju se u rokovima i na način utvrđenim Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.glasnik RS 
br.46/2006,111/2009 i 99/2011 ) i drugim podzakonskim aktima kao i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za 
privredne registre. Izvršenim izmenama u vezi sa dostavljanjem finansijskih izveštaja i objedinjavanjem statusnih registara i 
registra finansijskih izveštaja u jednoj instituciji – Agenciji za privredne registre, kao i javnog objavljivanja finansijskih izveštaja na 
internet stranici Agencije urađeno je usklađivanje sa praksom u EU, I Direktivom EU i čl. 47. i 48. IV Direktive EU. 
 
Banke, berze i brokersko dilerska društva, društva za osiguranje, dobrovoljni penzijski fondovi i društva za upravljanje 
dobrovoljnim penzijskim fondovima, društva za upravljanje investicionim fondovima i investicioni fondovi dostavljaju finansijske 
izveštaje na obrascima posebno propisanim za te grupe obveznika. 
 
2.2 Značajna računovodstvena prosuđivanja i procene 
 
U primeni računovodstvenih politika Banke, rukovodstvo koristi rasuđivanja i procene prilikom vrednovanja iznosa prikazanih u 
finansijskim izveštajima. Najznačajnija rasuđivanja i procene obuhvataju: 
 

(1) Poštena (fer) vrednost finansijskih instrumenata 
 
U Republici Srbiji ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost kod kupovine i prodaje kredita i ostalih finansijskih 
sredstava i obaveza i zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga poštenu (fer) vrednost nije moguće 
pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta, kako to zahtevaju MRS/MSFI.  
 

(2) Gubici po osnovu obezvređenja kredita 
 
Rukovodstvo Banke razmatra kredite i plasmane na dan finansijskog izveštavanja kako bi se procenilo da li je potrebno priznati 
gubitke po osnovu obezvređenja u bilansu uspeha.  
 
Procenu obezvredjenosti kredita i drugih plasmana koji se u smislu MRS/MSFI mogu smatrati finansijskim instrumentima, Banka 
utvrdjuje pojedinačno po svakom plasmanu, odnosno finansijskom instrumentu uz primenu metode diskontovanja očekivanih 
budućih tokova na njihovu sadašnju vrednost. Visinu gubitka utvrdjenu diskontovanjem, Banka utvrđuje kao razliku izmedju 
iskazane nominalne vrednosti sredstava i sadašnje vrednosti očekivanih budućih novčanih tokova gotovine. Tako utvrdjeni 
gubitak (ispravka vrednosti) Banka knjiži u poslovnim knjigama na teret rashoda. 
 
Iznos procenjene rezerve za potencijalne gubitke po osnovu garancija i druge vanbilansne evidencije knjiži se na teret bilansa 
uspeha i iskazuje se kao obaveza u bilansu stanja. 
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(3) Obezvređenje učešća u kapitalu i ostalim hartijama od vrednosti raspoloživim za prodaju 
 
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju (učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju) iskazane su po 
nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti, ili po tržišnoj vrednosti, zavisno od toga koja je niža. Hartije od vrednosti za 
koje ne postoji aktivno tržište iskazane su po nadoknadivoj vrednosti.  
 
Banka smatra učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju obezvređenim kada postoji značajno ili 
prolongirano smanjenje fer vrednosti ovih sredstava ispod njihove nabavne vrednosti ili kada postoje drugi objektivni dokazi 
obezvređenja. Rukovodstvo Banke prosuđuje šta se smatra značajnim ili prolongiranim smanjenjem fer vrednosti. Pored toga, 
Banka procenjuje i druge faktore, kao što su oscilacije u kretanju tržišnih vrednosti akcija.  
 

(4) Odložena poreska sredstva 
 
Banka priznaje odložena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenih prenosivih poreskih gubitaka i prenosivih poreskih kredita 
do mere do koje je verovatno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da neiskorišćeni prenosivi poreski 
krediti i neiskorišćeni prenosivi poreski gubici budu iskorišćeni.  
 

(5) Dugoročne beneficije zaposlenih 
 
Obaveze i troškovi po osnovu dugoročnih beneficija zaposlenih se određuju korišćenjem diskontnih stopa.Banka vrši 
rezervisanje otpremnina za penzije diskontovanjem, korišćenjem diskontne stope koja je jednaka kamatnoj stopi na dugoročnu 
deviznu štednju. Po osnovu otpremnina za odlazak u penziju Banka je izvršila adekvatna rezervisanja.  
 Banka nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplatu zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema identifikovane 
obaveze.  
 
2.3 Pregled primenjenih značajnih računovodstvenih politika 
 
Najvažnije računovodstvene politike primenjene prilikom pripremanja ovih finansijskih izveštaja su prikazane u nastavku. 
 
(1) Preračun stranih valuta 
 
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu, utvrđenom na međubankarskom tržištu 
deviza, koji je važio na dan promene. 
 
Potraživanja i sredstva u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunata su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na 
međubankarskom tržištu deviza koji je važio na taj dan. 
 
Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija 
bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobici ili gubici po osnovu kursnih 
razlika. 
 
Preuzete i potencijalne obaveze u stranoj valuti preračunate su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom 
tržištu deviza koji je važio na taj dan. 
 
(2) Finansijski instrumenti 
 
(i) Datum inicijalnog priznavanja 
 
Kupovina ili prodaja finansijskih sredstava, koja zahteva prenos sredstava u roku koji je utvrđen propisima ili konvencijama na 
datom tržištu, se priznaje na datum trgovanja (ili datum poravnanja), tj. na datum kada se Banka obaveže da će kupiti ili prodati 
sredstvo (ili na datum kada Banka primi kupljeno ili prenese prodato sredstvo).  
 
(ii) Početno priznavanje finansijskih instrumenata 
 
Klasifikacija finansijskih instrumenata prilikom početnog priznavanja zavisi od svrhe zbog koje su finansijski instrumenti stečeni i 
njihovih karakteristika. Finansijski instrumenti se prilikom početnog priznavanja vrednuju po fer vrednosti korigovanoj za nastale 
zavisne troškove kupovine ili njihovog emitovanja, izuzev u slučaju hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje.  
 
(iii) Derivati  
 
Derivati se priznaju po fer vrednosti i evidentiraju kao sredstva, ako je njihova fer vrednost pozitivna, ili obaveze, ako je njihova 
fer vrednost negativna. Promene fer vrednosti derivata se priznaju u bilansu uspeha. 
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Derivati ugrađeni u druge finansijske instrumente se posebno identifikuju i tretiraju kao posebni derivati i priznaju po fer 
vrednosti, ako njihove ekonomske karakteristike i rizici nisu blisko povezani sa ekonomskim karakteristikama i rizicima matičnog 
ugovora i ako matični ugovor nije namenjen trgovanju i iskazan po fer vrednosti.  
 
(iv) Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje 
 
Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje obuhvataju sve finansijske instrumente namenjene trgovanju i derivate i 
priznaju se u bilansu stanja po fer vrednosti. Promene fer vrednosti se priznaju u bilansu uspeha. Prihodi od kamata i prihodi od 
dividendi na ove instrumente se priznaju u okviru prihoda od kamata, odnosno prihoda od dividendi u skladu sa definisanim 
ugovornim uslovima, odnosno kada se ustanovi pravo na priliv po osnovu dividende. …  
 
Kada negativni efekti, odnosno pad vrednosti hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju (uglavnom akcija), ne predstavljaju 
trajno obezvređenje već fluktuaciju po osnovu vanrednih okolnosti koje su uslovile pad cena akcija i shodno tome, imparitetni 
gubici po osnovu obezvređenja hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju nisu preneti u bilans uspeha, već su prikazani u 
okviru bilansa stanja kao odbitna stavka kapitala.  
 
(v) Finansijske obaveze kojima se trguje 
 
Banka nije imala finansijske obaveze kojima trguje. 
(vi) Finansijska sredstva ili finansijske obaveze koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 
 
Rukovodstvo prilikom inicijalnog priznavanja nije klasifikovano finansijske instrumente u kategorije finansijskih sredstava ili 
obaveza koji se iskazuju po fer vrednosti preko bilansa uspeha.  
 
(vii) Dobici  na prvi dan 
 
Kada se cena transakcije na neaktivnom tržištu razlikuje od fer vrednosti na osnovu ostalih uporedivih tržišnih transakcija u 
okviru istog instrumenta ili baziranih na tehnikama procenjivanja čiji varijabilni parametri obuhvataju samo podatke raspoložive 
na uporedivim tržištima, Banka odmah priznaje razliku između cene transakcije i poštene fer vrednosti (dobitak na prvi dan) u 
bilansu uspeha. U slučajevima kada se koriste podaci koji nisu uporedivi sa tržišnim informacijama, razlika između cene 
transakcije i vrednosti utvrđene korišćenjem modela se priznaje u bilansu uspeha kada ulazni parametri postanu uporedivi sa 
tržišnim informacijama, ili prilikom prestanka priznavanja instrumenta.  
 
(viii) Hartije od vrednosti koja se drže do dospeća 
 
Hartije od vrednosti koja se drže do dospeća imaju fiksne ili odredive iznose plaćanja i datume dospeća i Banka ima nameru i 
mogućnost da ih drži do dospeća. Nakon početnog vrednovanja, ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća se 
iskazuju u neotplaćenim iznosima plasmana, uzimajući u obzir sve popuste ili premije prilikom sticanja, umanjenim za iznose 
ispravki vrednosti po osnovu obezvređenja. Prihodi po osnovu obračunatih kamata na ove instrumente se obračunavaju 
metodom efektivne kamatne stope, uzimajući u obzir diskonte i premije ostvarene prilikom sticanja određenog instrumenta, i 
iskazujući u okviru prihoda od kamata. Naknade koje su deo efektivnog prinosa na ove instrumente se razgraničavaju i iskazuju 
kao pasivna vremenska razgraničenja i priznaju u korist bilansa uspeha tokom perioda trajanja instrumenta. 
 
(ix) Hartije od vrednosti stečene u repo transakcijama sa Narodnom bankom Srbije 
 
Hartije od vrednosti koje je Banka stekla kupovinom od Narodne banke Srbije, uz ugovorenu obavezu ponovne prodaje, po 
osnovu Okvirnog ugovora o prodaji hartija od vrednosti sa obavezom kupovine tih hartija, se na dan bilansa stanja iskazuje po 
amortizovanoj vrednosti. 
 
(x) Krediti i plasmani bankama i komitentima 
 
Krediti su iskazani u bilansu stanja u visini odobrenog plasmana, umanjenog za otplaćenu glavicu i ispravku vrednosti koja je 
zasnovana na proceni vrednosti konkretno identifikovanih rizika za pojedine plasmane i rizike za koje iskustvo ukazuje da su 
sadržani u kreditnom portfoliju. U proceni navedenih rizika rukovodstvo Banke primenjuje interno usvojenu metodologiju koja je 
obelodanjena u napomeni Rezervisanja i ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja. 
 
U toku 2012. godine, Banka je obračunavala ispravku vrednosti potraživanja kao razliku između potraživanja po osnovu glavnice 
i kamate koju je iskazala u svojim evidencijama i iznosa potraživanja koji se može naplatiti, obračunatog kao sadašnja vrednost 
očekivanih novčanih tokova, diskontovanih primenom efektivne kamatne stope, a u skladu sa zahtevima MRS 39 -Finansijski 
instrumenti:Priznavanje i merenje’. 
 
Rukovodstvo Banke vrši procenu kreditnog rizika, odnosno ispravke vrednosti plasmana na osnovu pojedinacne procene rizičnih 
kredita za 80% kreditnog portfolija a za 20%(manje pojedinačno značajnih plasmana) grupno,sve u skladu sa poseno utvrđenom 
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Metodologijom. Očekivani novčani tok se procenjuje uzimajući u obzir urednost u plaćanju, finansijsko stanje dužnika i kvalitet 
kolaterala. 
 
Ovako obračunata ispravka vrednosti bilansne aktive i rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama knjiži se na teret 
rashoda Banke. 
 
Posebna rezerva za potencijalne gubitke procenjuje se u skladu sa propisima Narodne banke Srbije. Krediti, plasmani i druga 
izloženost Banke klasifikuje se u kategoriju A, B, V, G, i D, u skladu sa procenom naplativosti kredita i drugih plasmana, u 
zavisnosti od: broja dana koliko je prekoračen rok dospeća glavnice i kamate, finansijskog položaja komitenta i kvaliteta 
pribavljenih sredstava obezbeđenja.  
Razlika iznosa posebne rezerve za potencijalne gubitke obračunate u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o klasifikaciji 
bilansne aktive i vanbilansnih stavki i iznosa ispravki vrednosti bilansne aktive i rezervisanja po vanbilansnim stavkama koja je 
obračunata po internoj metodologiji izdvaja se iz neraspoređene dobiti.  
Otpis nenaplativih potraživanja se vrši na osnovu odluka suda, poravnanja zainteresovanih strana ili na bazi odluka Upravnog 
odbora. 
 
(xi) Utvrđivanje fer vrednosti 
 
Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu na dan bilansa stanja se bazira na kotiranim tržišnim 
cenama bez umanjenja po osnovu transakcionih troškova.  
 
Fer vrednost finansijskih instrumenta koji nisu kotirani na aktivnom tržištu se određuje korišćenjem odgovarajućih tehnika 
vrednovanja. Tehnike vrednovanja obuhvataju tehnike neto sadašnje vrednosti, poređenje sa sličnim instrumentima za koje 
postoje tržišne cene i ostale relevantne modele.  
 
(xii) Obezvređenje finansijskih sredstava 
 
Na dan svakog bilansa stanja Banka procenjuje da li postoje objektivni dokazi obezvređenja nekog sredstva ili grupe sredstava. 
Smatra se da je finansijsko sredstvo ili grupa sredstava obezvređeni ako, i samo ako, postoje objektivni dokazi obezvređenja koji 
proizilaze iz jednog ili više događaja nastalih nakon inicijalnog priznavanja sredstva i taj događaj (ili događaji) utiče na 
procenjene buduće tokove gotovine finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava koji se pouzdano mogu proceniti. 
Dokazi o obezvređenju uključuju indikacije da se jedan dužnik ili grupa dužnika suočava sa značajnim finansijskim poteškoćama, 
docnje pri servisiranju kamate ili glavnice, verovatnoću da će doći do stečaja ili neke druge finansijske reorganizacije i kada 
dostupni podaci pokazuju da je došlo do merljivog smanjenja budućih tokova gotovine, kao što su promene u okviru neizmirenih 
obaveza ili ekonomskih uslova koji su u korelaciji sa odstupanjima od ugovorenih uslova. 
 
Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća 
 
Banka vrši individualnu procenu da bi utvrdila da li postoje objektivni dokazi o obezvređenju ulaganja u hartije od vrednosti koje 
se drže do dospeća. Ukoliko postoje objektivni dokazi da je došlo do obezvređenja, iznos gubitka po osnovu obezvređenja se 
vrednuje kao razlika između knjigovodstvene vrednosti sredstva i sadašnje vrednosti procenjenih budućih tokova gotovine. 
Knjigovodstvena vrednost sredstva se smanjuje i iznos gubitka se priznaje na teret bilansa uspeha.  
Ukoliko, u narednoj godini, dođe do smanjenja iznosa procenjenog obezvređenja kao posledica nekog događaja koji je usledio 
nakon priznavanja obezvređenja, svaki iznos obezvređenja koji je prethodno priznat se umanjuje i efekti se evidentiraju u korist 
bilansa uspeha.  
 
Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 
 
Kada su u pitanju učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju, Banka vrši procenu na dan bilansa stanja 
da li postoje objektivni dokazi da je jedno ili više ulaganja obezvređeno.  
 
U slučaju učešća u kapitalu drugih pravnih lica klasifikovanih kao raspoloživih za prodaju, u objektivne dokaze se svrstavaju 
značajan ili prolongiran pad fer vrednosti ulaganja ispod nabavne vrednosti. Kada postoje dokazi o obezvređenju, kumulativni 
gubitak, vrednovan kao razlika između nabavne cene i tekuće fer vrednosti, umanjen za bilo koji gubitak usled obezvređenja tog 
ulaganja, koje je prethodno priznato u na teret bilansa uspeha, se uklanja iz kapitala i priznaje se na teret bilansa uspeha. 
Ispravke vrednosti po osnovu obezvređenja učešća u kapitalu se ne ukidaju preko bilansa uspeha, već se povećanja fer 
vrednosti, nakon priznatog obezvređenja, priznaje direktno u korist kapitala. Ispravke vrednosti po osnovu obezvređenja učešća 
u kapitalu, koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu i čija se fer vrednost ne može pouzdano utvrditi,izuzimaju se od odmeravanja 
po fer vrednosti i  procenjuju se primenom procenta učešća na ukupan gubitak koji klijent ima. 
 
U slučaju dužničkih instrumenata koji su klasifikovani kao raspoloživi za prodaju, obezvređenje se procenjuje na osnovu istih 
kriterijuma kao i za finansijska sredstva koja se iskazuju po amortizovanoj nabavnoj vrednosti. Ukoliko se, u narednoj godini, fer 
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vrednost dužničkog instrumenta poveća i ukoliko se taj rast može objektivno povezati sa događajem koji se desio nakon što je 
gubitak usled obezvređenja priznat na teret bilansa uspeha, gubitak usled obezvređenja se ukida u korist bilansa uspeha.  
 
(xiii) Reprogramirani krediti 
 
Kada je u mogućnosti, Banka radije reprogramira kredite nego što realizuje sredstva obezvređenja. To može da podrazumeva 
produženje roka otplate kao i nove uslove kreditiranja. Nakon izmene uslova, ne smatra se da je kredit dospeo. Rukovodstvo 
kontinuirano kontroliše reprogramirane kredite kako bi se osiguralo ispunjenje svih kriterijuma, kao i budućih plaćanja. I dalje se 
vrši individualna ili grupna procena obezvređenja, primenom prvobitne efektivne kamatne stope.  
 
(xiv) Netiranje finansijskih sredstava i finansijskih obaveza 
 
Finansijska sredstva i finansijske obaveze se mogu netirati i prikazati u neto iznosu u bilansu stanja, ako i samo ako Banka ima 
zakonsko pravo prebijanja priznatih iznosa sredstava i obaveza i ukoliko namerava da izvrši izmirenje u neto iznosu ili da 
istovremeno realizuje sredstvo i izmiri obavezu.  
 
(xv) Računovodstvo hedžinga 
 
Banka ne koristi računovodstvo hedžinga. 
 
(3) Lizing 
 
Sagledavanje da li je određeni ugovor lizing ili sadrži elemente lizinga se zasniva na suštini ugovora i zahteva procenu da li 
ispunjenje ugovora zavisi od upotrebe određenog sredstva ili grupe sredstava i da li ugovor podrazumeva prenos prava 
korišćenja sredstava. Banka nema ugovora za koje se može smatrati da su lizing ugovori. 
 
(4) Priznavanje prihoda i rashoda 
 
Prihodi se priznaju u meri u kojoj je verovatno da će Banka ostvariti priliv ekonomskih koristi i da se prihodi mogu pouzdano 
proceniti. Sledeći specifični kriterijumi priznavanja takođe moraju biti ispunjeni da bi prihodi bili priznati. 
 
(i) Prihodi od kamata i slični prihodi i rashodi 
 
Za sve finansijske instrumente vrednovane po amortizovanoj vrednosti i kamatonosne finansijske instrumente raspoložive za 
prodaju, prihodi ili rashodi od kamata se iskazuju po efektivnoj kamatnoj stopi. Prilikom određivanja efektivne kamatne stope 
uzimaju se u obzir svi ugovorni uslovu koji se odnose na taj finansijski instrument. 
 
Na sva potraživanja kod kojih postoji evidentno problem naplate u roku ,obračunata kamata se prenosi na račun  suspendovane 
kamate u vanbilansnoj evidenciji. 
Prenos i storniranje obračunate kamate sa računa prihoda na račun suspendovane kamate se vrši od dana utuženja potraživanja 
za naplatu, ili od dana donošenja odluke Izvršnog odbora o prenosu obračunate kamate na račun suspendovane kamate za 
potraživanja za koja je nadležna služba procenila da se ne mogu naplatiti u roku od godinu dana, iako potraživanje nije utuženo. 
 
(ii) Prihodi od naknada i provizija 
 
Banka ostvaruje prihode od naknada i provizija koji proizilaze iz širokog spektra usluga koje Banka pruža svojim klijentima. 
Prihodi od naknada se mogu svrstati u dve kategorije:   
 
(iii) Prihod od naknada po osnovu usluga koje se pružaju u određenom vremenskom periodu 
 
Naknade dobijene za pružanje usluga tokom određenog perioda su razgraničene tokom tog perioda.  
 
(iv) Prihodi od naknada povezani sa izvršenjem određenog posla 
 
Naknade ili komponente naknada koje su povezane sa izvršenjem određenog posla se priznaju pošto se ispune odgovarajući 
kriterijumi.  
 
(v) Prihodi od dividendi 
 
Prihodi od dividendi se priznaju kada se ustanovi pravo Banke na priliv po osnovu dividendi. 
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(vi) Prihodi od zakupnina 
 
 
Prihodi od zakupnina koji se odnose na investicione nekretnine se priznaju ravnomerno tokom perioda zakupa i iskazuju se u 
korist bilansa uspeha u okviru ostalih poslovnih prihoda. 
 
(5) Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
U Izveštajima o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumeva se gotovina, deponovani viškovi 
likvidnosti kod Narodne banke Srbije, sredstva na računima kod drugih banaka i sredstva na žiro računu i ostala novčana 
sredstva 
 
(6) Nekretnine i oprema 
 
Nekretnine i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti izuzimajući troškove svakodnevnog održavanja, umanjenoj za 
akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke po osnovu obezvređenja.  
 
Nabavnu vrednost  pored nabavne cene čine i svi zavisni troškovi nabavke da bi se sredstvo dovelo u funkciju(carine i druge 
uvozne dažbine,nepovratni porezi,transportni troškovi,troškovi monaže i demontaže) 
 
Amortizacija se obračunava korišćenjem proporcionalne metode u cilju smanjenja vrednosti nekretnina i opreme na njihove 
rezidualne vrednosti tokom procenjenog korisnog veka upotrebe. Procenjeni korisni vekovi upotrebe sredstava se kreću u 
sledećim rasponima: 
 

Građevinski objekti do 77 godina 
Kompjuterska oprema Od 3 do  5 godina 
Ostala oprema  6 do 14 godina 

 
Promene u očekivanom korisnom veku upotrebe sredstava obuhvataju se kao promene u računovodstvenim procenama. 
 
Do prestanka priznavanja nekretnina i opreme dolazi nakon otuđenja ili kada se ne očekuju ekonomske koristi od tog sredstva u 
budućnosti. Gubici ili dobici koji proističu iz prestanka priznavanja vrednosti sredstva (obračunati kao razlika između neto prihoda 
od otuđenja i neto knjigovodstvene vrednosti sredstva) se priznaju u bilansu uspeha za godinu kada je došlo do prestanka 
priznavanja, u okviru ostalih poslovnih rashoda  ili ostalih poslovnih prihoda.  
 
(7) Investicione nekretnine 
 
Banka drži određene nekretnine kao investicije u cilju ostvarivanja prihoda od zakupnine i/ili porasta vrednosti nekretnine. Banka 
primenjuje isti računovodstveni tretman za investicione nekretnine kao i za ostale nekretnine.  
 
(8) Nematerijalna ulaganja 
 
Nematerijalna ulaganja se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke po 
osnovu obezvređenja. 
 
Korisni vek upotrebe nematerijalnih sredstava se procenjuje kao ograničen ili neograničen. Nematerijalna sredstva sa 
ograničenim vekom trajanja se amortizuju tokom korisnog veka upotrebe. Period i metod amortizacije za nematerijalna sredstva 
sa ograničenim vekom upotrebe se proveravaju najmanje jednom godišnje, na kraju finansijske godine. Promene u očekivanom 
korisnom veku upotrebe ili očekivanom obrascu potrošnje budućih ekonomskih koristi sadržanih u sredstvu se obuhvataju tako 
što se promeni period ili metod amortizacije i tretiraju se kao promene u računovodstvenim procenama. Troškovi amortizacije 
nematerijalnih sredstava sa ograničenim vekom trajanja se priznaju na teret bilansa uspeha, u okviru ostalih poslovnih rashoda.  
 
Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava korišćenjem proporcionalne metode u cilju smanjenja vrednosti 
nematerijalnih ulaganja na njihove rezidualne vrednosti tokom  procenjenog korisnog veka upotrebe, kako sledi: 

Licence za software  3 do 5 godina 
Ostala nematerijalna ulaganja  3 do 5 godina  

 
 (9) Obezvređenje nefinansijskih sredstava 
 
Banka procenjuje na dan bilansa stanja, ukoliko događaji ili promene okolnosti ukazuju da knjigovodstvene vrednosti 
nefinansijskih sredstava mogu biti obezvređene, da li postoje indikacije da nefinansijsko sredstvo može da bude obezvređeno. 
Ukoliko takva indikacija postoji, odnosno kada se zahteva godišnje testiranje obezvređenja sredstva, Banka procenjuje 
nadoknadive vrednosti sredstva. Ukoliko se utvrdi da je knjigovodstvena vrednost sredstva (ili grupe sredstava, odnosno jedinice 
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koja generiše gotovinu) veća od nadoknadive vrednosti, sredstvo je obezvređeno i knjigovodstvena vrednost sredstva se 
umanjuje do procenjenog iznosa nadoknadive vrednosti.  
 
Prethodno priznat gubitak po osnovu obezvređenja se revidira samo ukoliko je došlo do promene u procenama korišćenim za 
određivanje nadoknadive vrednosti sredstva, od trenutka kada je gubitak po osnovu obezvređenja priznat. U tom slučaju, 
knjigovodstvena vrednost sredstva se uvećava do nadoknadive vrednosti. 
 
(10) Finansijske garancije 
 
Banka odobrava finansijske garancije koje se sastoje od plativih i činidbenih garancija, akreditiva, akcepta menica i drugih 
poslova jemstva. Finansijske garancije se inicijalno priznaju u bilansu stanja po fer vrednosti, u okviru rezervisanja, nakon priliva 
naknade po osnovu odobravanja finansijske garancije. Nakon inicijalnog priznavanja, obaveze Banke koje proističu iz finansijskih 
garancija se vrednuje u iznosu amortizovane naknade ili iznosu najbolje procene troškova neophodnih da bi se izmirila 
finansijska obaveza koja nastaje kao rezultat garancije, u zavisnosti koji je iznos viši . 
 
Povećanje obaveza koje se odnosi na finansijske garancije se iskazuje na teret bilansa uspeha, u okviru rashoda indirektnih 
otpisa plasmana i rezervisanja. Primljene naknade se priznaju u korist bilansa uspeha u okviru prihoda od naknada i provizija 
ravnomerno tokom perioda trajanja garancije. 
 
(11) Naknade zaposlenima - Beneficije zaposlenih 
 
Definisani planovi doprinosa 
 
Banka obračunava i plaća doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti po 
stopama utvrđenim zakonom na bazi bruto zarada zaposlenih. Troškovi doprinosa priznaju se u bilansu uspeha u istom periodu 
kao i troškovi zarada na koje se odnose. Banka nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu. 
 
Dugoročne naknade zaposlenima 
 
U skladu sa Zakonom o radu, Banka  ima obavezu isplate naknade zaposlenima prilikom odlaska u penziju u iznosu od 3 prosečne 
zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.  
 
Troškovi i obaveze po osnovu ovih planova nisu obezbeđeni fondovima. Obaveze po osnovu naknada i sa njima povezani troškovi se 
priznaju u iznosu sadašnje vrednosti očekivanih budućih gotovinskih tokova. Dobici i gubici i troškovi prethodno izvršenih usluga 
priznaju se u bilansu uspeha kada nastanu.  
 
 (12) Rezervisanja 
 
Rezervisanja se priznaju kada Banka ima sadašnju obavezu, zakonsku ili izvedenu, kao rezultat prethodnog događaja, 
verovatno je da će biti potreban odliv ekonomskih koristi da bi obaveza bila izmirena i moguće je izvršiti pouzdanu procenu 
iznosa obaveze.  
 
(13) Porez na dobit 
 
Tekući porezi  
 
Tekuća poreska sredstva i obaveze koja se odnose na tekuću i prethodne poreske godine vrednovani su u iznosu za koji se 
očekuje da će biti povraćen odnosno plaćen nadležnim poreskim organima. Primenjene poreske stope korišćene pri obračunu 
tekućih poreskih sredstava i obaveza su propisane poreskim propisima primenljivim na dan datuma bilansa stanja. Tekući porez 
na dobit koji se odnosi na stavke koje se direktno evidentiraju u korist ili na teret kapitala se takođe evidentira na teret, odnosno 
u korist kapitala.  
 
Porez na dobit predstavlja iznos obračunatog poreza primenom poreske stope 10% na iznos dobitka pre oporezivanja, po 
odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu svode na efektivnu poresku stopu. Konačni iznos obaveza po 
osnovu poreza na dobit utvrđuju se primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom. 
 
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za 
povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. 
 
Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih 
obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina. 
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Odloženi porezi 
 
Odloženi porez na dobitak obračunava se korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene 
razlike između poreske osnove potraživanja i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrednosti. Važeće poreske 
stope na datum bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog datuma stupile na snagu, se koriste za utvrđivanje 
razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. 
 
Odložena poreska potraživanja se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji 
se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit od koje se preneti 
poreski gubitak i krediti mogu umanjiti. 
 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 
 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, poreze i doprinose na zarade na teret poslodavca, 
kao i druge poreze i doprinose u skladu sa  republičkim, poreskim i opštim propisima.Ovi porezi i doprinosi su prikazani u 
okviru ostalih poslovnih rashoda. 
 
Sredstva po poslovima u ime i za račun trećih lica 
 
Sredstva po poslovima u ime i za račun trećih lica, kojima Banka upravlja uz naknadu, su uključena u bilans stanja Banke. 
 
Pravična vrednost 
 
Finansijski izveštaji su prikazani po metodu prvobitne nabavne vrednosti, uključujući korekcije i rezervisanja u cilju svođenja  
pozicija sredstava na realnu vrednost. 
 
Poslovna politika Banke je da obelodani informacije o pravičnoj vrednosti aktive ili pasive za koju postoji zvanične tržišne 
informacije do kojih se dolazi na osnovu alternativnih tehnika vrednovanja i kada se pravična vrednost značajno razlikuje od 
knjigovodstvene vrednosti. Po mišljenju rukovodstva, iznosi u finansijskim izveštajima odražavaju realnu vrednost koja u datim 
okolnostima najverodostojnije i najkorisnije za potrebe finansijskog izveštavanja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 
reviziji Republike Srbije i propisima Narodne banke Srbije regulišu finansijsko izveštavanje banaka. 
 
(14) Uporedni podaci 
 
U cilju usaglašavanja sa prezentacijom u tekućoj godini, izvršene su određene reklasifikacije uporednih podataka, kada je to bilo 
potrebno. 
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3. PRIHODI I RASHODI OD KAMATA 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od kamata 3.061.365  3.616.106 
Druge banke,sektor finansija i osiguranja 35.737  38.207 
Narodna banka Srbije 55.209  296.843 
Preduzeća 2.237.394  2.645.596 
Javni sektor 64.535  79.469 
Stanovništvo 268.844  189.636 
Strana lica -  - 
Drugi komitenti 1.173  312 
Preduzetnici 30.921  34.439 
Hartije od vrednosti 367.552  331.604 
    
Rashodi od kamata 1.659.648  1.969.825 
Druge banke,sektor finansija i osiguranja 246.207  323.757 
Narodna banka Srbije -  - 
Preduzeća 879.618  1.027.396 
Javni sektor 30.073  26.603 
Preduzetnici 3.742  3.289 
Stanovništvo 415.141  517.492 
Strana lica 2.137  81 
Drugi komitenti 55.221  71.207 
Hartije od vrednosti 884  - 
Subordinirane obaveze 26.625  - 
 
Neto prihodi od kamata 1.401.717  1.646.281 

 
Prihodi i rashodi od kamata po klasama finansijskih instrumenata: 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od kamata 3.061.365  3.616.106 
Gotovina i kratkoročna sredstva 12.059  55.278 
Depoziti kod Narodne banke Srbije 43.151  36.995 
Plasmani bankama 35.737  38.207 
Plasmani komitentima 2.334.022  2.759.816 
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju -  - 
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća 367.552  536.175 
Ostalo-stanovništvo 268.844  189.635 
    
Rashodi od kamata 1.659.648  1.969.825 
Depoziti banaka,sektor finansija i osiguranja 246.207  323.757 
Depoziti komitenata 971.675  1.128.495 
Izdate hartije od vrednosti -  - 
Obaveze po osnovu subordiniranih kredita 26.625  - 
Ostalo-stanovništvo 415.141  517.281 
 
Neto prihodi od kamata 1.401.717  1.646.281 
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4. PRIHODI I RASHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od naknada i provizija 480.396  473.264 
Poslovi platnog prometa u zemlji 260.636  243.934 
Poslovi platnog prometa sa inostranstvom 15.750  14.411 
Poslovi kupovine i prodaje deviza 1.253  1.819 
Poslovi sa platnim karticama 37.687  29.946 
Garancijski i drugi poslovi jemstva 80.761  96.514 
Poslovi upravljanja sredstavima za račun drugih lica 41.971  40.096 
Ostale naknade i provizije 42.338  46.544 
    
Rashodi od naknada i provizija 38.199  32.307 
Poslovi platnog prometa u zemlji 15.698  14.337 
Poslovi platnog prometa sa inostranstvom 2.611  2.268 
Poslovi kupovine i prodaje deviza 352  - 
Poslovi sa platnim karticama -  - 
Brokerske naknade i provizije 275  1.344 
Ostale naknade i provizije 19.263  14.357 
 
Neto dobitak od naknada i provizija 442.197  440.957 

 
Prihodi i rashodi od naknada po osnovu kupovine i prodaje deviza u 2012.godini kniženi su na računu kursnih razlika po osnovu 
kupoprodaje deviza u iznosu od 12.073 ( 000 RSD) na negativnim kursnim razlikama  i 70.806 (000RSD) na pozitivnim kursnim 
razlikama. 
 
5. NETO PRIHODI/RASHODI OD KURSNIH RAZLIKA 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Pozitivne kursne razlike 2.545.169  4.027.426 
Negativne kursne razlike 3.165.455  3.960.657 
 
Neto  rashodi /prihodi od kursnih razlika (620.286)  66.769 

 
Neto prihodi po osnovu kursnih razlika u 2011.godini uvećani  su za iznos prihoda i rashoda po osnovu prodaje i kupovine deviza 
koji su u 2011.godini knjiženi na kontima prihoda od naknada i to pozitivne kursne razlike u iznosu  64.602 ( 000 RSD) i 
negativne kursne razlike u iznosu za 5.828 (000RSD). 
 
6.   NETO DOBITAK PO OSNOVU PRODAJE UDELA  
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
           Dobitak od prodaje udela (učešća) 6.526  - 
            Dobitak od prodaje udela (učešća 6.526  - 

 
 
 
 
7. PRIHODI PO OSNOVU DIVIDENDI  
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi po osnovu dividendi i učešća 298  - 
   - 
Prihodi po osnovu dividendi 298  - 
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8. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Ostali prihodi od operativnog poslovanja i povraćaja sudskih taksi 316  260 
Dobici od prodaje osnovnih sredstava i primljenih materijalnih vrednosti -  - 
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja 1.790  5.334 
Prihodi od naplaćenih premija osiguranja -  29 
Prihodi od zakupnina 59.644  3.565 
Ostali prihodi 7.174  15.691 
Ukupno ostali poslovni prihodi 68.924  24.879 

 
 
 
9. NETO PRIHODI-RASHODI PO OSNOVU INDIREKTNIH OTPISA 

 
 2012  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od ukidanja ispravki 2.288.072  2.787.687 
Bilansnih pozicija 2.091.871  2.375.734 
Vanbilansnih pozicija 148.944  297.613 
Prihodi od naplaćenih suspendovane kamate 44.015  114.340 
Prihodi od ukidanja neiskorišćenih rezervisanja za penzije 3.242  - 
Rashodi indirek.pojedinačnih otpisa 3.368.151  3.035.085 
Bilansnih pozicija 3.257.053  2.739.753 
Vanbilansnih pozicija 109.619  292.179 
Rezervisanja za penzije -  1.790 
Rashodi po osnovu suspenzija kamata 1.479  1.363 
Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa 1.080.079  247.398 

 
10. OPERATIVNI I OSTALI POSLOVNI RASHODI 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi materijala 62.287  57.855 
Troškovi proizvodnih usluga 354.908  352.027 
Nematerijalni troškovi 224.850  227.766 
Troškovi poreza 31.040  23.765 
Troškovi doprinosa 103.820  119.982 
Ostali troškovi 27.289  29.331 
Gubici po osnovu rashodovanja stalnih sredstava i nemat.ulaganja 321  179 
Direktan otpis 3.292  86.631 
Rashodi od prodaje materijalnih vrednosti stečenih naplatom potraživanja 6.729  - 
Naknadno utvrđeni rashodi kamata – prinudna naplata 522  15.442 
Ukupni operativni i ostali poslovni rashodi 815.058  912.978 

 
11. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Troškovi neto zarada i naknada 423.424  531.524 
Troškovi poreza na zarade i naknade 66.709  83.976 
Troškovi doprinosa na zarade i naknade 101.056  116.520 
Ostali lični rashodi 53.829  44.854 
Ukupno troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 645.078  776.874 
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12. PRIHODI OD PROMENE VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Prihodi od promene vrednosti plasmana 1.616.497  1.168.949 
Prihodi od promene vrednosti ostalih potraživanja 28.074  6 
 
Ukupno prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza 1.644.571  1.168.955 

 
 
 
13. RASHODI OD PROMENE VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA 
 

  2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Rashodi od promene vrednosti plasmana 939.396  1.143.929 
Rashodi od promene vrednosti HOV 55  136 
Rashodi od promene vrednosti subordiniranih obaveza 34.323  - 
Ukupno rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza 973.774  1.144.065 

 
 
14. POREZ NA DOBIT  
 
Odloženi porez na dobit koji se odnosi na iznose evidentirane direktno u korist ili na teret kapitala su sledeći: 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Odloženi porez evidentiran u korist/na teret kapitala (7.059)  2.358 
    
 
Ukupno odloženi porez evidentiran u korist/na teret kapitala (7.059)  2.358 

 
 
 
15. ZARADA / GUBITAK PO AKCIJI  
 
Osnovna zarada po akciji je izračunata tako što je godišnji neto dobitak ili gubitak, koji može da se pripiše vlasnicima običnih 
akcija Banke, podeli ponderisanim prosečnim brojem običnih akcija koje su bile u opticaju tokom perioda. 
 
Banka je u 2012 godini iskazala gubitak iz redovnog poslovanja u iznosu od  701.426 (000 RSD).Gubitak po akciji  iznosi 1.236 
RSD. 
 
Sledeća tabela prikazuje podatke koji se odnose na rezultate poslovanja i broj akcija, koji su korišćeni u obračunima osnovne 
zarade po akciji: 
 

 2012.  2011. 
 RSD   RSD  
Neto dobit/(gubitak) koji se odnosi na vlasnike običnih akcija Banke  (1.236)  208 
Neto dobit/(gubitak) koja se odnosi na vlasnike običnih akcija Banke,  
korigovana za efekte konvertibilnih finansijskih instrumenata (1.236)  208 
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16. GOTOVINA I GOTOVINSKI  EKVIVALENTI 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U dinarima 2.057.332  1.939.685 
Žiro račun 1.601.056  1.208.204 
Gotovina u blagajni 456.276  525.721 
Blagajnički zapisi Trezora -  205.760 
    
U stranoj valuti 240.618  917.256 
Računi kod banaka u zemlji 3.250  2.475 
Računi kod banaka u inostranstvu 120.042  810.054 
Gotovina u blagajni u stranoj valuti 117.548  104.665 
Čekovi poslati na naplatu u inostranstvo 25  62 
Ispravke vrednosti (247)  - 
 
Stanje na dan 31. decembra 2.297.950  2.856.941 

 
 
17. OPOZIVI DEPOZITI I KREDITI 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U dinarima -  2.924.297 
Repo plasmani kod Narodne banke Srbije -  2.504.297 
Ostala novčana sredstva -  420.000 
U stranoj valuti 4.448.128  3.874.851 
Obavezna devizna rezerva  4.448.128  3.874.373 
Opozivi depoziti -  478 
Stanje na dan 31. decembra 4.448.128  6.799.148 

 
18. POTRAŽIVANJA ZA KAMATU I NAKNADU 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U dinarima 784.046  670.010 
Druge banke,sektor finansija i osiguranja 6.244  462 
Narodna banka Srbije 1.687  2.773 
Preduzeća 754.930  649.845 
Javni sektor -  1.251 
Stanovništvo 20.599  15.515 
Strana lica -  - 
Drugi komitenti 586  164 
    
U stranoj valuti 24.423  14.712 
Druge banke -  - 
Preduzeća 21.423  14.712 
    
Ispravka vrednosti (301.270)  (226.382) 
Stanje na dan 31. decembra 504.199  458.340 
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19. DATI  KREDITI  I  DEPOZITI 
 

  2012.  2011. 
 Kratkoročni Dugoročni Ukupno  Kratkoročni Dugoročni  Ukupno 
 RSD hiljada RSD hiljada RSD hiljada  RSD hiljada RSD hiljada RSD hiljada 
U dinarima        
-bankarski sektor 242.286 28.535 270.821  200.000 - 200.000 
 - Preduzeća 14.325.159 3.773.154 18.098.313  14.642.990 3.434.213 18.077.203 
 - Stanovništvo 357.190 1.375.653 1.732.843  248.849 1.432.796 1.681.645 
 - Javni sektor 31.141 7.004 38.145  16.000 - 16.000 
 - Strana lica 28 28 56  5 98 103 
Ukupno u dinarima 14.955.804 5.184.374 20.140.178  15.107.844 4.867.107 19.974.951 
U stranoj valuti        
-bankarski sektor 35.117 - 35.117  1.046 -- 1.046 
 - Preduzeća 480.108 - 480.108  264.662 - 264.662 
 - Stanovništvo - - -  - - - 
 - Javni sektor - - -  - - - 
 - Strane banke - - -  925.026 - 925.026 
Ukupno u stranoj valuti 515.225 - 515.225  1.190.734 - 1.190.734 
UKUPNO plasmani 15.471.029 5.184.374 20.655.403  16.298.578 4.867.107 21.165.685 
Ispravka vrednosti:   (3.033.222)    (2.040.238) 
Stanje na dan 31. decembra   17.622.181    19.125.447 

 
 
20. UDELI I UČEŠĆA  
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U dinarima    
-banke 1.551  1.925 
-preduzeća 142.929  10.393 
Ukupno u dinarima 144.480  12.318 

  U stranoj valuti    
-banke 3.476  3.263 
Ispravke vrednosti (440)  - 
Stanje na dan 31.decembra 147.516  15.581 

 
 
21. OSTALI PLASMANI 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U dinarima 878.582  805.713 
- garancije pale na teret banke 466.985  403.723 
-kupljeni plasmani 383.999  383.999 
-ostali plasmani 27.598  17.991 
                  

  U stranoj valuti 1.919.965  309.524 
-garancije pale na teret banke  142.537  128.228 
-ostali plasmani 49.428  181.296 
Ispravke vrednosti (385.911)  (251.824) 
Stanje na dan 31.decembra 684.636  863.413 

 
Kupljeni plasmani (faktoring) u iznosu  od 383.999 RSD(  000) odnose se na JP Direkcija za izgradnju,urbanizam i stambene 
poslove opštine Prokuplje u iznosu od 283.858 RSD(000) i Rudnik- modna konfekcija  Gornji Milanovac   u iznosu od 100.141 
RSD(0 
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22. HARTIJE OD VREDNOSTI  
 

U dinarima 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
HOV raspoložive za prodaju 340  340 
HOV koje se drže do dospeća 1.026.023  1.618.954 
Blagajnički zapisi Trezora 426.020  317.830 
Odstupanje od nominalne vrednosti (9)  (29) 
Ispravke vred.dospelih  HOV (48.309)  (40.924) 
Ukupno u dinarima 1.404.065  1.896.171 
U stranoj valuti    
    
HOV RS koje se drže do dospeća 341.155  - 
Neto stanje 31.decembra 1.745.220  1.896.171 

 
 
 
23. OSNOVNA SREDSTVA, INVESTICIONE NEKTERNINE I NEMATERIJALNA ULAGANJA 
 
Promene na osnovnim sredstvima, investicionim nekretninama i nematerijalnim ulaganjima: 
 

 

Zemljište i 
građevinski 

objekti  Oprema  

Oprema 
uzeta u 
finansij

ski 
lizing  

Ukupno 
osnovna 
sredstva 

Investicione  
nekretnine 

Nematerija- lna 
ulaganja 

 RSD hiljada  RSD hiljada  
RSD 

hiljada  RSD hiljada RSD hiljada RSD hiljada 
Nabavna vrednost          
Stanje na početku godine 801.934  574.889    1.376.823 1.171.509 108.720 
Povećanje   10.331    10.331 74.316 65.471 
Prenosi   6.585    6.585 666.010 57.288 
Otuđenja -prodaja   (4790)    (4.790)   
Rashodovanje   (14.522)    (14.522)   
Ostalo preknjižavanje        (666.010) (12.978) 
Stanje na kraju godine 801.934  572.493    1.374.427 1.245.825 218.501 
          
Akumulirana amortizacija i 
obezvređenje  

 
 

 
 

 
   

Stanje na početku godine 45.921  364.850    410.771 2.237 41.991 
Povećanje 10.425  68.084    78.509 14.631 42.732 
Prenosi   3.292    3.292  (4.818) 
Otuđenja -prodaja   (4170)    (4170)   
Rashodovanje   (13.530)    (13.530)   
Povećanje/(smanjenje)  
obezvređenja  

 
 

 
 

 
   

Ostalo          (2.963) 
Stanje na kraju godine 56.346  418.526    474.872 16.867 76.942 
           
Neto sadašnja vrednost          
na dan 31. decembra 2012  745.588  153.967    899.555 1.228.957 141.559 
          
na dan 31. decembra 2011 756.013  210.037    966.050 1.169.274 66.729 

 
Banka nema građevinskih objekata koji su pod hipotekom radi obezbeđenja otplate obaveza po osnovu kredita. Neto sadašnju 
vrednost opreme na dan 31. decembra 2012. godine najvećim delom čine računarska i telekomunikaciona oprema, kancelarijski 
nameštaj i motorna vozila.  
Banka je u 2011. i  2012.godini primila nepokretnosti naplatom potraživanja i deo u iznosu od 1.245.825 RSD(000) klasifikovala 
kao investicione nekretnine i izdala u zakup.Najveći broj objekata stavljen je u funkciju investicionih nekretnina u decembru 
2011.godine i to: 

- Poslovni objekat Crveni krst I deo u Nišu vrednosti 117.271.340,43 din.površine 1.073 m2, 
- Deo zgrade Luke Beograd,prizemlje i I sprat vrednosti 392.959.260,95 din.ukupne površine 5.744 m2, 
- Poslovna zgrada Velefarm u Vojvode Stepe 414/V vrednosti  319.167.666,28 din.ukupne površine 1.833 m2 i  
- Poslovna zgrada Velefarm u Užicu-Borići vrednosti 145.872.280,86 din. ukupne površine1.658 m2 

U 2012.godini u funkciju investicionih nekretnina stavljeni su sledeći objekti: 
- Lokal 105 TPC Kalča Niš  u iznosu 15.232.394,16 din površine 150m2, 
- Lokal u ulici Kralja Aleksandra Karađorđevića 128 Kragujevacu iznosu 17.140.625,36 din.površine 149 m2, 
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- Proizvodni pogon i zemljište u Vitanovcu Kraljevo u iznosu 29.762.925,16 din. 
 
Ostvareni prihodi od zakupa investicionih nekretnina iznose 59.644 RSD (000). 
 
 
24. OSTALA SREDSTVA  
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Potraživanja od zaposlenih 10.119  9.766 
Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa, osim poreza na dobit 49  49 
Dati avansi 8.633  54.060 
Ostala potraživanja iz poslovnih odnosa 206.300  143.110 
Zalihe 3.915  3.315 
Materijalne vrednosti primljene po osnovu naplate potraživanja 13.060  755.223 
Ostala sredstva-potraž.za više plaćen porez na dobit 34.282  19.668 
Razgraničena potraživanja za obračunatu kamatu:    
  - u dinarima 29.601  17.392 
  - u stranoj valuti -  164 
Ostala aktivna vremenska razgraničenja:    
  - u dinarima 7.662  10.208 
Ukupno ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja   1.012.955 
Ispravka vrednosti  (159.036)  (133.472) 
Stanje na dan 31. decembra 154.545  879.483 

 
 
 
 
25. TRANSAKCIONI DEPOZITI 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U dinarima 2.677.244  2.910.170 
Sektor finansija i osiguranja 172.279  153.225 
Javna preduzeća 146.996  330.897 
Preduzeća 1.969.591  2.068.799 
Javni sektor 14.094  20.142 
Stanovništvo 373.006  336.710 
Strana lica 1.278  397 
U stranoj valuti 848.424  873.758 
Sektor finansija i osiguranja 126.360  64.115 
Javna preduzeća 13.783  45.518 
Preduzeća 503.848  572.850 
Javni sektor 9  8 
Stanovništvo 204.424  163.989 
Strana pravna i fiz. lica 21.125  27.278 
Stanje na dan 31. decembra 3.525.668  3.783.928 
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26. OSTALI DEPOZITI 
 

                                                                  2012 2011 
 Kratkoročni  Dugoročni  Ukupno  Kratkoročni  Dugoročni  Ukupno 

 RSD 000  RSD 000  RSD 000  RSD 000  RSD 000  RSD 000 
            

U dinarima 6.419.037  152.320  6.571.357  10.233.850  489.344  10.723.194 
Sektor finansija i osiguranja 135.495  853  136.348  2.150.605  -  2.150.605 
Javna preduzeća 760.000  50  760.050  1.375.000  20.050  1.395.050 
Preduzeća 4.927.367  151.063  5.078.430  6.376.619  269.259  6.645.878 
Javni sektor 513.200  -  513.200  243.200  200.000  443.200 
Stanovništvo 82.823  354  83.177  88.426  35  88.461 
Strana lica 152  -  152  -  -  - 
U stranoj valuti 6.515.476  5.942.710  12.458.186  10.319.658  2.659.536  12.979.194 
Sektor finansija i osiguranja 456.367  -  456.367  505.825  -  505.825 
Javna preduzeća 1.133.946  584.992  1.718.938  376.706  1.460.287  1.836.993 
Preduzeća 2.841.509  56.089  2.897.598  1.987.487  90.016  2.077.503 
Javni sektor -  -  -  -  -  - 
Stanovništvo 1.940.856  5.201.939  7.142.795  6.447.631  1.108.855  7.556.486 
Strane banke 113.718  -  113.718  994.089  -  994.089 
Strana lica 29.080  99.690  128.770  7.920  378  8.298 
Stanje na dan 31. decembra 12.934.513  6.095.030  19.029.543  20.553.508  3.148.880  23.702.388 
 
27. PRIMLJENI KREDITI 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U dinarima 72.161  151.038 
Obaveze za studentske kreditie 72.081  151.012 
Ostale obaveze 80  26 
U valuti 96.780  4.941 
Obaveze za neraspoređene naplate 94.184  4.076 
Obaveze za plaćanja prema inostranstvu 7.404  865 
Stanje na 31. decembra 168.941  155.979 

 
 
 
28. OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA I NAKNADA 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obaveze za kamate 13.367  87.354 
Sektor finansija i osiguranja 170  4.615 
Javna preduzeća 1.118  19.210 
Preduzeća 12.079  61.481 
Javni sektor -  2.048 
Obaveze za naknade 121  132 
Stanje na 31. decembra 13.488  87.486 

 
29. OBAVEZE ZA POREZE 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Porez na kamatu po osnovu sredstava štednje stanovništva 730  785 
Obaveze za PDV 2.386  174 
Obaveze za poreze i doprinose 751  455 
Stanje na 31. decembra 3.867  1.414 
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30 OBAVEZE IZ DOBITKA 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Obaveze iz dobitka – dividenda 6.306  6.308 
Stanje na 31. decembra 6.306  6.308 

 
31. REZERVISANJA 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Rezervisanja za gubitke po garancijama 26.472  62.805 
Rezervisanja za gubitke po avansima 1.046  26 
Rezervisanja za penzije 17.685  23.580 
Rezervisanja za sudske sporove  -  - 
Stanje na dan 31. decembra 45.203  86.411 

 
32. OSTALE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
U dinarima 798.965   611.948 
Obaveze za subordinirane zajmove 483.303  - 
Obaveze prema dobavljačima 55.543   27.300 
Obaveze po naplaćenim studentskim kreditima 88.933  378.652 
Obaveze za primljene uplate za osnivanje firmi 2.777  4.691 
Obaveze za primljene uplate za ostala pravna lica -  - 
Ostale obaveze 21.025  19.199 
Razgraničene obaveze za evid. kamatu 48.357  19.593 
Razgraničeni prihodi od kamata 43.737  85.608 
Razgraničeni prihodi od naknada 55.290  76.905 
U stranoj valuti 415.874  89.799 
Obaveze za subordinirane zajmove 227.437  - 
Primljene donacije 32.198  13.236 
Obaveze u obračunu naplčata iz AP Kosovo i Metohija -  22 
Ostale obaveze 246  872 
Razgraničene obaveze za obračunatu kamatu 42.766  9.201 
Razgraničene obaveze za obračunatu kamatu – štednja 113.227  66.468 
Stanje na dan 31. decembra 1.214.839  701.747 

 
Zbog smanjene adekvatnosti kapitala Banka je u 2012.godini primila sredstva koja predstavljaju subordinirane zajmove  u 
iznosu od 710.740 hiljada  RSD ( 6.250  hiljada EUR ). 
 
33. KAPITAL 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Akcijski kapital – obične akcije 3.404.886  3.404.886 
Emisiona premija 1.238.175  1.238.175 
Revalorizacione rezerve-nerealizovani gubici (371)  (391) 
Rezerve iz dobiti za procenjene gubitke 1.923.226  1.669.515 
Nerasporedjena dobit  -  117.936 
Zakonske rezerve -  135.775 
Gubitak do nivoa kapitala (708.485)  - 
 
Stanje na dan 31. decembra 5.857.431  6.565.896 
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Akcijski kapital 
 
Ukupan broj odobrenih akcija Banke na dan 31. decembra 2012. godine iznosi 567.481 običnih akcija nominalne vrednosti RSD 
6.000.00 (2011: 567.481 običnih akcija nominalne vrednosti RSD 6.000.00).  
 
Otkupljene sostvene akcije 
 
Na dan 31. decembra 2012 godine Banka nije imala otkupljenih sopstvenih akcija, kao ni na dan 31. decembra 2011. godine. 
 
Emisiona premija 
 
Emisiona premija obuhvata pozitivnu razliku između postignute prodajne vrednosti akcija i njihove nominalne vrednosti, kao i 
dobitke i gubitke po osnovu trgovanja sopstvenim akcijama. 
 
 
Revalorizacione rezerve 
 
Revalorizacione rezerve iskazuju efekte promena fer vrednosti finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju. 
 
Rezerve iz dobiti 
 
Rezerve iz dobiti forimirane su u skladu sa propisima za procenjene gubitke, rezerve za opšte bankarske rizike i druge rezerve iz 
raspodele dobitka, u skladu sa zakonom, odlukama regulatornog organa, statutom i drugim aktima Banke.  
 
Odlukom Skupštine akcionara u 2012.godini zakonske rezerve  u iznosu 135.775.(000 RSD)  su raspodeljene u rezerve iz dobiti  
za procenjene gubitke. 
 
Gubitak  do nivoa kapitala 
 
Banka je iskazala gubitak u iznosu od 708.485 ( 000 RSD) od čega se na gubitak iz redovnog poslovanja odnosi 701.426 
(000 RSD) i 7.059 (000RSD) na gubitak od kreiranih odloženih poreskih obaveza . 
 
 
34. VANBILANSNE POZICIJE 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Poslovi u ime i za račun trećih lica 4.447.308  5.346.433 
Preuzete buduće obaveze 4.165.722  3.584.741 
Druge vanbilansne pozicije 4.675.289  2.305.115 
Stanje na dan 31. decembra 13.288.319  11.236.289 

 
Poslovi u ime za račun trećih lica 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Studentski i učenički krediti i stipendije 4.438.519  5.337.262 
Kratkoročni krediti – poljoprivredna gazdinstva 8.115  8.256 
Dugoročni plasmani dati stanovništvu 674  915 
Stanje na dan 31. decembra 4.447.308  5.346.433 
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Garancije i ostale preuzete buduće obaveze 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Izdate plative garancije za otplatu kredita 915.447  880.282 
Izdate druge plative garancije 2.276.616  1.699.752 
Činidbene garancije 973.350  1.004.398 
Dati avali i akcepti menica 309  309 
Ukupno garancije, avali i akcepti menica 4.165.722  3.584.741 

 
. 
 
Druga vanbilansna evidencija 
 

 2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Preuzete opozive obaveze 1.491.072  717.428 
Ostala vanbilansna potraživanja 1.595.164  475.671 
Suspendovana kamata 1.541.124  1.082.353 
Ostalo 47.929  29.663 
Stanje na dan 31. decembra 4.675.289  2.305.115 

 
 
35. ODNOSI SA POVEZANIM STRANAMA  
 
Poslovni odnosi sa članovima Izvršnog odbora i ostalom ključnim osobljem  
 
Banka ulazi u poslovne odnose i aranžmane sa članovima Izvršnog odbora i ostalim ključnim osobljem i sa njima povezanim 
licima u redovnom toku poslovanja, koji su bazirani na uobičajnim tržišnim uslovima. 
 
36. FER VREDNOST FINANSIJSKIH INSTRUMENTA  
 
Sredstva za koja je fer vrednost  aproksimativno jednaka knjigovodstvenoj vrednosti 
 
Za finansijska sredstva i finansijske obaveze koje su likvidne ili imaju kratak rok dospeća (do 12 meseci) pretpostavlja se da su 
knjigovodstvene vrednosti aproksimativno jednake njihovoj fer vrednosti. Ova pretpostavka se takođe odnosi na depozite po 
viđenju, štedne depozite bez roka dospeća i finansijske instrumente sa varijabilnim kamatnim stopama 
 
Finansijski instrumenti sa fiksnom kamatnom stopom 
 
Fer vrednost finansijskih sredstava i obaveza sa fiksnom kamatnom stopom, koja se evidentiraju po amortizovanoj nabavnoj 
vrednosti, se procenjuje poređenjem tržišnih kamatnih stopa pri početnom priznavanju sa tekućim tržišnim stopama koje trenutno 
važe za slične finansijske instrumente. Procenjena fer vrednost depozita sa fiksnom kamatom stopom, se bazira na 
diskontovanim novčanim tokovima koristeći preovladjujuće kamatne stope na tržistu novca za ugovore sa sličnim kreditnim 
rizikom i rokom dospeća. Za kotirane emitovane dužničke instrumente, fer vrednosti se izračunavaju na osnovu kotiranih cena na 
tržištu. Za finansijske instrumente za koje nisu dostupne tržišne cene, koristi se model diskontovanog novčanog toka koji je 
baziran na krivi prinosa tekuće kamatne stope koja odgovara preostalom periodu do roka dospeća.  
 
 
37. UPRAVLJANJE RIZICIMA 
 
 
37.1. Uvod 
 
Rizici su karakteristični za bankarsko poslovanje, ali se njima upravlja posredstvom procesa neprekidnog identifikovanja, 
merenja, procene i praćenja. Procesi upravljanja rizicima su presudni za profitabilno poslovanje Banke i svaki pojedinac u Banci 
je, u svom domenu, odgovoran za njihovu optimizaciju. Banka je izložena većem broju rizika u svom poslovanju, a prvenstveno  
kreditnom riziku, riziku likvidnosti, kamatnom riziku, deviznom i ostalim tržišnim rizicima, riziku koncentracije, riziku ulaganja, 
riziku zemlje, operativnom riziku. 
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Struktura upravljanja rizicima obuhvata Upravni odbor, Izvršni odbor, Odbor za reviziju, Sektor za unutrašnju reviziju , Sektor za 
bonitet i upravljanje rizicima, Sektor kontrole usklađenosti poslovanja banke, kao i ostale organizacione delove Banke u 
pojedinim fazama procesa upravljanja rizicima, čije su nadležnosti i odgovornosti u upravljanju rizicima Banke definisane 
zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima Banke.  
 
 
 
 
Sektor za bonitet i upravljanje rizicima 
 
Sektor za bonitet i upravljanje rizicima u organizacionoj strukturi Banke je u funkciji organizacionog razdvajanja dve funkcije 
Banke i to izvršavanja operativnih poslova, s jedne strane, i procesa upravljanja rizicima koji su vezani za obavljanje tih poslova, 
s druge strane. 
 
Sektor za bonitet i upravljanje rizicima se bavi rizicima kojima je Banka izložena, u skladu sa prirodom, obimom i složenošću 
poslovanja banke, tj. sa njenim rizičnim profilom, pri čemu se posebna pažnja poklanja kreditnom riziku, riziku likvidnosti, 
kamatnom riziku, deviznom riziku, riziku koncentracije, riziku ulaganja, riziku zemlje i operativnom riziku. 
 
Upravljanje rizicima od strane Sektora za bonitet i upravljanje rizicima podrazumeva sprovođenje postupaka kojima se rizici 
identifikuju, mere, procenjuju i prate, izveštavanje organizacionih delova i organa rukovođenja i upravljanja Bankom i predlaganje 
mera u cilju minimiziranja rizika u poslovanju Banke.  
 
37.2. Adekvatnost upravljanja rizicima 
 
U skladu za odredbama Zakona o bankama i pratećih podzakonskih akata za sprovođenje ovog Zakona, Banka ima usvojenu  
Strategiju za upravljanje rizicima, Politiku za upravljanje rizicima i Procedure za upravljanje rizicima, kao i organizacionu 
strukturu upravljanja rizicima prilagodjenu zahtevima proizišlim iz regulative koja se odnosi na segment upravljanja rizicima i 
omogućava ostvarivanje utvrđenih ciljeva i principa za upravljanje rizicima. Tokom 2012. godine Banka je upravljala rizicima u 
skladu sa  prudencionim zahtevima regulatornih organa i u skladu sa internim aktima usvojenim radi efikasnijeg upravljanja 
rizicima. Upravljanje rizicima Banke je usklađeno sa veličinom i organizacionom strukturom Banke, obimom aktivnosti i vrstama i 
složenošću poslova koje Banka obavlja.  
 
Upravljanje rizicima i sistemi izveštavanja 
 
Praćenje i kontrola rizika su prvenstveno zasnovani na uspostavljanju limita. Ovi limiti odražavaju poslovnu strategiju i tržišnu 
poziciju, tj. okruženje Banke, kao i nivo rizika koji je Banka spremna da prihvati. Banka prati i meri kapacitet prihvatljivog nivoa 
izloženosti rizicima uzimajući u obzir ukupnu izloženost svim tipovima rizika.  
 
Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Odboru za reviziju i Sektoru za unutrašnju reviziju se kvartalno dostavlja sveobuhvatan 
izveštaj o upravljanju rizicima koji sadrži sve neophodne informacije za ocenu i izvođenje zaključaka o rizicima kojima je Banka 
izložena. S obzirom na njihov značaj, mesečno se sačinjavaju izveštaji o kreditnom, kamatnom i riziku likvidnosti, koji se 
dostavljaju nadležnim organima na razmatranje.  
 
37.3. Kreditni rizik 
 
Kreditni rizik je rizik od nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usled neizvršavanja obaveza klijenta 
prema Banci.  
 
Identifikovanje kreditnog rizika se vrši u fazi uspostavljanja inicijalnog kontakta klijenta sa Bankom, u fazi formiranja dosijea 
klijenta i u toku trajanja plasmana Banke. 

 
Merenje kreditnog rizika se vrši: 
 
1) izračunavanjem vrednosti određenih pokazatelja finansijskog stanja klijenta, pri čemu vrsta korišćenih pokazatelja zavisi od 
vrste klijenta i specifičnosti koje njegov pravni status, delatnost i ostale karakteristike uslovljavaju.   

  
2) analiziranjem prikupljenih podataka o klijentu i njegovom poslovanju, aktuelnih na dan podnošenja zahteva klijenta, koji 
moraju biti tačni, potpuni i ažurni kako bi obezbedili kvalitetnu informaciju o finansijskom stanju i kreditnoj sposobnosti klijenta. 

 
Procena kreditnog rizika se iskazuje kategorizacijom potraživanja Banke i vrši se u skladu sa: 
 
- odredbama odluke Narodne banke Srbije kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke, u cilju 
obračuna rezerve za procenjene gubitke, i 
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- usvojenom Metodologijom za procenu obezvređenja bilansne aktive i verovatnog gubitka po vanbilansnim stavkama ,u cilju 
obračuna ispravke vrednosti bilansne aktive i rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama.    

 
Sektor za bonitet i upravljanje rizicima je, tokom 2012. godine, vršio analizu aktuelnih podataka dostavljenih od strane klijenata, 
Sektora plasmana pravnim licima i Sektora za poslove sa stanovništvom i, na osnovu svih kvantitativnih i kvalitativnih kriterijuma, 
vršio kategorizaciju plasmana u skladu sa pomenutom odlukom NBS i Metodologijom za procenu obezvređenja bilansne aktive i 
verovatnog gubitka po vanbilansnim stavkama .  
 
Ublažavanje rizika podrazumeva utvrđivanje mera i pravila za primenu tih mera, koje se odnose na preuzimanje, smanjenje, 
diversifikaciju, prenos i izbegavanje rizika koje je Banka identifikovala, izmerila i procenila.  Ublažavanje rizika se postiže: 
 
- doslednom primenom postupaka identifikovanja, merenja i procene rizika od strane nadležnih organizacionih jedinica Banke i 
organa Banke  
- pomoću  informacionog sistema koji obezbeđuje podatke za blagovremeno i kontinuirano analiziranje i praćenje izmena stanja i 
strukture, tj. kvaliteta kreditnog portfolija Banke  
 
Praćenje kreditnog rizika se vrši kako na nivou pojedinačnog klijenta, tako i na nivou ukupnog kreditnog portfolija Banke. 
 
 
Maksimalna izloženost kreditnom riziku ne uzimajući u obzir kolateral ili bilo koje sredstvo obezbeđenja 
 
Sledeća tabela pokazuje maksimalnu izloženost kreditnom riziku pozicija bilansa stanja, uključujući derivate. Maksimalna 
izloženost je prikazana u neto knjigovodstvenom iznosu, ne uzimajući u obzir efekte smanjenja rizika putem kolaterala ili drugih 
instrumenata zaštite od rizika:  
 
 

 Maksimalna neto izloženost 
  2012.  2011. 
 RSD hiljada  RSD hiljada 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti (osim gotovine u blagajni) 1.724.127   2.226.495 
Deopoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se 
mogu refinansirati kod centralne banke 4.448.128   6.799.148 
Potraživanja za kamatu i naknadu 504.199   458.340 
Plasmani bankama I klijentima 17.622.181   19.125.447 
Ulaganje u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća 1.745.220   1.896.171 
Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za 
prodaju 147.516   15.581 
UKUPNO 26.191.371   30.521.182 
Ukupno finansijske garancije 4.165.722   3.584.741 
Ukupna izloženost kreditnom riziku 30.357.093   34.105.923 

 
 
 
Sredstva obezbeđenja i ostala sredstva zaštite od kreditnog rizika 
 
Iznos i tip zahtevanog sredstva obezbeđenja zavisi od procenjenog kreditnog rizika svakog komitenta.  
 
Osnovni tipovi kolaterala su za komercijalne kredite, hipoteke na poslovnim i stambenim nepokretnostima, zaloga na zalihama i     
potraživanjima i ostaloj pokretnoj i nepokretnoj imovini, sadužništva/jemstvo drugog lica.. 
 
Banka prati tržišnu vrednost sredstava obezbeđenja zahteva dodatna sredstva obezbeđenja u skladu sa ugovorima i naknadnim 
procenama.  
 
U skladu sa procedurama Banke, Banka može vršiti preuzimanje sredstva obezbeđenja, a na taj način se umanjuju ili izmiruju 
iznosi nenaplaćenih potraživanja od komitenata.  
 
Procena obezvređenja 

 
Najznačajniji faktori koji se uzimaju u obzir prilikom procene obezvređenja plasmana su: postojanje kašnjenja u servisiranju 
obaveza prema banci, uočene slabosti u tokovima gotovine komitenata, postojanje pogoršanja kreditnog rejtinga, kao i 
nepoštovanje uslova definisanih ugovorom. Banka vrši procenu obezvređenja na dva nivoa, individualnom i grupnom. 
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U vezi sa stopom obezvređenosti kredita, napominje se da su počev od 31.12.2006. g., primenjeni međunarodni 
računovodstveni standardi u proceni bilansnih i vanbilansnih plasmana, tj. u obračunu ispravke vrednosti bilansne aktive, 
odnosno rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama.  
 
Sektor za bonitet i upravljanje rizicima je izvršio procenu plasmana pravnim licima prema Međunarodnim računovodstvenim 
standardima (MRS), u skladu sa finansijskom sposobnošću i kreditnom istorijom klijenata, tj. u skladu sa realnošću naplate 
plasmana, prema informacijama Sektora Banke zaduženih za praćenje plasmana u fazi redovnih odnosa sa klijentima i u fazi 
kada su plasmani u statusu povećanog rizika, kojima su definisali novčani prilivi po plasmanima u budućnosti. Procena je 
izvršena u skladu sa računovodstvenim politikama Banke. Ovaj oblik procene izvršen je i u Sektoru za poslove sa stanovništvom 
za plasmane fizičkim licima, u skladu sa račnovodstvenom politikom Banke za ovu vrstu plasmana, čime je knjigovodstveno 
stanje plasmana korigovano u skladu sa MRS. 
 
Pojedinačno procenjivanje ispravke vrednosti 
 
Pri proceni plasmana Banka je individualno procenjivala plasmane klijentima koji čine 80% bruto bilansa obuhvaćenog kreditnim 
portfoliom. Banka određuje visinu ispravke vrednosti za svaki pojedinačno značajan kredit i plasman. Prilikom utvrđivanja visine 
ispravke vrednosti uzima se u obzir mogućnost ostvarivanja poslovnih planova komitenta, sposobnost komitenta da poboljša 
rezultate poslovanja u slučaju nastanka finansijskih poteškoća, vrednost po kojoj se kolaterali mogu realizovati i vremenski rokovi 
realizacije kolaterala, raspoloživost alternativne finansijske podrške komitentima, mogućnost naplate dospelih potraživanja, kao i 
vremenska dimenzija očekivanih tokova gotovine. Procena obezvređenja se počev od 31.01.2011.g. vrši na kraju svakog 
meseca.  
Vanbilansni plasmani koji se odnose na iste klijente kao i pojedinačno procenjivana bilansna potraživanja, obezvređuju se 
prosečnim ponderisanim stopama kojima se obezvređuju bilansna potraživanja od tih individualno procenjivanih klijenata. 
 
Grupno procenjivanje ispravke vrednosti 
 
Banka grupno procenjuje obezvređenje kredita koji nisu pojedinačno značajni (uključujući kreditne kartice, stambene kredite kao 
i druge pozajmice date komitentima), kao i pojedinačno značajnih kredita za koje ne postoje objektivni dokaz o individualnom 
obezvređenju. Procena obezvređenja se počev od  31.01.2011.g. vrši krajem svakog meseca i tom prilikom se analizira svaki 
poseban kreditni portfolio, koji predstavlja specifičnu grupu kredita i plasmana sa sličnim karakteristikama. 
 
Obezvredjenje vanbilansnih plasmana se vrši istim procentom kojim se vrši obezvređenje isto rangiranih grupa bilansnih 
plasmana. 

 
 
37.4. Rizik likvidnosti  
 
Rizik likvidnosti je rizik od nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usled nesposobnosti Banke da 
ispunjava svoje dospele obaveze. Likvidnost predstavlja sposobnost Banke da pravovremeno izmiri svoje dospele obaveze i ona 
zavisi prvenstveno od posedovanja likvidnih sredstava, tj. od toka gotovine i sposobnosti Banke da sredstva obezbedi na tržištu. 
Da bi se smanjio ili ograničio ovaj rizik, Banka nastoji da diversifikuje svoje izvore finansiranja, da upravlja aktivom, tj. pasivom, 
razmatrajući njenu likvidnost i da prati buduće novčane tokove i dnevnu likvidnost Banke. To uključuje procenu očekivanih 
novčanih tokova i postojanje rezervi likvidnosti na višem ili nižem nivou. 
 
Banka održava portfolio visoko likvidnih hartija od vrednosti i diversifikovanih sredstava koja može lako da konvertuje u gotovinu 
u slučaju nepredvidivih i negativnih oscilacija u tokovima gotovine. Banka takođe održava zahtevani nivo obavezne dinarske i 
devizne rezerve, u skladu sa zahtevima Narodne banke Srbije.  
Banka kontinuirano meri i prati nivo likvidnosti Banke obračunom pokazatelja likvidnosti koji se utvrđuje u skladu sa Odlukom o 
upravljanju rizicima banke. Prethodno pomenuti pokazatelj tokom godine bio je sledeći: 
 

Koeficijent likvidnost 2012.  2011. 
    
Prosek tokom perioda 1,74  1,91 

 
Pored navedenog pokazatelja, Banka kontinuirano meri i prati nivo likvidnosti primenom interne metodologije, kroz:  
- praćenje stanja i promena strukture bilansa Banke na dan, odnosno za period (na osnovu prosečnih dnevnih vrednosti) 
- gep analizu (analizu neusklađenosti pozicija aktive i pasive, odnosno priliva i odliva po vremenskim segmentima) 
- indikatore (racia) likvidnosti  
- analizu osetljivosti (podrazumeva analizu promene stanja likvidnosti Banke pod pretpostavkom nastanka ekstremnih promena 
ključnih internih i spoljnih faktora koji su od uticaja na likvidnost Banke i sprovodi se projektovanjem promena aktive Banke, kao 
reakcije Banke na projektovane promene njene pasive, tj. testiranjem njene sposobnosti da odgovori zahtevima klijenata u 
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slučaju kada dođe do povlačenja: svih transakcionih i depozita po viđenju, depozita pet najvećih deponenata pravnih lica, 
depozita deset najvećih deponenata). 
      
 
37.5 Kamatni rizik  
 
Kamatni rizik  je rizik mogucnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usled promena kamatnih 
stopa, a Banka je izložena ovom riziku po osnovu stavki koje se vode u bankarskoj knjizi.  
 
Osnovna metodologija merenja kamatnog rizika polazi od definisanja i grupisanja stavki aktive i pasive Banke u više vremenskih 
('repricing') intervala  prema njihovoj ročnosti, koja se sa stanovišta kamatnog rizika poklapa sa periodom preostalim do:  
- ugovorenih rokova dospeća, kod stavki sa ugovorenim fiksnim kamatnim stopama, 
- sledećeg određivanja (ponovno utvrđivanje ili automatska promena) kamatne stope, kod stavki sa ugovorenim promenljivim 
kamatnim stopama. 

 
Za svaku grupu stavki bilansa i svaki definisani vremenski ('repricing') intrerval izračunavaju se prosečne ponderisane kamatne 
stope sredstava i obaveza na određeni dan, koje se upoređuju sa kamatnim stopama u prethodnim periodima posmatranja i 
kamatnim stopama na finansijskom tržištu. Prati se i visina i struktura nekamatonosnih pozicija aktive i pasive, kao i valutna 
struktura kamatonosnih i nekamatonosnih pozicija bilansa Banke. 
 
Bazičnu meru kamatnog rizika predstavlja koeficijent kamatne osetljivosti (koeficijent gepa) koji se izračunava kao odnos 
kamatno osetljive aktive i kamatno osetljive pasive i odražava spremnost Banke da preuzme rizik u pogledu budućeg kretanja 
kamatnih stopa na tržištu, naročito u periodima velikih oscilacija tržišnih kamatnih stopa. 

 
Osetljivost finansijskog rezultata Banke na očekivane, odnosno projektovane promene kamatnih stopa zavisi od strukture 
dospeća i visine postojećih-ugovorenih kamatnih stopa kamatonosnih stavki aktive i pasive. Gep analiza omogućava merenje i 
procenu ove osetljivosti izračunavajući neto promenu finansijskog rezultata pri projektovanoj promeni kamatnih stopa. Banka je 
procenjivala kamatni rizik na osnovu : 

- koeficijenta kamatne osetljivosti 
- učešća gep pozicije u kamatno osetljivoj aktivi 
- odnosa prosečne ponderisane kamatne stope na kamatonosnu aktivu i prosečne ponderisane stope na kamatonosnu 

pasivu, uvećane za projektovani godišnji porast indeksa potrošačkih cena 
- učešća izmerene promene neto prihoda od kamata pri projektovanoj promeni kamatnih stopa u neto prihodu od 

kamata pri postojećim kamatnim stopama 
- mogućnosti merenja osetljivosti finansijskog rezultata na promene kamatnih stopa na pozicije aktive i pasive u raznim 

smerovima i različitim intenzitetom.  
 

37.6 Devizni rizik 
 
Devizni rizik je rizik od nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usled promene deviznog kursa, a Banka 
mu je izložena po osnovu stavki koje se vode u bankarskoj knjizi i u knjizi trgovanja. 
 
U funkciji upravljanja deviznim rizikom Banka koristi limite koje je propisala Narodna banka Srbije, kao i limite koje su usvojili 
nadležni organi Banke. Pozicije za svaku značajnu valutu se prate svakodnevno kako bi se osiguralo da vrednosti datih pozicija 
ostanu u visini utvrđenih limita. 
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Banka kontinuirano meri i prati devizni rizik putem pokazatelja deviznog rizika, na način propisan od strane Narodne banke 
Srbije. Banka je utvrđivala pokazatelj deviznog rizika na dan, za sve radne dane u mesecu, kao i mesečni pokazatelj deviznog 
rizika, za svaki mesec u toku godine. 
 
Pokazatelj deviznog rizika je odnos ukupne neto otvorene devizne pozicije (koja predstavlja veći iznos od ukupne duge otvorene 
pozicije ili ukupne kratke otvorene pozicije u zavisnosti od toga koja je od ovih apsolutnih vrednosti veća), uključujući apsolutnu 
vrednost neto otvorene pozicije u zlatu i ostalim plemenitim metalima, s jedne strane, i kapitala Banke, s druge strane.  
 
Sledeća tabela prikazuje izloženost Banke deviznom riziku na dan 31. decembra 2012. godine. U tabeli su uključena sredstva i 
obaveze po njihovim knjigovodstvenim vrednostima. 
 

Ukupno dev. Dinarski
31.12.2012 EUR Indeksirano EUR USD Indeksirano USD Ostale Indeksirano ostalo podbilans podbilans Ukupno

AKTIVA
1 Gotovina i gotovinski ekvivalenti 155.666 0 30.549 0 54.403 0 240.618 2.057.332 2.297.950
2 Depoziti kod NBS 4.290.209 0 157.919 0 0 0 4.448.128 0 4.448.128
3 Potrazivanja za kamatu i naknadu 6.317 189.329 144 3.318 0 0 199.108 305.091 504.199
4 Plasmani bankama 1.134 0 0 0 0 0 1.134 0 1.134
5 Plasmani ostalom fin.sektoru 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Plasmani privredi 311.604 8.160.895 10.320 415.356 0 0 8.898.175 7.173.693 16.071.868
7 Plasmani stanovnistvu 0 506.498 0 0 0 0 506.498 1.042.681 1.549.179
8 HOV kojima se trguje 341.155 0 0 0 0 0 341.155 1.404.065 1.745.220
9 Učešća u kapitalu 0 0 3.476 0 0 0 3.476 144.040 147.516

10 Ostali plasmani 67.914 40.248 2.398 0 1 0 110.561 574.075 684.636
11 Nematerijalna ulaganja 0 0 0 0 0 0 0 141.559 141.559
12 Osnovna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 2.128.511 2.128.511
13 Ostala sredstva i AVR 3.588 24.203 9 0 4 0 27.804 126.741 154.545
14 Odlozena poreska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 stalna sredstva namenjena prodaji 0 0 0 0 0 0 2.920 2.920

Ukupno aktiva 5.177.587 8.921.173 204.815 418.674 54.408 0 14.776.657 15.100.708 29.877.365

16 Transakcioni depoziti banaka 3 0 18.548 0 0 0 18.551 12.067 30.618
17 Transakcioni depoziti ost.fin.sekt. 107.622 0 0 0 0 0 107.622 143.827 251.449
18 Transakcioni depoziti privrede 466.525 0 47.205 0 1.233 0 514.963 2.147.534 2.662.497
19 Transakcioni depoziti stanov. 182.465 0 6.967 0 17.856 0 207.288 373.816 581.104
20 Ostali depoziti banaka 113.718 0 0 0 0 0 113.718 0 113.718
21 Ostali depoziti ost.fin.sekt. 536.947 909 0 0 0 0 537.856 1.485.700 2.023.556
22 Ostali depoziti privrede 4.044.744 644.189 488.687 0 0 0 5.177.620 4.357.236 9.534.856
23 Ostali depoziti stanovn. 7.209.036 0 42.641 0 22.413 0 7.274.090 83.323 7.357.413
24 Primljeni krediti 76.760 47 18.649 0 1.371 0 96.827 72.114 168.941
25 Obaveze po osnovu HOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Obaveze za kamate i naknade 0 0 0 0 0 0 0 13.488 13.488
27 Rezervisanja 0 0 0 0 0 0 0 45.203 45.203
28 Obaveze za poreze 0 0 0 0 0 0 0 3.867 3.867
29 Obaveze iz dobitka 0 0 0 0 0 0 0 6.306 6.306
30 Ostale obaveze i PVR 409.763 487.821 6.071 0 38 0 903.693 311.146 1.214.839
31 Odlozene poreske obaveze 0 0 0 0 0 0 0 12.079 12.079

0 0
Ukupno obaveze 13.147.583 1.132.966 628.768 0 42.911 0 14.952.228 9.067.706 24.019.934

32 Akcijski i ostali kaptial 0 0 0 0 0 0 0 4.643.061 4.643.061
33 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 1.923.226 1.923.226
34 Akumulirana dobit 0 0 0 0 0 0 0 -708.485 -708.485
35 Ner.gubici po osnovu HOV 0 0 0 0 0 0 0 -371 -371

Ukupno pasiva 13.147.583 1.132.966 628.768 0 42.911 0 14.952.228 14.925.137 29.877.365
Neto devizna pozicija na dan

-7.969.996 7.788.207 -423.953 418.674 11.497 0 -175.571 175.571 0

EUR USD Ostale valute
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37.7. Rizik zemlje 
 
Rizik zemlje se definiše kao rizik mogucnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke zbog 
nemogucnosti Banke da naplati potraživanja od lica prema kome je Banka izložena iz razloga koji su posledica politickih, 
ekonomskih ili socijalnih prilika u zemlji porekla tog lica. 
 
Identifikacija  rizika zemlje se vrši na osnovu  podataka o klijentima Banke čije je sedište izvan Republike Srbije i o iznosu 
potraživanja Banke od tih klijenata. 
 
Rizik zemlje se meri utvrđivanjem pripadnosti zemlje dužnika određenoj grupi zemalja i rejtinga zemlje dužnika koji su, prema 
poslednjem rangiranju, agencije utvrdile za odredjenu zemlju. 
 
Procena rizika zemlje se vrši na osnovu utvrdjene pripadnosti zemlje dužnika određenoj grupi zemalja, kao i poredjenjem 
rezultata merenja rejtniga zemlje dužnika  sa, u momentu procene važećim, vrednostima rejtinga, koje opredeljuju rizik zemlje 
kao nulti, prihvatljiv ili delimicno prihvatljiv. 
 
 
 
 
37.8. Rizik koncentracije 
 
Rizik koncentracije je rizik koji direktno ili indirektno proizilazi iz izloženosti banke prema istom ili sličnom izvoru nastanka rizika, 
odnosno istoj ili sličnoj vrsti rizika. 
 
Identifikacija rizika koncentracije se vrši na osnovu podataka i informacija o klijentima Banke, njihovoj medusobnoj povezanosti ili 
povezanosti sa Bankom i knjigovodstvenog stanja potraživanja Banke prema njenim klijentima, kao i na osnovu ostalih podataka, 
na osnovu kojih se vrši utvrđivanje grupisanja.  
 
Rizik koncentracije se meri utvrđivanjem:  

- izloženosti Banke prema jednom licu ili prema grupi povezanih lica  
- izloženosti Banke prema licu povezanom sa Bankom 
- ukupne izloženosti Banke prema licima povezanim sa Bankom 
- zbira svih velikih izloženosti Banke, koji pored zbira velikih izloženosti Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica 

uključuje i ukupnu izloženost Banke prema licima povezanim sa Bankom 

(u hiljadama dinara)

Ukupno

Od toga u 
dinarima 

indeksirano 
deviznom 
klauzulom

Ukupno

Od toga u 
dinarima 

indeksirano 
deviznom 
klauzulom

Ukupno

Od toga u 
dinarima 

indeksirano 
deviznom 
klauzulom

Ukupno

Od toga u 
dinarima 

indeksirano 
deviznom 
klauzulom

Ukupno

Od toga u 
dinarima 

indeksirano 
deviznom 
klauzulom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

1. Neto spot pozicija (1.1 - 1.2 )
5.604,00 7.937.858,00 5.267,00 415.350,00 8.346,00 0,00 58,00 0,00 3.124,00 0,00 22.399,00

1.1. Devizna  imovina
14.221.354,00 9.067.681,00 612.698,00 415.350,00 44.319,00 0,00 2.794,00 0,00 5.130,00 0,00 14.886.295,00

1.2. Devizne obaveze
14.215.750,00 1.129.823,00 607.431,00 0,00 35.973,00 0,00 2.736,00 0,00 2.006,00 0,00 14.863.896,00

2. Neto forvard pozicija (2.1 - 2.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Duga pozicija
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Kratka pozicija
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Opcije (3.1 -3.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Duga pozicija
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Kratka pozicija
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Duga otvorena pozicija 
(1+2+3, ako je 1+2+3>0) 5.604,00 0,00 5.267,00 0,00 8.346,00 0,00 58,00 0,00 3.124,00 0,00 22.399,00

5. Kratka otvorena pozicija 
(1+2+3, ako je 1+2+3<0) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Neto otvorena devizna 
pozicija 5.604,00 0,00 5.267,00 0,00 8.346,00 0,00 58,00 0,00 3.124,00 0,00 22.399,00

7. Pozicija u zlatu 0,00

8. Kapital 2.488.343,00

9. Pokazatelj deviznog rizika 0,90

Redni broj Pozicija

Evro (EUR) SAD dolar (USD) Funta sterling (GBP)Svajcarski franak (CHF) Ostale valute

Ukupno
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- ukupnih grupnih izloženosti Banke sa istim ili sličnim faktorima rizika po drugim osnovima, kao što su privredni sektori, 
geografska područja, vrste proizvoda, instrumenti kreditne zaštite  

 
- odnosa izloženosti Banke iz prve četiri alineje i kapitala Banke, obračunatog u skladu sa odlukom kojom se uređuje 

adekvatnost kapitala banke, ili učešćem izloženosti Banke iz pete alineje u kreditnom portfoliu. 
 
Procena rizika koncentracije se vrši poređenjem rezultata merenja rizika izloženosti Banke sa, u momentu procene važecim,  
limitima izloženosti, a rezultat poredjenja opredeljuje izmereni rizik izloženosti Banke kao prihvatljiv ili neprihvatljiv 
 
 
37.9. Rizik  ulaganja  
 
Rizik  ulaganja podrazumeva rizik ulaganje Banke u druga pravna lica i u osnovna sredstva. 
 
Identifikacija  rizika ulaganja se vrši na osnovu podataka i informacija o ulaganjima Banke u druga pravna lica, o ulaganjima 
Banke u osnovna sredstva Banke i o kapitalu Banke.  
 
Rizik ulaganja se meri na osnovu pregleda ulaganja Banke u lica koja nisu lica u finansijskom sektoru, koja su u finansijskom 
sektoru  i u osnovna sredstva Banke i  podataka o visini kapitala Banke 
 
Procena rizika se vrši poređenjem rezultata merenja rizika ulaganja Banke sa, u momentu procene važećim limitima ulaganja, a 
rezultat poređenja opredeljuje izmereni rizik ulaganja Banke kao prihvatljiv ili neprihvatljiv. 
 
 
37.10. Operativni rizik 
 
 
Operativni rizik je rizik od nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usled propusta u radu zaposlenih, 
neadekvatnih unutrašnjih procedura i procesa u Banci, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u Banci, kao 
i usled nastupanja nepredvidivih spoljnih događaja. 
 
Banka ne može očekivati da eliminiše sve operativne rizike, ali uvođenjem rigoroznog kontrolnog okvira i nadgledanjem i 
odgovaranjem na potencijalne rizike, Banka je u mogućnosti da smanjuje ove rizike. Dugoročni cilj Banke u upravljanju 
operativnim rizikom je da se minimiziraju njegovi negativni efekti na finansijski rezultat i kapital Banke.  
 
Upravljanje operativnim rizikom uključuje efektivnu podelu dužnosti, pristup, ovlašćenje i usaglašavanje procedura, obuku 
osoblja i proces nadgledanja.  
 
Praćenje operativnih rizika obuhvata evidentiranje događaja koji predstavljaju operativni rizik i njihovo pridruživanje određenom 
tipu operativne greške, poslovnoj liniji na koju događaj utiče, klasi proizvoda pogođenoj događajem, gubitku koji događaj sobom 
nosi i preduzetim merama za izbegavanje takvih događaja u budućem periodu. 
 
 
37.11. Tržišni rizik 
 
Tržišni rizici su rizici od nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usled promena vrednosti portfolija 
finansijskih instrumenata, usled promena tržišnih varijabli kao što su kamatne stope, devizni kursevi, cene hartija od vrednosti, 
cene roba. Banka nije izložena tržišnim rizicima koji proizilaze iz pozicija koje se vode u knjizi trgovanja Banke 
 
 
 
38. UPRAVLJANJE KAPITALOM 
 
Ciljevi Banke u pogledu upravljanja kapitalom, što predstavlja širi koncept od iznosa kapitala prikazanog u bilansu stanja, su: 

 da obezbedi usaglašenost sa zahtevima Narodne banke Srbije, 
 da obezbedi mogućnost dugoročnog nastavka poslovanja uz obezbeđenje prinosa akcionarima i koristi drugim 

zainteresovanim stranama, 
 da obezbedi jaku kapitalnu osnovu kao podršku daljem razvoju poslovanja Banke. 

 
Rukovodstvo Banke redovno prati pokazatelje adekvatnosti kapitala Banke i druge pokazatelje poslovanja koje propisuje 
Narodna banka Srbije i dostavlja kvartalne izveštaje Narodnoj banci Srbije o ostvarenim vrednostima pokazatelja. Zakonom o 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
 

Broj: 40/13 
Akcionarima "UNIVERZAL BANKE" a.d., Beograd 
 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja "Univerzal Banke" a.d., Beograd (dalje u tekstu i Banka), 
koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2012. godine, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu 
izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i statistički aneks i napomene uz finansijske 
izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 
 
 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 
 
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 
računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbijii propisima Narodne banke Srbije koji regulišu 
finansijsko izveštavanje banaka, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omogućuju pripremu 
finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške, bilo namerne ili slučajne.  
 
 
Odgovornost revizora 
 
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu svoje revizije. Reviziju smo 
izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim 
zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da 
finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. 
 
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima 
datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu 
rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili 
greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer 
prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući datim 
okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, 
uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao 
i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko 
mišljenje. 
 
 
Mišljenje  
 
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju 
finansijsko stanje "Univerzal Banke" a.d., Beogradna dan 31. decembra 2012. godine, kao i rezultat njenog 
poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa 
računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, računovodstvenim politikama obelodanjenim u 
napomenama uz finansijske izveštajeipropisima Narodne banke Srbije koji regulišu finansijsko izveštavanje 
banaka. 
 

 
 



 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
 

Akcionarima "Univerzal banke" a.d., Beograd - Nastavak 
 
 
Naglašavanje pitanja 
 
Skrećemo pažnju, ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje u paragrafu Mišljenje, na pojedinačne 
pokazatelje poslovanja Banke u vezi sa upravljanjem rizicima: 
 

1) Banka je na kraju godine imala pokazatelj adekvatnosti kapitala u iznosu od 9,55% što je manje od 
propisanog, tako da je na dan 31.12.2012. godine Banka potkapitalizovanašto je suprotno odredbama 
Odluke o adekvatnosti kapitala banke na osnovu koje je Banka dužna da pokazatelj adekvatnosti 
kapitala održava na nivou  koji nije niži od 12%. Do pada u pokazatelju adekvatnosti kapitala došlo je 
usled pogoršanja poslovanja većih dužnika banke od kojih su neki otišli u stečaj a takođe od 
31.12.2011.godine su u primeni i novi  propisi Narodne banke Srbije o izračunavanju kapitala (Basel II 
Standardi) koji su takođe imali uticaj. Banka je preduzela aktivnosti na smanjenju negativnih uticaja 
nastalih okolnosti, a tokom2012. godine akcionari su uplatili subordinarni kredit u iznosu od RSD 
710.739 hiljada. 

2) Pokazatelj zbira velikih  izloženosti banke iznosi 509,50% što prelazi limit od 400% kapitala banke, koji 
je propisan Odlukom o upravljanju rizicima banke. Sam pokazatelj rezultat je smanjenog iznosa 
kapitala obračunatog po Odluci o adekvatnosti kapitala, koji figurira kao imenilac u obračunu velike 
izloženosti. Kao rezultat smanjenja kapitala, pokazatelj velike izloženosti je prema 6 grupa povezanih 
lica prekoračio propisani limit po kome izloženost banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica ne 
sme preći  25% kapitala banke.  
 

Narodna banka Srbije dala jeBanci rok da se pokazatelj adekvatnosti kapitala i pokazatelj izloženost kapitala 
prema jednom licu ili grupi povezanih lica usaglasi sa propisanim do 30.09.2013.godine. 
 
Finansijski izveštaji Banke sastavljeni su uvažavajući računovodstveno načelo stalnosti poslovanja, a napred 
navedeno može dovesti u pitanje opravdanost primene ovog načela.Banka je u Napomeni broj 38 navela mere 
koje je rukovodstvo Banke preduzelo za prevazilaženje ove situacije. 
 

 
 
U Beogradu, 13. mart 2013.godine 
 

“MOORE  STEPHENS   
Revizija i Računovodstvo” d.o.o. Beograd 

 
Bogoljub Aleksić, Ovlašćeni revizor 

Direktor 
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BILANS USPEHA 
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2012. godine 

 
 

    ( u hiljadama dinara) 
Grupa 
računa, 
račun 

POZICIJA AOP Napomena 
broj 

Iznos 
Tekuća 
godina 

Prethodna 
godina 

1 2 3 4 5 6 

70 
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA 
Prihodi od  kamata 201   3.061.365 3.616.106 

60 Rashodi  kamata 202  1.659.648 1.969.825 
 Dobitak po osnovu kamata (201-202) 203 3 1.401.717 1.646.281 

 Gubitak po osnovu kamata (202-201) 204  - - 
71 Prihodi od  naknada  i  provizija 205  480.396 473.264 
61 Rashodi  od  naknada i  provizija 206  38.199 32.307 

 Dobitak po osnovu naknada i provizija (205-206) 207 4 442.197 440.957 
  Gubitak  po osnovu naknada i provizija (206-205) 208  - - 

720-620 
Neto dobitak  po osnovu  prodaje  hartija od 
vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha 209  - - 

620-720 
Neto gubitak po osnovu  prodaje  hartije od  
vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha 210  - - 

721-621 
Neto dobitak po snovu  prodaje  hartija od  
vrednosti  koje su raspoložive za prodaju 211  - - 

621-721 
Neto gubitak po osnovu  prodaje  hartije od  
vrednosti koje su raspoložive za prodaju 212  - 38 

722-622 
Neto dobitak  po osnovu prodaje  hartija od  
vrednosti  koje se drže do dospeća 213  - - 

622-722 
Neto gubitak  po osnovu prodaje  hartija od  
vrednosti  koje se drže do dospeća 214  - - 

723-623 Neto dobitak po osnovu prodaje udela (učešća) 215 6 6.526 - 
623-723 Neto gubitak po osnovu prodaje udela (učešća) 216  - - 
724-624 Neto dobitak po osnovu  prodaje ostalih plasmana  217  - - 
624-724 Neto gubitak po osnovu  prodaje ostalih plasmana  218  - - 

78-68 Neto prihodi od  kursnih razlika 219 5 - 66.769 
 68-78 Neto rashodi od  kursnih razlika 220 5 620.286 - 
 766 Prihodi od dividendi  i učešća 221 7 298 - 

74,76 
osim 766 

i 769 Ostali  poslovni  prihodi 222 8 68.924 24.879 

75-65 
Neto prihodi po osnovu  indirektnih otpisa 
plasmana i  rezervisanja 223  - - 

 65-75 
Neto rashodi po osnovu  indirektnih otpisa  
plasmana i  rezervisanja 224 9 1.080.079 247.399 

 63 
Troškovi zarada,  naknada  zarada  i  ostali  lični 
 rashodi 225 11 645.078 776.874 

642  Troškovi amortizacije 226  131.384 107.797 
64, (osim 
642), 66 

(osim 
669) 

 
 
Operativni  i ostali  poslovni  rashodi 
 227 10 815.058 912.978 

77 Prihodi od  promene vrednosti  imovine i obaveze 228 12 1.644.571 1.168.955 
67 Rashodi  od  promene vrednosti imovine i obaveze 229 13 973.774 1.144.065 

  

DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (203-
204+207-208+209-210+211-212+213-214+215- 
216+217-218+219-220+221+222+223-224-225-226-
227+228-229) 230  - 158.690 

  

GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (204-
203+208-207+210-209+212-211+214-213+216-215+218-
278+220-219-221-222+224-223+225+226+227-228+229) 231  701.426 - 
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 769-669 Neto dobici  poslovanja koje se  obustavlja 232  - - 
 669-769 Neto gubici poslovanja koje se obustavlja 233  - - 

  
REZULTAT PERIODA – DOBITAK PRE 
OPOREZIVANJA (230-231+233-232) 234  - 158.690 

  
REZULTAT PERIODA -  GUBITAK PRE 
OPOREZIVANJA (231-230+233-232) 235  701.426 - 

 850 Porez na dobit 236  - 43.112 

861 
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih  
sredstava i smanjena odloženih poreskih obaveza 237 14 - 2.358 

860  
Gubitak od smanjenja odloženih poreskih  
sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza 238 14 7.059 - 

 DOBITAK (234-235-236+237-238) 239  - 117.936 
 GUBITAK (235-234+236+238-237) 240  708.485 - 
 Zarada po akciji  (u dinarima bez para) 241      
 Osnovna zarada po akciji  (u dinarima bez para) 242 15 - 208 

  
Umanjena  (razvodnjena)  zarada po akciji  (u  
dinarima bez para) 243      

 
 
 

U___________________ Lice odgovorno za sastavljanje 
finansijskih izveštaja 

 Zakonski zastupnik Banke 

dana_________________    
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BILANS STANJA  
na dan 31. decembra 2012. godine 

 
 

    ( u hiljadama dinara) 

Grupa računa, 
račun POZICIJA AOP Napome

na broj 

Iznos 

Tekuća godina Prethodna 
godina 

1 2 3 4 5 6 

 00,05,07 
AKTIVA 
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 001 16 2.297.950 2.856.941 

01,06  Opozivi depoziti i krediti 002 17 4.448.128 6.799.148 

02,08 

Potraživanja po osnovu  kamata,  naknada,  prodaje, 
promene  fer  vrednosti derivata i druga 
potraživanja 003 17 504.199 458.340 

10,11,20,21 Dati  krediti i depoziti  004 19 17.622.181 19.125.447 
12 (osim      
128), 22 Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija) 005 22 1.745.220 1.896.171 

13,23 Udeli (učešća) 006 20 147.516 15.581 
16,26 Ostali plasmani 007 21 684.636 863.413 

33 Nematerijalna ulaganja 008  141.559 66.729 
34,35 Osnovna sredstva i investicione nekretnine 009 23 2.128.511 2.135.324 

 36 
Stalna sredstva namenjena prodaji  i  sredstva 
poslovanja koje  se  obustavlja 010 23 2.920 - 

37 Odložena poreska sredstva 011  -   
03,09,19,  
29,30,38 Ostala sredstva 012 24 154.545 879.483 

842  Gubitak  iznad  iznosa kapitala 013  -   
 UKUPNO AKTIVA (od 001 do 013) 014  29.877.365 35.096.577 
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BILANS STANJA 
 na dan 31. decembra 2012. godine – Nastavak 

 
 

    ( u hiljadama dinara) 

Grupa računa, račun POZICIJA AOP Napomena 
broj 

Iznos 
Tekuća 
godina 

Prethodna 
godina 

1 2 3 4 5 6 

 400,500 
PASIVA 
Transakcioni depoziti 101 25 3.525.668 3.783.928 

 401,402,403,404,405, 
501,502,502,504,505 Ostali depoziti 102 26 19.029.543 23.702.388 

406,407,408,409, 
506,507,508,509 Primljeni krediti 103 27 168.941 155.979 

41,51 Obaveze po osnovu  hartija od  vrednosti 104  - - 

42,52 
Obaveze  po osnovu  kamata,  naknada  i 
promene vrednosti  derivata  105 28 13.488 87.486 

Od 450 do 454 Rezervisanja 106 31 45.203 86.411 
456,457 Obaveze  za  poreze 107 29 3.867 1.414 
434,455 Obaveze  iz dobitka 108 30 6.306 6.308 

46 

Obaveze po osnovu sredstava              
namenjenih prodaji  i  sredstava           
poslovanja koje se obustavlja 109  - - 

47 Odložene poreske obaveze 110  12.079 5.020 
43 (osim 434),      

44,48,49,53,58,59 Ostale obaveze 111 32 1.214.839 701.747 
  UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111) 112  24.019.934 28.530.681 

80, 
minus 128 

KAPITAL 
 
Kapital 113  4.643.061 4.643.061 

81 Reserve iz dobiti 114  1.923.226 1.805.290 
82 (osim 823) Revalorizacione reserve 115  - - 

823 

Nerealizovani gubici po osnovu  
hartija od vrednosti raspoloživih za 
prodaju 116  371 391 

 83 Dobitak  117  - 117.936 
84 (osim 842) Gubitak do nivoa kapitala 118  708.485 - 

 
UKUPAN KAPITAL (od 113 do 115+117- 
116-118) 119 33 5.857.431 6.565.896 

 UKUPNO PASIVA (112+119) 120  29.877.365 35.096.577 

 
VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 
126) 121 34 13.288.319 11.236.289 

90, odnosno 95 Poslovi  u  ime i za račun  trećih  lica 122  4.447.308 5.346.433 
91 (osim 911 i 916), 

odnosno 
96 (osim 961 i 966) Preduzete buduće obaveze 123  4.165.722 3.584.741 

911,916,932, odnosno 
961,966,982 Primljena jemstva za obaveze 124  - - 

 92, odnosno 97 Derivati 125  - - 
93 (osim 932), 

odnosno 98 (osim 
982) Druge vanbilansne pozicije 126  4.675.289 2.305.115 

 
U___________________ Lice odgovorno za sastavljanje 

finansijskih izveštaja 
 Zakonski zastupnik Banke 

dana_________________    
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IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2012. godine 
 
 

  ( u hiljadama dinara) 

POZICIJA AOP 
Iznos 

Tekuća 
godina 

Prethodna 
godina 

1 2 3 4 
A.  TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti  (od 302 do 305) 301 3.457.730 4.238.052 
1. Prilivi od  kamata 302 2.823.768 3.453.722 
2. Prilivi od  naknada 303 565.868 663.819 
3. Prilivi po osnovu ostalih  poslovnih prihoda 304 67.796 120.511 
4. Prilivi od  dividend i učešća u dobitku 305 298 - 
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti od (307 do 311) 306 3.099.885 3.594.568 
5. Odlivi po osnovu  kamata 307 1.621.383 1.973.512 
6. Odlivi po osnovu  naknada 308 37.709 38.077 
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda 309 644.364 776.124 
8. Odlivi po osnovu  poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda 310 156.149 172.818 
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja 311 640.280 634.037 
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjena 
u plasmanima i depozitima (306-301) 312 357.845 643.484 
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjena u 
plasmanima i depozitima (306 minus 301) 313 - - 
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317) 314 4.285.360 - 
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i  komitentima 315 4.159.311 - 
11. Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha,  
plasmana kojima se trguje i kratkoročnih  hartija od vrednosti koje se drže do 
dospeća 316 126.049 - 
12. Povećanje depozita od  banaka  i  komitenata 317 - - 
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321) 318 5.255.471 2.197.831 
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima 319 - 1.114.957 
14. Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, 
plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do                                   
dospeća                    320 - 939.996 
15. Smanjenje depozita od  banaka  i  komitenata 321 5.255.471 142.878 
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti  pre  poreza na dobit 
(312 minus 313 plus 314 minus 318) 322 - - 
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit 
(313 plus 318 minus 312 minus 314) 323 612.266 1.554.347 
16. Plaćeni porez na dobit 324 14.614 - 
17. Isplaćene dividende 325 2 23 
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (322 minus 323 minus 324 
minus 325) 326 - - 
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 
325) 327 626.882 1.554.370 



„UNIVERZAL BANKA“ A.D.,  BEOGRAD 
 

 8 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine - Nastavak 

 
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333) 328 2.406 195 
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti 329 - - 
2. Prilivi od  prodaje udela (učešća) 330 - - 
3. Prilivi od  prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava 331 2.406 195 
4. Prilivi po osnovu  prodaje investicionih nekretnina 332 - - 
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja 333 - - 
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 339) 334 55.528 136.612 
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti 335 - - 
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća) 336 - - 
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava 337 55.528 136.612 
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnine 338 - - 
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja 339 - - 
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334) 340 - - 
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328) 341 53.122 136.417 
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348) 342 685.600 - 
1. Prilivi po osnovu uvećenja kapitala 343 - - 
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza 344 685.600 - 
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih  kredita 345 - - 
4. Neto prilivi po osnovu  hartija od vrednosti 346 - - 
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija 347 - - 
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja 348 - - 
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finasiranja (od 350 do 354) 349 - - 
7. Odlivi gotovine po osnovu otkupa sopstvenih akcija 350 - - 
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza 351 - - 
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita 352 - - 
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti 353 - - 
11. Ostali odlivi iz finansiranja  354 - - 
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349) 355 685.600 - 
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342) 356 - - 
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342) 357 8.431.096 4.238.247 
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 minus 318 plus 324 plus 325 
334 plus 349) 358 8.425.500 5.929.034 
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358) 359 5.596 - 
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357) 360 - 1.690.787 
Ţ. GOTOVINA NA POĈETKU GODINE (Napomena: 15)    
 (361, kol. 3 = 001, kol. 6) 361 2.856.941 4.533.173 
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE 362 - 14.555 
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE 363 564.587 - 
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena:15)  
 (359 minus 360 plus 361 plus 362 minus 363) 
  (364, kol. 3 = 001, kol. 5 i 364,  kol. 4 = 001, kol. 6) 
  (364, kol. 4 = 361, kol. 3)  364 2.297.950 2.856.941 

 
U___________________ Lice odgovorno za sastavljanje 

finansijskih izveštaja 
 Zakonski zastupnik Banke 

dana_________________    
 



„UNIVERZAL BANKA“ A.D.,  BEOGRAD 

9 
 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU 
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2012. godine 

red.broj OPIS 
Akcijski  
kapital                   

(rn 800) 

Ostali 
kapital       

(rn 801) 

Upisani a 
neuplaćeni 

akcijski  
kapital   

(rn 803) 

Emisiona 
premija      
(rn 802) 

Rezerve iz 
dobiti i 
ostale 

rezerve 
(grupa 

računa 81) 

Revaloriza-
cione 

rezerve        
(grupa  

računa 82, 
osim  

rn 823) 

Dobitak 
(grupa  

računa 83) 

Gubitak do 
visine 

kapitala  
(rn 840, 

 841) 

Sopstvene 
akcije  

(rn 128) 

Nereal. 
Gubici po 
osn.HOV 

ras. za 
prodaju 
(rn 823) 

UKUPNO 
(kol. 2+3-

4+5+6+7+8-
9-10-11) 

Gubitak 
iznad 
iznosa 

kapitala 
(rn 842) 

1 
AOP 401 414 427 440 453 466 479 492 505 518 531 544 

Stanje na dan 01.01. prethodne godine 2011 3.404.886   1.238.175 1.805.290  117.936   391 6.565.896  

2 

AOP 402 415 428 441 454 467 480 493 506 519 532 545 
Ispravka materijalno značajnih grešaka i 
promena računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini -povećanje             

3 

AOP 403 416 429 442 455 468 481 494 507 520 533 546 
Ispravka materijalno značajnih grešaka i 
promena računovodstvenih politika u 
prethodnoj godini -smanjenje             

4 
AOP 404 417 430 443 456 469 482 495 508 521 534 547 

Korigovano početno stanje na dan 01.01. 
prethodne godine  2011 (r.br.1+2-3) 3.404.886   1.238.175 1.805.290  117.936   391 6.565.896  

5 
AOP 405 418 431 444 457 470 483 496 509 522 535 548 

Ukupna povećanja u prethodnoj godini             

6 
AOP 406 419 432 445 458 471 484 497 510 523 536 549 

Ukupna smanjenja u prethodnoj godini             

7 
AOP 407 420 433 446 459 472 485 498 511 524 537 550 

Stanje na dan 31.12. prethodne godine 2011 
(r.br. 4+5-6) 3.404.886   1.238.175 1.805.290  117.936   391 6.565.896  

8 

AOP 408 421 434 447 460 473 486 499 512 525 538 551 

Ispravka materijalno značajnih grešaka i 
promena računovodstvenih politika u tekućoj 
godini –povećanje             

9 

AOP 409 422 435 448 461 474 487 500 513 526 539 552 
Ispravka materijalno značajnih grešaka i 
promena računovodstvenih politika u tekućoj 
godini –smanjenje             

10 
AOP 410 423 436 449 462 475 488 501 514 527 540 553 

Korigovano početno stanje na dan 01.01. 
tekuće godine 2012 (r.br.7+8-9) 3.404.886   1.238.175 1.805.290  117.936   391 6.565.896  

11 
AOP 411 424 437 450 463 476 489 502 515 528 541 554 

Ukupna povećanja u tekućoj godini     117.936   708.485   590.549  

12 
AOP 412 425 438 451 464 477 490 503 516 529 542 555 

Ukupna smanjenja u tekućoj godini       117.936   20 117.916  

13 
AOP 413 426 439 452 465 478 491 504 517 530 543 556 

Stanje na dan 31.12. tekuće godine 2012 
(r.br. 10+11-12) 3.404.886   1.238.175 1.923.226   708.485  371 5.857.431  

 
U___________________ Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja  Zakonski zastupnik Banke 
dana_________________    
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STATISTIĈKI ANEKS ZA 2012. GODINU 
  

   

Grupa računa, račun P O Z I C I J A AOP 
Iznos u 000 dinara 

Tekuća 
godina 

Prethodna 
godina 

1 2 3 4 5 
630 Troškovi  zarada 601 423.424 531.524 
631 Troškovi  naknada  zarada 602 - - 
632 Troškovi  poreza na zarade i naknade zarada 603 66.708 83.976 

633 
Troškovi  doprinosa  na  zarade  i  naknade 
zarada 604 101.057 116.520 

634 
Troškovi  naknada  za  privremene  i  
povremene poslove 605 - - 

635 Ostali lični rashodi 606 53.889 44.854 
642 Troškovi amortizacije 607 131.384 107.797 

deo 643 Troškovi premija osiguranja 608 88.011 92.781 
deo 643 Naknade troškova zaposlenima 609 15.728 17.849 
deo 641 Troškovi zakupnina 610 206.634 190.424 

644 Troškovi poreza 611 31.041 23.765 
645 Troškovi doprinosa 612 103.820 119.982 

deo 746 Prihodi od  zakupnina 613 59.645 3.565 
68 Negativne  kursne razlike 614 3.165.455 3.960.657 
78 Pozitivne  kursne razlike 615 2.545.169 4.027.426 
30 Zalihe 616 2.143 758.537 

 

Prosečan   broj  zaposlenih  utvrĎen  na osnovu 
stanja  na  kraju  svakog  meseca  poslovne 
godine (ceo broj) 617 464 482 

 Broj običnih akcije 618 567.481 567.481 
 Broj prioritetnih akcija 619 - - 
 Nominalna  vrednost  običnih  akcija 620 3.404.886 3.404.886 
 Nominalna  vrednost  prioritetnih  akcija 621 - - 

 
 

 
 

U___________________ Lice odgovorno za sastavljanje 
finansijskih izveštaja 

 Zakonski zastupnik Banke 

dana_________________    
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1. OSNOVNE INFORMACIJE 
 
Univerzal banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) osnovana je 1992. godine. Do 1997. godine je poslovala pod nazivom 
Mešovita banka ''Asi banka'' a.d. Beograd. 
 
Banka je registrovana u Republici Srbiji za obavljanje svih bankarskih poslova.  
 
Banka je registrovana da obavlja depozitne, kreditne, poslove sa efektivom, garancijske, devizne, menjačke poslove, emisione i 
depo-poslove, poslove platnog prometa u skladu sa Zakonom, poslove posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti, kupovinu 
i naplatu potraţivanja i druge bankarske i finansijske poslove u skladu sa Zakonom o bankama. 
 
Sedište Banke se nalazi u Beogradu, ulica Francuska broj 29. Matični broj Banke je 06031676. Poreski identifikacioni broj Banke 
je 100003025. 
 
Banka je na dan 31. decembra 2012. godine imala 448 zaposlenih (2011. godine: 482 zaposlenih). Banka u svom sastavu ima 
13 filijala i 48 ekspozitura i šaltera. 
 
2. RAĈUNOVODSTVENE POLITIKE 
 
2.1 Osnove za pripremanje, prezentaciju i dostavljanje finansijskih izveštaja 
 
Finansijski izveštaji su pripremljeni u skladu sa vaţećim propisima u Republici Srbiji. Finansijski izveštaji za 2012. godinu za sve 
vrste obveznika dostavljaju se u rokovima i na način utvrĎenim Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.glasnik RS 
br.46/2006,111/2009 i 99/2011 ) i drugim podzakonskim aktima kao i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za 
privredne registre. Izvršenim izmenama u vezi sa dostavljanjem finansijskih izveštaja i objedinjavanjem statusnih registara i 
registra finansijskih izveštaja u jednoj instituciji – Agenciji za privredne registre, kao i javnog objavljivanja finansijskih izveštaja na 
internet stranici Agencije uraĎeno je usklaĎivanje sa praksom u EU, I Direktivom EU i čl. 47. i 48. IV Direktive EU. 
 
Banke, berze i brokersko dilerska društva, društva za osiguranje, dobrovoljni penzijski fondovi i društva za upravljanje 
dobrovoljnim penzijskim fondovima, društva za upravljanje investicionim fondovima i investicioni fondovi dostavljaju finansijske 
izveštaje na obrascima posebno propisanim za te grupe obveznika. 
 
2.2 Znaĉajna raĉunovodstvena prosuđivanja i procene 
 
U primeni računovodstvenih politika Banke, rukovodstvo koristi rasuĎivanja i procene prilikom vrednovanja iznosa prikazanih u  
finansijskim izveštajima. Najznačajnija rasuĎivanja i procene obuhvataju: 
 

(1) Poštena (fer) vrednost finansijskih instrumenata 
 
U Republici Srbiji ne postoji dovoljno trţišno iskustvo, stabilnost i likvidnost kod kupovine i prodaje kredita i ostalih finansijskih 
sredstava i obaveza i zvanične trţišne informacije nisu u svakom trenutku raspoloţive. Stoga poštenu (fer) vrednost nije moguće 
pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog trţišta, kako to zahtevaju MRS/MSFI.  
 

(2) Gubici po osnovu obezvređenja kredita 
 
Rukovodstvo Banke razmatra kredite i plasmane na dan finansijskog izveštavanja kako bi se procenilo da li je potrebno priznati 
gubitke po osnovu obezvreĎenja u bilansu uspeha.  
 
Procenu obezvredjenosti kredita i drugih plasmana koji se u smislu MRS/MSFI mogu smatrati finansijskim instrumentima, Banka 
utvrdjuje pojedinačno po svakom plasmanu, odnosno finansijskom instrumentu uz primenu metode diskontovanja očekivanih 
budućih tokova na njihovu sadašnju vrednost. Visinu gubitka utvrdjenu diskontovanjem, Banka utvrĎuje kao razliku izmedju 
iskazane nominalne vrednosti sredstava i sadašnje vrednosti očekivanih budućih novčanih tokova gotovine. Tako utvrdjeni 
gubitak (ispravka vrednosti) Banka knjiţi u poslovnim knjigama na teret rashoda. 
 

Iznos procenjene rezerve za potencijalne gubitke po osnovu garancija i druge vanbilansne evidencije knjiţi se na teret bilansa 
uspeha i iskazuje se kao obaveza u bilansu stanja. 
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(3) Obezvređenje uĉešća u kapitalu i ostalim hartijama od vrednosti raspoloţivim za prodaju 
 
Hartije od vrednosti raspoloţive za prodaju (učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoloţive za prodaju) iskazane su po 
nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti, ili po trţišnoj vrednosti, zavisno od toga koja je niţa. Hartije od vrednosti za 
koje ne postoji aktivno trţište iskazane su po nadoknadivoj vrednosti.  
 
Banka smatra učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoloţive za prodaju obezvreĎenim kada postoji značajno ili 
prolongirano smanjenje fer vrednosti ovih sredstava ispod njihove nabavne vrednosti ili kada postoje drugi objektivni dokazi 
obezvreĎenja. Rukovodstvo Banke prosuĎuje šta se smatra značajnim ili prolongiranim smanjenjem fer vrednosti. Pored toga, 
Banka procenjuje i druge faktore, kao što su oscilacije u kretanju trţišnih vrednosti akcija.  
 

(4) Odloţena poreska sredstva 
 
Banka priznaje odloţena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenih prenosivih poreskih gubitaka i prenosivih poreskih kredita 
do mere do koje je verovatno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da neiskorišćeni prenosivi poreski 
krediti i neiskorišćeni prenosivi poreski gubici budu iskorišćeni.  
 

(5) Dugoroĉne beneficije zaposlenih 
 
Obaveze i troškovi po osnovu dugoročnih beneficija zaposlenih se odreĎuju korišćenjem diskontnih stopa.Banka vrši 
rezervisanje otpremnina za penzije diskontovanjem, korišćenjem diskontne stope koja je jednaka kamatnoj stopi na dugoročnu 
deviznu štednju. Po osnovu otpremnina za odlazak u penziju Banka je izvršila adekvatna rezervisanja.  
 Banka nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplatu zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema identifikovane 
obaveze.  
 
2.3 Pregled primenjenih znaĉajnih raĉunovodstvenih politika 
 
Najvaţnije računovodstvene politike primenjene prilikom pripremanja ovih finansijskih izveštaja su prikazane u nastavku. 
 
(1) Preraĉun stranih valuta 
 
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu, utvrĎenom na meĎubankarskom trţištu 
deviza, koji je vaţio na dan promene. 
 
Potraţivanja i sredstva u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunata su u dinare po srednjem kursu utvrĎenom na 
meĎubankarskom trţištu deviza koji je vaţio na taj dan. 
 
Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija 
bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjiţene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobici ili gubici po osnovu kursnih 
razlika. 
 
Preuzete i potencijalne obaveze u stranoj valuti preračunate su u dinare po srednjem kursu utvrĎenom na meĎubankarskom 
trţištu deviza koji je vaţio na taj dan. 
 
(2) Finansijski instrumenti 
 
(i) Datum inicijalnog priznavanja 
 
Kupovina ili prodaja finansijskih sredstava, koja zahteva prenos sredstava u roku koji je utvrĎen propisima ili konvencijama na 
datom trţištu, se priznaje na datum trgovanja (ili datum poravnanja), tj. na datum kada se Banka obaveţe da će kupiti ili prodati 
sredstvo (ili na datum kada Banka primi kupljeno ili prenese prodato sredstvo).  
 
(ii) Početno priznavanje finansijskih instrumenata 
 
Klasifikacija finansijskih instrumenata prilikom početnog priznavanja zavisi od svrhe zbog koje su finansijski instrumenti stečeni i 
njihovih karakteristika. Finansijski instrumenti se prilikom početnog priznavanja vrednuju po fer vrednosti korigovanoj za nastale 
zavisne troškove kupovine ili njihovog emitovanja, izuzev u slučaju hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje.  
 
(iii) Derivati  
 
Derivati se priznaju po fer vrednosti i evidentiraju kao sredstva, ako je njihova fer vrednost pozitivna, ili obaveze, ako je njihova 
fer vrednost negativna. Promene fer vrednosti derivata se priznaju u bilansu uspeha. 
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Derivati ugraĎeni u druge finansijske instrumente se posebno identifikuju i tretiraju kao posebni derivati i priznaju po fer 
vrednosti, ako njihove ekonomske karakteristike i rizici nisu blisko povezani sa ekonomskim karakteristikama i rizicima matičnog 
ugovora i ako matični ugovor nije namenjen trgovanju i iskazan po fer vrednosti.  
 
(iv) Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje 
 
Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje obuhvataju sve finansijske instrumente namenjene trgovanju i derivate i 
priznaju se u bilansu stanja po fer vrednosti. Promene fer vrednosti se priznaju u bilansu uspeha. Prihodi od kamata i prihodi od 
dividendi na ove instrumente se priznaju u okviru prihoda od kamata, odnosno prihoda od dividendi u skladu sa definisanim 
ugovornim uslovima, odnosno kada se ustanovi pravo na priliv po osnovu dividende. …  
 
Kada negativni efekti, odnosno pad vrednosti hartija od vrednosti raspoloţivih za prodaju (uglavnom akcija), ne predstavljaju 
trajno obezvreĎenje već fluktuaciju po osnovu vanrednih okolnosti koje su uslovile pad cena akcija i shodno tome, imparitetni 
gubici po osnovu obezvreĎenja hartija od vrednosti raspoloţivih za prodaju nisu preneti u bilans uspeha, već su prikazani u 
okviru bilansa stanja kao odbitna stavka kapitala.  
 
(v) Finansijske obaveze kojima se trguje 
 
Banka nije imala finansijske obaveze kojima trguje. 
(vi) Finansijska sredstva ili finansijske obaveze koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 
 
Rukovodstvo prilikom inicijalnog priznavanja nije klasifikovano finansijske instrumente u kategorije finansijskih sredstava ili 
obaveza koji se iskazuju po fer vrednosti preko bilansa uspeha.  
 
(vii) Dobici  na prvi dan 
 
Kada se cena transakcije na neaktivnom trţištu razlikuje od fer vrednosti na osnovu ostalih uporedivih trţišnih transakcija u 
okviru istog instrumenta ili baziranih na tehnikama procenjivanja čiji varijabilni parametri obuhvataju samo podatke raspoloţive 
na uporedivim trţištima, Banka odmah priznaje razliku izmeĎu cene transakcije i poštene fer vrednosti (dobitak na prvi dan) u 
bilansu uspeha. U slučajevima kada se koriste podaci koji nisu uporedivi sa trţišnim informacijama, razlika izmeĎu cene 
transakcije i vrednosti utvrĎene korišćenjem modela se priznaje u bilansu uspeha kada ulazni parametri postanu uporedivi sa 
trţišnim informacijama, ili prilikom prestanka priznavanja instrumenta.  
 
(viii) Hartije od vrednosti koja se drže do dospeća 
 
Hartije od vrednosti koja se drţe do dospeća imaju fiksne ili odredive iznose plaćanja i datume dospeća i Banka ima nameru i 
mogućnost da ih drţi do dospeća. Nakon početnog vrednovanja, ulaganja u hartije od vrednosti koje se drţe do dospeća se 
iskazuju u neotplaćenim iznosima plasmana, uzimajući u obzir sve popuste ili premije prilikom sticanja, umanjenim za iznose 
ispravki vrednosti po osnovu obezvreĎenja. Prihodi po osnovu obračunatih kamata na ove instrumente se obračunavaju 
metodom efektivne kamatne stope, uzimajući u obzir diskonte i premije ostvarene prilikom sticanja odreĎenog instrumenta, i 
iskazujući u okviru prihoda od kamata. Naknade koje su deo efektivnog prinosa na ove instrumente se razgraničavaju i iskazuju 
kao pasivna vremenska razgraničenja i priznaju u korist bilansa uspeha tokom perioda trajanja instrumenta. 
 
(ix) Hartije od vrednosti stečene u repo transakcijama sa Narodnom bankom Srbije 
 
Hartije od vrednosti koje je Banka stekla kupovinom od Narodne banke Srbije, uz ugovorenu obavezu ponovne prodaje, po 
osnovu Okvirnog ugovora o prodaji hartija od vrednosti sa obavezom kupovine tih hartija, se na dan bilansa stanja iskazuje po 
amortizovanoj vrednosti. 
 
(x) Krediti i plasmani bankama i komitentima 
 
Krediti su iskazani u bilansu stanja u visini odobrenog plasmana, umanjenog za otplaćenu glavicu i ispravku vrednosti koja je 
zasnovana na proceni vrednosti konkretno identifikovanih rizika za pojedine plasmane i rizike za koje iskustvo ukazuje da su 
sadrţani u kreditnom portfoliju. U proceni navedenih rizika rukovodstvo Banke primenjuje interno usvojenu metodologiju koja je 
obelodanjena u napomeni Rezervisanja i ispravka vrednosti nenaplativih potraţivanja. 
 
U toku 2012. godine, Banka je obračunavala ispravku vrednosti potraţivanja kao razliku izmeĎu potraţivanja po osnovu glavnice 
i kamate koju je iskazala u svojim evidencijama i iznosa potraţivanja koji se moţe naplatiti, obračunatog kao sadašnja vrednost 
očekivanih novčanih tokova, diskontovanih primenom efektivne kamatne stope, a u skladu sa zahtevima MRS 39 -Finansijski 
instrumenti:Priznavanje i merenje’. 
 
Rukovodstvo Banke vrši procenu kreditnog rizika, odnosno ispravke vrednosti plasmana na osnovu pojedinacne procene rizičnih 
kredita za 80% kreditnog portfolija a za 20%(manje pojedinačno značajnih plasmana) grupno,sve u skladu sa poseno utvrĎenom 
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Metodologijom. Očekivani novčani tok se procenjuje uzimajući u obzir urednost u plaćanju, finansijsko stanje duţnika i kvalitet 
kolaterala. 
 
Ovako obračunata ispravka vrednosti bilansne aktive i rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama knjiţi se na teret 
rashoda Banke. 
 
Posebna rezerva za potencijalne gubitke procenjuje se u skladu sa propisima Narodne banke Srbije. Krediti, plasmani i druga 
izloţenost Banke klasifikuje se u kategoriju A, B, V, G, i D, u skladu sa procenom naplativosti kredita i drugih plasmana, u 
zavisnosti od: broja dana koliko je prekoračen rok dospeća glavnice i kamate, finansijskog poloţaja komitenta i kvaliteta 
pribavljenih sredstava obezbeĎenja.  
Razlika iznosa posebne rezerve za potencijalne gubitke obračunate u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o klasifikaciji 
bilansne aktive i vanbilansnih stavki i iznosa ispravki vrednosti bilansne aktive i rezervisanja po vanbilansnim stavkama koja je 
obračunata po internoj metodologiji izdvaja se iz nerasporeĎene dobiti.  
Otpis nenaplativih potraţivanja se vrši na osnovu odluka suda, poravnanja zainteresovanih strana ili na bazi odluka Upravnog 
odbora. 
 
(xi) Utvrđivanje fer vrednosti 
 
Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom trţištu na dan bilansa stanja se bazira na kotiranim trţišnim 
cenama bez umanjenja po osnovu transakcionih troškova.  
 
Fer vrednost finansijskih instrumenta koji nisu kotirani na aktivnom trţištu se odreĎuje korišćenjem odgovarajućih tehnika 
vrednovanja. Tehnike vrednovanja obuhvataju tehnike neto sadašnje vrednosti, poreĎenje sa sličnim instrumentima za koje 
postoje trţišne cene i ostale relevantne modele.  
 
(xii) Obezvređenje finansijskih sredstava 
 
Na dan svakog bilansa stanja Banka procenjuje da li postoje objektivni dokazi obezvreĎenja nekog sredstva ili grupe sredstava. 
Smatra se da je finansijsko sredstvo ili grupa sredstava obezvreĎeni ako, i samo ako, postoje objektivni dokazi obezvreĎenja koji 
proizilaze iz jednog ili više dogaĎaja nastalih nakon inicijalnog priznavanja sredstva i taj dogaĎaj (ili dogaĎaji) utiče na 
procenjene buduće tokove gotovine finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava koji se pouzdano mogu proceniti. 
Dokazi o obezvreĎenju uključuju indikacije da se jedan duţnik ili grupa duţnika suočava sa značajnim finansijskim poteškoćama, 
docnje pri servisiranju kamate ili glavnice, verovatnoću da će doći do stečaja ili neke druge finansijske reorganizacije i kada 
dostupni podaci pokazuju da je došlo do merljivog smanjenja budućih tokova gotovine, kao što su promene u okviru neizmirenih 
obaveza ili ekonomskih uslova koji su u korelaciji sa odstupanjima od ugovorenih uslova. 
 
Ulaganja u hartije od vrednosti koje se drže do dospeća 
 
Banka vrši individualnu procenu da bi utvrdila da li postoje objektivni dokazi o obezvreĎenju ulaganja u hartije od vrednosti koje 
se drţe do dospeća. Ukoliko postoje objektivni dokazi da je došlo do obezvreĎenja, iznos gubitka po osnovu obezvreĎenja se 
vrednuje kao razlika izmeĎu knjigovodstvene vrednosti sredstva i sadašnje vrednosti procenjenih budućih tokova gotovine. 
Knjigovodstvena vrednost sredstva se smanjuje i iznos gubitka se priznaje na teret bilansa uspeha.  
Ukoliko, u narednoj godini, doĎe do smanjenja iznosa procenjenog obezvreĎenja kao posledica nekog dogaĎaja koji je usledio 
nakon priznavanja obezvreĎenja, svaki iznos obezvreĎenja koji je prethodno priznat se umanjuje i efekti se evidentiraju u korist 
bilansa uspeha.  
 
Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju 
 
Kada su u pitanju učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoloţive za prodaju, Banka vrši procenu na dan bilansa stanja 
da li postoje objektivni dokazi da je jedno ili više ulaganja obezvreĎeno.  
 
U slučaju učešća u kapitalu drugih pravnih lica klasifikovanih kao raspoloţivih za prodaju, u objektivne dokaze se svrstavaju 
značajan ili prolongiran pad fer vrednosti ulaganja ispod nabavne vrednosti. Kada postoje dokazi o obezvreĎenju, kumulativni 
gubitak, vrednovan kao razlika izmeĎu nabavne cene i tekuće fer vrednosti, umanjen za bilo koji gubitak usled obezvreĎenja tog 
ulaganja, koje je prethodno priznato u na teret bilansa uspeha, se uklanja iz kapitala i priznaje se na teret bilansa uspeha. 
Ispravke vrednosti po osnovu obezvreĎenja učešća u kapitalu se ne ukidaju preko bilansa uspeha, već se povećanja fer 
vrednosti, nakon priznatog obezvreĎenja, priznaje direktno u korist kapitala. Ispravke vrednosti po osnovu obezvreĎenja učešća 
u kapitalu, koja se ne kotiraju na aktivnom trţištu i čija se fer vrednost ne moţe pouzdano utvrditi,izuzimaju se od odmeravanja 
po fer vrednosti i  procenjuju se primenom procenta učešća na ukupan gubitak koji klijent ima. 
 
U slučaju duţničkih instrumenata koji su klasifikovani kao raspoloţivi za prodaju, obezvreĎenje se procenjuje na osnovu istih 
kriterijuma kao i za finansijska sredstva koja se iskazuju po amortizovanoj nabavnoj vrednosti. Ukoliko se, u narednoj godini, fer 
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vrednost duţničkog instrumenta poveća i ukoliko se taj rast moţe objektivno povezati sa dogaĎajem koji se desio nakon što je 
gubitak usled obezvreĎenja priznat na teret bilansa uspeha, gubitak usled obezvreĎenja se ukida u korist bilansa uspeha.  
 
(xiii) Reprogramirani krediti 
 
Kada je u mogućnosti, Banka radije reprogramira kredite nego što realizuje sredstva obezvreĎenja. To moţe da podrazumeva 
produţenje roka otplate kao i nove uslove kreditiranja. Nakon izmene uslova, ne smatra se da je kredit dospeo. Rukovodstvo 
kontinuirano kontroliše reprogramirane kredite kako bi se osiguralo ispunjenje svih kriterijuma, kao i budućih plaćanja. I da lje se 
vrši individualna ili grupna procena obezvreĎenja, primenom prvobitne efektivne kamatne stope.  
 
(xiv) Netiranje finansijskih sredstava i finansijskih obaveza 
 
Finansijska sredstva i finansijske obaveze se mogu netirati i prikazati u neto iznosu u bilansu stanja, ako i samo ako Banka ima 
zakonsko pravo prebijanja priznatih iznosa sredstava i obaveza i ukoliko namerava da izvrši izmirenje u neto iznosu ili da 
istovremeno realizuje sredstvo i izmiri obavezu.  
 
(xv) Računovodstvo hedžinga 
 
Banka ne koristi računovodstvo hedţinga. 
 
(3) Lizing 
 
Sagledavanje da li je odreĎeni ugovor lizing ili sadrţi elemente lizinga se zasniva na suštini ugovora i zahteva procenu da li 
ispunjenje ugovora zavisi od upotrebe odreĎenog sredstva ili grupe sredstava i da li ugovor podrazumeva prenos prava 
korišćenja sredstava. Banka nema ugovora za koje se moţe smatrati da su lizing ugovori. 
 
(4) Priznavanje prihoda i rashoda 
 
Prihodi se priznaju u meri u kojoj je verovatno da će Banka ostvariti priliv ekonomskih koristi i da se prihodi mogu pouzdano  
proceniti. Sledeći specifični kriterijumi priznavanja takoĎe moraju biti ispunjeni da bi prihodi bili priznati. 
 
(i) Prihodi od kamata i slični prihodi i rashodi 
 
Za sve finansijske instrumente vrednovane po amortizovanoj vrednosti i kamatonosne finansijske instrumente raspoloţive za 
prodaju, prihodi ili rashodi od kamata se iskazuju po efektivnoj kamatnoj stopi. Prilikom odreĎivanja efektivne kamatne stope 
uzimaju se u obzir svi ugovorni uslovu koji se odnose na taj finansijski instrument. 
 
Na sva potraţivanja kod kojih postoji evidentno problem naplate u roku ,obračunata kamata se prenosi na račun  suspendovane 
kamate u vanbilansnoj evidenciji. 
Prenos i storniranje obračunate kamate sa računa prihoda na račun suspendovane kamate se vrši od dana utuţenja potraţivanja 
za naplatu, ili od dana donošenja odluke Izvršnog odbora o prenosu obračunate kamate na račun suspendovane kamate za 
potraţivanja za koja je nadleţna sluţba procenila da se ne mogu naplatiti u roku od godinu dana, iako potraţivanje nije utuţeno. 
 
(ii) Prihodi od naknada i provizija 
 
Banka ostvaruje prihode od naknada i provizija koji proizilaze iz širokog spektra usluga koje Banka pruţa svojim klijentima. 
Prihodi od naknada se mogu svrstati u dve kategorije:   
 
(iii) Prihod od naknada po osnovu usluga koje se pružaju u određenom vremenskom periodu 
 
Naknade dobijene za pruţanje usluga tokom odreĎenog perioda su razgraničene tokom tog perioda.  
 
(iv) Prihodi od naknada povezani sa izvršenjem određenog posla 
 
Naknade ili komponente naknada koje su povezane sa izvršenjem odreĎenog posla se priznaju pošto se ispune odgovarajući 
kriterijumi.  
 
(v) Prihodi od dividendi 
 
Prihodi od dividendi se priznaju kada se ustanovi pravo Banke na priliv po osnovu dividendi. 
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(vi) Prihodi od zakupnina 
 
 
Prihodi od zakupnina koji se odnose na investicione nekretnine se priznaju ravnomerno tokom perioda zakupa i iskazuju se u 
korist bilansa uspeha u okviru ostalih poslovnih prihoda. 
 
(5) Gotovina i gotovinski ekvivalenti 
 
U Izveštajima o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumeva se gotovina, deponovani viškovi 
likvidnosti kod Narodne banke Srbije, sredstva na računima kod drugih banaka i sredstva na ţiro računu i ostala novčana 
sredstva 
 
(6) Nekretnine i oprema 
 
Nekretnine i oprema se iskazuju po nabavnoj vrednosti izuzimajući troškove svakodnevnog odrţavanja, umanjenoj za 
akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke po osnovu obezvreĎenja.  
 
Nabavnu vrednost  pored nabavne cene čine i svi zavisni troškovi nabavke da bi se sredstvo dovelo u funkciju(carine i druge 
uvozne daţbine,nepovratni porezi,transportni troškovi,troškovi monaţe i demontaţe) 
 
Amortizacija se obračunava korišćenjem proporcionalne metode u cilju smanjenja vrednosti nekretnina i opreme na njihove 
rezidualne vrednosti tokom procenjenog korisnog veka upotrebe. Procenjeni korisni vekovi upotrebe sredstava se kreću u 
sledećim rasponima: 
 

GraĎevinski objekti do 77 godina 
Kompjuterska oprema Od 3 do  5 godina 
Ostala oprema  6 do 14 godina 

 
Promene u očekivanom korisnom veku upotrebe sredstava obuhvataju se kao promene u računovodstvenim procenama. 
 
Do prestanka priznavanja nekretnina i opreme dolazi nakon otuĎenja ili kada se ne očekuju ekonomske koristi od tog sredstva u 
budućnosti. Gubici ili dobici koji proističu iz prestanka priznavanja vrednosti sredstva (obračunati kao razlika izmeĎu neto prihoda 
od otuĎenja i neto knjigovodstvene vrednosti sredstva) se priznaju u bilansu uspeha za godinu kada je došlo do prestanka 
priznavanja, u okviru ostalih poslovnih rashoda  ili ostalih poslovnih prihoda.  
 
(7) Investicione nekretnine 
 
Banka drţi odreĎene nekretnine kao investicije u cilju ostvarivanja prihoda od zakupnine i/ili porasta vrednosti nekretnine. Banka 
primenjuje isti računovodstveni tretman za investicione nekretnine kao i za ostale nekretnine.  
 
(8) Nematerijalna ulaganja 
 
Nematerijalna ulaganja se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke po 
osnovu obezvreĎenja. 
 
Korisni vek upotrebe nematerijalnih sredstava se procenjuje kao ograničen ili neograničen. Nematerijalna sredstva sa 
ograničenim vekom trajanja se amortizuju tokom korisnog veka upotrebe. Period i metod amortizacije za nematerijalna sredstva 
sa ograničenim vekom upotrebe se proveravaju najmanje jednom godišnje, na kraju finansijske godine. Promene u očekivanom 
korisnom veku upotrebe ili očekivanom obrascu potrošnje budućih ekonomskih koristi sadrţanih u sredstvu se obuhvataju tako 
što se promeni period ili metod amortizacije i tretiraju se kao promene u računovodstvenim procenama. Troškovi amortizacije 
nematerijalnih sredstava sa ograničenim vekom trajanja se priznaju na teret bilansa uspeha, u okviru ostalih poslovnih rashoda.  
 
Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava korišćenjem proporcionalne metode u cilju smanjenja vrednosti 
nematerijalnih ulaganja na njihove rezidualne vrednosti tokom  procenjenog korisnog veka upotrebe, kako sledi: 

Licence za software   3 do 5 godina 
Ostala nematerijalna ulaganja   3 do 5 godina  

 
 (9) Obezvređenje nefinansijskih sredstava 
 
Banka procenjuje na dan bilansa stanja, ukoliko dogaĎaji ili promene okolnosti ukazuju da knjigovodstvene vrednosti 
nefinansijskih sredstava mogu biti obezvreĎene, da li postoje indikacije da nefinansijsko sredstvo moţe da bude obezvreĎeno. 
Ukoliko takva indikacija postoji, odnosno kada se zahteva godišnje testiranje obezvreĎenja sredstva, Banka procenjuje 
nadoknadive vrednosti sredstva. Ukoliko se utvrdi da je knjigovodstvena vrednost sredstva (ili grupe sredstava, odnosno jedinice 
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koja generiše gotovinu) veća od nadoknadive vrednosti, sredstvo je obezvreĎeno i knjigovodstvena vrednost sredstva se 
umanjuje do procenjenog iznosa nadoknadive vrednosti.  
 
Prethodno priznat gubitak po osnovu obezvreĎenja se revidira samo ukoliko je došlo do promene u procenama korišćenim za 
odreĎivanje nadoknadive vrednosti sredstva, od trenutka kada je gubitak po osnovu obezvreĎenja priznat. U tom slučaju, 
knjigovodstvena vrednost sredstva se uvećava do nadoknadive vrednosti. 
 
(10) Finansijske garancije 
 
Banka odobrava finansijske garancije koje se sastoje od plativih i činidbenih garancija, akreditiva, akcepta menica i drugih 
poslova jemstva. Finansijske garancije se inicijalno priznaju u bilansu stanja po fer vrednosti, u okviru rezervisanja, nakon priliva 
naknade po osnovu odobravanja finansijske garancije. Nakon inicijalnog priznavanja, obaveze Banke koje proističu iz finansijskih 
garancija se vrednuje u iznosu amortizovane naknade ili iznosu najbolje procene troškova neophodnih da bi se izmirila 
finansijska obaveza koja nastaje kao rezultat garancije, u zavisnosti koji je iznos viši . 
 
Povećanje obaveza koje se odnosi na finansijske garancije se iskazuje na teret bilansa uspeha, u okviru rashoda indirektnih 
otpisa plasmana i rezervisanja. Primljene naknade se priznaju u korist bilansa uspeha u okviru prihoda od naknada i provizija 
ravnomerno tokom perioda trajanja garancije. 
 
(11) Naknade zaposlenima - Beneficije zaposlenih 
 
Definisani planovi doprinosa 
 
Banka obračunava i plaća doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti po 
stopama utvrĎenim zakonom na bazi bruto zarada zaposlenih. Troškovi doprinosa priznaju se u bilansu uspeha u istom periodu 
kao i troškovi zarada na koje se odnose. Banka nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu. 
 
Dugoročne naknade zaposlenima 
 
U skladu sa Zakonom o radu, Banka  ima obavezu isplate naknade zaposlenima prilikom odlaska u penziju u iznosu od 3 prosečne 
zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadleţnog za statistiku.  
 
Troškovi i obaveze po osnovu ovih planova nisu obezbeĎeni fondovima. Obaveze po osnovu naknada i sa njima povezani troškovi se 
priznaju u iznosu sadašnje vrednosti očekivanih budućih gotovinskih tokova. Dobici i gubici i troškovi prethodno izvršenih usluga 
priznaju se u bilansu uspeha kada nastanu.  
 
 (12) Rezervisanja 
 
Rezervisanja se priznaju kada Banka ima sadašnju obavezu, zakonsku ili izvedenu, kao rezultat prethodnog dogaĎaja, 
verovatno je da će biti potreban odliv ekonomskih koristi da bi obaveza bila izmirena i moguće je izvršiti pouzdanu procenu 
iznosa obaveze.  
 
(13) Porez na dobit 
 
Tekući porezi  
 
Tekuća poreska sredstva i obaveze koja se odnose na tekuću i prethodne poreske godine vrednovani su u iznosu za koji se 
očekuje da će biti povraćen odnosno plaćen nadleţnim poreskim organima. Primenjene poreske stope korišćene pri obračunu 
tekućih poreskih sredstava i obaveza su propisane poreskim propisima primenljivim na dan datuma bilansa stanja. Tekući porez 
na dobit koji se odnosi na stavke koje se direktno evidentiraju u korist ili na teret kapitala se takoĎe evidentira na teret, odnosno 
u korist kapitala.  
 
Porez na dobit predstavlja iznos obračunatog poreza primenom poreske stope 10% na iznos dobitka pre oporezivanja, po 
odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu svode na efektivnu poresku stopu. Konačni iznos obaveza po 
osnovu poreza na dobit utvrĎuju se primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrĎenu poreskim bilansom. 
 
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviĎa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za 
povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. 
 
MeĎutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih 
obračunskih perioda, ali ne duţe od pet godina. 
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Odloženi porezi 
 
Odloţeni porez na dobitak obračunava se korišćenjem metode utvrĎivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene 
razlike izmeĎu poreske osnove potraţivanja i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrednosti. Vaţeće poreske 
stope na datum bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog datuma stupile na snagu, se koriste za utvrĎivanje 
razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odloţene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. 
 
Odloţena poreska potraţivanja se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji 
se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit od koje se preneti 
poreski gubitak i krediti mogu umanjiti. 
 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata 
 
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata uključuju porez na imovinu, poreze i doprinose na zarade na teret poslodavca, 
kao i druge poreze i doprinose u skladu sa  republičkim, poreskim i opštim propisima.Ovi porezi i doprinosi su prikazani u 
okviru ostalih poslovnih rashoda. 
 
Sredstva po poslovima u ime i za račun trećih lica 
 
Sredstva po poslovima u ime i za račun trećih lica, kojima Banka upravlja uz naknadu, su uključena u bilans stanja Banke. 
 
Pravična vrednost 
 
Finansijski izveštaji su prikazani po metodu prvobitne nabavne vrednosti, uključujući korekcije i rezervisanja u cilju svoĎenja  
pozicija sredstava na realnu vrednost. 
 
Poslovna politika Banke je da obelodani informacije o pravičnoj vrednosti aktive ili pasive za koju postoji zvanične trţišne 
informacije do kojih se dolazi na osnovu alternativnih tehnika vrednovanja i kada se pravična vrednost značajno razlikuje od 
knjigovodstvene vrednosti. Po mišljenju rukovodstva, iznosi u finansijskim izveštajima odraţavaju realnu vrednost koja u datim 
okolnostima najverodostojnije i najkorisnije za potrebe finansijskog izveštavanja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 
reviziji Republike Srbije i propisima Narodne banke Srbije regulišu finansijsko izveštavanje banaka. 
 
(14) Uporedni podaci 
 
U cilju usaglašavanja sa prezentacijom u tekućoj godini, izvršene su odreĎene reklasifikacije uporednih podataka, kada je to bilo 
potrebno. 
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3. PRIHODI I RASHODI OD KAMATA 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Prihodi od kamata 3.061.365  3.616.106 

Druge banke,sektor finansija i osiguranja 35.737  38.207 

Narodna banka Srbije 55.209  296.843 

Preduzeća 2.237.394  2.645.596 

Javni sektor 64.535  79.469 

Stanovništvo 268.844  189.636 

Strana lica -  - 

Drugi komitenti 1.173  312 

Preduzetnici 30.921  34.439 

Hartije od vrednosti 367.552  331.604 

    

Rashodi od kamata 1.659.648  1.969.825 

Druge banke,sektor finansija i osiguranja 246.207  323.757 

Narodna banka Srbije -  - 

Preduzeća 879.618  1.027.396 

Javni sektor 30.073  26.603 

Preduzetnici 3.742  3.289 

Stanovništvo 415.141  517.492 

Strana lica 2.137  81 

Drugi komitenti 55.221  71.207 

Hartije od vrednosti 884  - 

Subordinirane obaveze 26.625  - 

 
Neto prihodi od kamata 1.401.717  1.646.281 

 
Prihodi i rashodi od kamata po klasama finansijskih instrumenata: 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Prihodi od kamata 3.061.365  3.616.106 

Gotovina i kratkoročna sredstva 12.059  55.278 

Depoziti kod Narodne banke Srbije 43.151  36.995 

Plasmani bankama 35.737  38.207 

Plasmani komitentima 2.334.022  2.759.816 

Hartije od vrednosti raspoloţive za prodaju -  - 

Hartije od vrednosti koje se drţe do dospeća 367.552  536.175 

Ostalo-stanovništvo 268.844  189.635 

    

Rashodi od kamata 1.659.648  1.969.825 

Depoziti banaka,sektor finansija i osiguranja 246.207  323.757 

Depoziti komitenata 971.675  1.128.495 

Izdate hartije od vrednosti -  - 

Obaveze po osnovu subordiniranih kredita 26.625  - 

Ostalo-stanovništvo 415.141  517.281 

 
Neto prihodi od kamata 1.401.717  1.646.281 
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4. PRIHODI I RASHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Prihodi od naknada i provizija 480.396  473.264 

Poslovi platnog prometa u zemlji 260.636  243.934 

Poslovi platnog prometa sa inostranstvom 15.750  14.411 

Poslovi kupovine i prodaje deviza 1.253  1.819 

Poslovi sa platnim karticama 37.687  29.946 

Garancijski i drugi poslovi jemstva 80.761  96.514 

Poslovi upravljanja sredstavima za račun drugih lica 41.971  40.096 

Ostale naknade i provizije 42.338  46.544 

    

Rashodi od naknada i provizija 38.199  32.307 

Poslovi platnog prometa u zemlji 15.698  14.337 

Poslovi platnog prometa sa inostranstvom 2.611  2.268 

Poslovi kupovine i prodaje deviza 352  - 

Poslovi sa platnim karticama -  - 

Brokerske naknade i provizije 275  1.344 

Ostale naknade i provizije 19.263  14.357 

 
Neto dobitak od naknada i provizija 442.197  440.957 

 
Prihodi i rashodi od naknada po osnovu kupovine i prodaje deviza u 2012.godini kniţeni su na računu kursnih razlika po osnovu 
kupoprodaje deviza u iznosu od 12.073 ( 000 RSD) na negativnim kursnim razlikama  i 70.806 (000RSD) na pozitivnim kursnim 
razlikama. 
 
5. NETO PRIHODI/RASHODI OD KURSNIH RAZLIKA 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Pozitivne kursne razlike 2.545.169  4.027.426 

Negativne kursne razlike 3.165.455  3.960.657 

 
Neto  rashodi /prihodi od kursnih razlika (620.286)  66.769 

 
Neto prihodi po osnovu kursnih razlika u 2011.godini uvećani  su za iznos prihoda i rashoda po osnovu prodaje i kupovine deviza 
koji su u 2011.godini knjiţeni na kontima prihoda od naknada i to pozitivne kursne razlike u iznosu  64.602 ( 000 RSD) i 
negativne kursne razlike u iznosu za 5.828 (000RSD). 
 
6.   NETO DOBITAK PO OSNOVU PRODAJE UDELA  
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

           Dobitak od prodaje udela (uĉešća) 6.526  - 

            Dobitak od prodaje udela (učešća 6.526  - 

 
 
 
 
7. PRIHODI PO OSNOVU DIVIDENDI  
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Prihodi po osnovu dividendi i uĉešća 298  - 

   - 

Prihodi po osnovu dividendi 298  - 
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8. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Ostali prihodi od operativnog poslovanja i povraćaja sudskih taksi 316  260 

Dobici od prodaje osnovnih sredstava i primljenih materijalnih vrednosti -  - 

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraţivanja 1.790  5.334 

Prihodi od naplaćenih premija osiguranja -  29 

Prihodi od zakupnina 59.644  3.565 

Ostali prihodi 7.174  15.691 

Ukupno ostali poslovni prihodi 68.924  24.879 

 
 
 
9. NETO PRIHODI-RASHODI PO OSNOVU INDIREKTNIH OTPISA 

 

 2012  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Prihodi od ukidanja ispravki 2.288.072  2.787.687 

Bilansnih pozicija 2.091.871  2.375.734 

Vanbilansnih pozicija 148.944  297.613 

Prihodi od naplaćenih suspendovane kamate 44.015  114.340 

Prihodi od ukidanja neiskorišćenih rezervisanja za penzije 3.242  - 

Rashodi indirek.pojedinaĉnih otpisa 3.368.151  3.035.085 

Bilansnih pozicija 3.257.053  2.739.753 

Vanbilansnih pozicija 109.619  292.179 

Rezervisanja za penzije -  1.790 

Rashodi po osnovu suspenzija kamata 1.479  1.363 

Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa 1.080.079  247.398 

 
10. OPERATIVNI I OSTALI POSLOVNI RASHODI 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi materijala 62.287  57.855 

Troškovi proizvodnih usluga 354.908  352.027 

Nematerijalni troškovi 224.850  227.766 

Troškovi poreza 31.040  23.765 

Troškovi doprinosa 103.820  119.982 

Ostali troškovi 27.289  29.331 

Gubici po osnovu rashodovanja stalnih sredstava i nemat.ulaganja 321  179 

Direktan otpis 3.292  86.631 

Rashodi od prodaje materijalnih vrednosti stečenih naplatom potraţivanja 6.729  - 

Naknadno utvrĎeni rashodi kamata – prinudna naplata 522  15.442 

Ukupni operativni i ostali poslovni rashodi 815.058  912.978 

 
11. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIĈNI RASHODI 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Troškovi neto zarada i naknada 423.424  531.524 

Troškovi poreza na zarade i naknade 66.709  83.976 

Troškovi doprinosa na zarade i naknade 101.056  116.520 

Ostali lični rashodi 53.829  44.854 

Ukupno troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni rashodi 645.078  776.874 
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12. PRIHODI OD PROMENE VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Prihodi od promene vrednosti plasmana 1.616.497  1.168.949 

Prihodi od promene vrednosti ostalih potraţivanja 28.074  6 

 
Ukupno prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza 1.644.571  1.168.955 

 
 
 
13. RASHODI OD PROMENE VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA 
 

  2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Rashodi od promene vrednosti plasmana 939.396  1.143.929 

Rashodi od promene vrednosti HOV 55  136 

Rashodi od promene vrednosti subordiniranih obaveza 34.323  - 

Ukupno rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza 973.774  1.144.065 

 
 
14. POREZ NA DOBIT  
 

Odloţeni porez na dobit koji se odnosi na iznose evidentirane direktno u korist ili na teret kapitala su sledeći: 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Odloţeni porez evidentiran u korist/na teret kapitala (7.059)  2.358 

    

 
Ukupno odloţeni porez evidentiran u korist/na teret kapitala (7.059)  2.358 

 
 
 
15. ZARADA / GUBITAK PO AKCIJI  
 
Osnovna zarada po akciji je izračunata tako što je godišnji neto dobitak ili gubitak, koji moţe da se pripiše vlasnicima običnih 
akcija Banke, podeli ponderisanim prosečnim brojem običnih akcija koje su bile u opticaju tokom perioda. 
 
Banka je u 2012 godini iskazala gubitak iz redovnog poslovanja u iznosu od  701.426 (000 RSD).Gubitak po akciji  iznosi 1.236 
RSD. 
 
Sledeća tabela prikazuje podatke koji se odnose na rezultate poslovanja i broj akcija, koji su korišćeni u obračunima osnovne 
zarade po akciji: 
 

 2012.  2011. 

 RSD   RSD  

Neto dobit/(gubitak) koji se odnosi na vlasnike običnih akcija Banke  (1.236)  208 

Neto dobit/(gubitak) koja se odnosi na vlasnike obiĉnih akcija Banke,  
korigovana za efekte konvertibilnih finansijskih instrumenata (1.236)  208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Univerzal banka a.d. Beograd                                                NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE 

 

 

 
24 

 
 
16. GOTOVINA I GOTOVINSKI  EKVIVALENTI 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima 2.057.332  1.939.685 

Ţiro račun 1.601.056  1.208.204 

Gotovina u blagajni 456.276  525.721 

Blagajnički zapisi Trezora -  205.760 

    

U stranoj valuti 240.618  917.256 

Računi kod banaka u zemlji 3.250  2.475 

Računi kod banaka u inostranstvu 120.042  810.054 

Gotovina u blagajni u stranoj valuti 117.548  104.665 

Čekovi poslati na naplatu u inostranstvo 25  62 

Ispravke vrednosti (247)  - 

 
Stanje na dan 31. decembra 2.297.950  2.856.941 

 
 
17. OPOZIVI DEPOZITI I KREDITI 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima -  2.924.297 

Repo plasmani kod Narodne banke Srbije -  2.504.297 

Ostala novčana sredstva -  420.000 

U stranoj valuti 4.448.128  3.874.851 

Obavezna devizna rezerva  4.448.128  3.874.373 

Opozivi depoziti -  478 

Stanje na dan 31. decembra 4.448.128  6.799.148 

 
18. POTRAŢIVANJA ZA KAMATU I NAKNADU 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima 784.046  670.010 

Druge banke,sektor finansija i osiguranja 6.244  462 

Narodna banka Srbije 1.687  2.773 

Preduzeća 754.930  649.845 

Javni sektor -  1.251 

Stanovništvo 20.599  15.515 

Strana lica -  - 

Drugi komitenti 586  164 

    

U stranoj valuti 24.423  14.712 

Druge banke -  - 

Preduzeća 21.423  14.712 

    

Ispravka vrednosti (301.270)  (226.382) 

Stanje na dan 31. decembra 504.199  458.340 
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19. DATI  KREDITI  I  DEPOZITI 
 

  2012.  2011. 

 Kratkoroĉni  Dugoroĉni  Ukupno  Kratkoroĉni  Dugoroĉni   Ukupno 

 RSD hiljada  RSD hiljada  RSD hiljada  RSD hiljada  RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima            

-bankarski sektor 242.286  28.535  270.821  200.000  -  200.000 

 - Preduzeća 14.325.159  3.773.154  18.098.313  14.642.990  3.434.213  18.077.203 

 - Stanovništvo 357.190  1.375.653  1.732.843  248.849  1.432.796  1.681.645 

 - Javni sektor 31.141  7.004  38.145  16.000  -  16.000 

 - Strana lica 28  28  56  5  98  103 

Ukupno u dinarima 14.955.804  5.184.374  20.140.178  15.107.844  4.867.107  19.974.951 

U stranoj valuti            

-bankarski sektor 35.117  -  35.117  1.046  --  1.046 

 - Preduzeća 480.108  -  480.108  264.662  -  264.662 

 - Stanovništvo -  -  -  -  -  - 

 - Javni sektor -  -  -  -  -  - 

 - Strane banke -  -  -  925.026  -  925.026 

Ukupno u stranoj valuti 515.225  -  515.225  1.190.734  -  1.190.734 

UKUPNO plasmani 15.471.029  5.184.374  20.655.403  16.298.578  4.867.107  21.165.685 

Ispravka vrednosti:     (3.033.222)      (2.040.238) 

Stanje na dan 31. decembra     17.622.181      19.125.447 

 
 
20. UDELI I UĈEŠĆA  
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima    

-banke 1.551  1.925 

-preduzeća 142.929  10.393 

Ukupno u dinarima 144.480  12.318 

  U stranoj valuti    

-banke 3.476  3.263 

Ispravke vrednosti (440)  - 

Stanje na dan 31.decembra 147.516  15.581 

 
 
21. OSTALI PLASMANI 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima 878.582  805.713 

- garancije pale na teret banke 466.985  403.723 

-kupljeni plasmani 383.999  383.999 

-ostali plasmani 27.598  17.991 

                  

  U stranoj valuti 1.919.965  309.524 

-garancije pale na teret banke  142.537  128.228 

-ostali plasmani 49.428  181.296 

Ispravke vrednosti (385.911)  (251.824) 

Stanje na dan 31.decembra 684.636  863.413 

 
Kupljeni plasmani (faktoring) u iznosu  od 383.999 RSD(  000) odnose se na JP Direkcija za izgradnju,urbanizam i stambene 
poslove opštine Prokuplje u iznosu od 283.858 RSD(000) i Rudnik- modna konfekcija  Gornji Milanovac   u iznosu od 100.141 
RSD(0 
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22. HARTIJE OD VREDNOSTI  
 

U dinarima 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

HOV raspoloţive za prodaju 340  340 

HOV koje se drţe do dospeća 1.026.023  1.618.954 

Blagajnički zapisi Trezora 426.020  317.830 

Odstupanje od nominalne vrednosti (9)  (29) 

Ispravke vred.dospelih  HOV (48.309)  (40.924) 

Ukupno u dinarima 1.404.065  1.896.171 

U stranoj valuti    

    

HOV RS koje se drţe do dospeća 341.155  - 

Neto stanje 31.decembra 1.745.220  1.896.171 

 
 
 
23. OSNOVNA SREDSTVA, INVESTICIONE NEKTERNINE I NEMATERIJALNA ULAGANJA 
 
Promene na osnovnim sredstvima, investicionim nekretninama i nematerijalnim ulaganjima: 
 

 

Zemljište i 
građevinski 

objekti  Oprema  

Oprema 
uzeta u 
finansij

ski 
lizing  

Ukupno 
osnovna 
sredstva 

Investicione  
nekretnine 

Nematerija- lna 
ulaganja 

 RSD hiljada  RSD hiljada  
RSD 

hiljada  RSD hiljada RSD hiljada RSD hiljada 

Nabavna vrednost          

Stanje na početku godine 801.934  574.889    1.376.823 1.171.509 108.720 

Povećanje   10.331    10.331 74.316 65.471 

Prenosi   6.585    6.585 666.010 57.288 

OtuĎenja -prodaja   (4790)    (4.790)   

Rashodovanje   (14.522)    (14.522)   

Ostalo preknjiţavanje        (666.010) (12.978) 

Stanje na kraju godine 801.934  572.493    1.374.427 1.245.825 218.501 

          

Akumulirana amortizacija i 
obezvređenje  

 
 

 
 

 
   

Stanje na početku godine 45.921  364.850    410.771 2.237 41.991 

Povećanje 10.425  68.084    78.509 14.631 42.732 

Prenosi   3.292    3.292  (4.818) 

OtuĎenja -prodaja   (4170)    (4170)   

Rashodovanje   (13.530)    (13.530)   

Povećanje/(smanjenje)  
obezvreĎenja  

 
 

 
 

 
   

Ostalo          (2.963) 

Stanje na kraju godine 56.346  418.526    474.872 16.867 76.942 

           

Neto sadašnja vrednost          

na dan 31. decembra 2012  745.588  153.967    899.555 1.228.957 141.559 

          

na dan 31. decembra 2011 756.013  210.037    966.050 1.169.274 66.729 

 

Banka nema graĎevinskih objekata koji su pod hipotekom radi obezbeĎenja otplate obaveza po osnovu kredita. Neto sadašnju 
vrednost opreme na dan 31. decembra 2012. godine najvećim delom čine računarska i telekomunikaciona oprema, kancelarijski 
nameštaj i motorna vozila.  
Banka je u 2011. i  2012.godini primila nepokretnosti naplatom potraţivanja i deo u iznosu od 1.245.825 RSD(000) klasifikovala 
kao investicione nekretnine i izdala u zakup.Najveći broj objekata stavljen je u funkciju investicionih nekretnina u decembru 
2011.godine i to: 

- Poslovni objekat Crveni krst I deo u Nišu vrednosti 117.271.340,43 din.površine 1.073 m2, 
- Deo zgrade Luke Beograd,prizemlje i I sprat vrednosti 392.959.260,95 din.ukupne površine 5.744 m2, 
- Poslovna zgrada Velefarm u Vojvode Stepe 414/V vrednosti  319.167.666,28 din.ukupne površine 1.833 m2 i  
- Poslovna zgrada Velefarm u Uţicu-Borići vrednosti 145.872.280,86 din. ukupne površine1.658 m2 

U 2012.godini u funkciju investicionih nekretnina stavljeni su sledeći objekti: 
- Lokal 105 TPC Kalča Niš  u iznosu 15.232.394,16 din površine 150m2, 
- Lokal u ulici Kralja Aleksandra KaraĎorĎevića 128 Kragujevacu iznosu 17.140.625,36 din.površine 149 m2, 
- Proizvodni pogon i zemljište u Vitanovcu Kraljevo u iznosu 29.762.925,16 din. 
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Ostvareni prihodi od zakupa investicionih nekretnina iznose 59.644 RSD (000). 
 
 
24. OSTALA SREDSTVA  
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Potraţivanja od zaposlenih 10.119  9.766 

Potraţivanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa, osim poreza na dobit 49  49 

Dati avansi 8.633  54.060 

Ostala potraţivanja iz poslovnih odnosa 206.300  143.110 

Zalihe 3.915  3.315 

Materijalne vrednosti primljene po osnovu naplate potraţivanja 13.060  755.223 

Ostala sredstva-potraţ.za više plaćen porez na dobit 34.282  19.668 

Razgraničena potraţivanja za obračunatu kamatu:    

  - u dinarima 29.601  17.392 

  - u stranoj valuti -  164 

Ostala aktivna vremenska razgraničenja:    

  - u dinarima 7.662  10.208 

Ukupno ostala sredstva i aktivna vremenska razgraniĉenja   1.012.955 

Ispravka vrednosti  (159.036)  (133.472) 

Stanje na dan 31. decembra 154.545  879.483 

 
 
 
 
25. TRANSAKCIONI DEPOZITI 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima 2.677.244  2.910.170 

Sektor finansija i osiguranja 172.279  153.225 

Javna preduzeća 146.996  330.897 

Preduzeća 1.969.591  2.068.799 

Javni sektor 14.094  20.142 

Stanovništvo 373.006  336.710 

Strana lica 1.278  397 

U stranoj valuti 848.424  873.758 

Sektor finansija i osiguranja 126.360  64.115 

Javna preduzeća 13.783  45.518 

Preduzeća 503.848  572.850 

Javni sektor 9  8 

Stanovništvo 204.424  163.989 

Strana pravna i fiz. lica 21.125  27.278 

Stanje na dan 31. decembra 3.525.668  3.783.928 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. OSTALI DEPOZITI 
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                                                                  2012 2011 

 Kratkoroĉni  Dugoroĉni  Ukupno  Kratkoroĉni  Dugoroĉni  Ukupno 

 RSD 000  RSD 000  RSD 000  RSD 000  RSD 000  RSD 000 

            

U dinarima 6.419.037  152.320  6.571.357  10.233.850  489.344  10.723.194 

Sektor finansija i osiguranja 135.495  853  136.348  2.150.605  -  2.150.605 

Javna preduzeća 760.000  50  760.050  1.375.000  20.050  1.395.050 

Preduzeća 4.927.367  151.063  5.078.430  6.376.619  269.259  6.645.878 

Javni sektor 513.200  -  513.200  243.200  200.000  443.200 

Stanovništvo 82.823  354  83.177  88.426  35  88.461 

Strana lica 152  -  152  -  -  - 

U stranoj valuti 6.515.476  5.942.710  12.458.186  10.319.658  2.659.536  12.979.194 

Sektor finansija i osiguranja 456.367  -  456.367  505.825  -  505.825 

Javna preduzeća 1.133.946  584.992  1.718.938  376.706  1.460.287  1.836.993 

Preduzeća 2.841.509  56.089  2.897.598  1.987.487  90.016  2.077.503 

Javni sektor -  -  -  -  -  - 

Stanovništvo 1.940.856  5.201.939  7.142.795  6.447.631  1.108.855  7.556.486 

Strane banke 113.718  -  113.718  994.089  -  994.089 

Strana lica 29.080  99.690  128.770  7.920  378  8.298 

Stanje na dan 31. decembra 12.934.513  6.095.030  19.029.543  20.553.508  3.148.880  23.702.388 

 
27. PRIMLJENI KREDITI 

 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima 72.161  151.038 

Obaveze za studentske kreditie 72.081  151.012 

Ostale obaveze 80  26 

U valuti 96.780  4.941 

Obaveze za nerasporeĎene naplate 94.184  4.076 

Obaveze za plaćanja prema inostranstvu 7.404  865 

Stanje na 31. decembra 168.941  155.979 

 
 
 
28. OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA I NAKNADA 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze za kamate 13.367  87.354 

Sektor finansija i osiguranja 170  4.615 

Javna preduzeća 1.118  19.210 

Preduzeća 12.079  61.481 

Javni sektor -  2.048 

Obaveze za naknade 121  132 

Stanje na 31. decembra 13.488  87.486 

 
29. OBAVEZE ZA POREZE 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Porez na kamatu po osnovu sredstava štednje stanovništva 730  785 

Obaveze za PDV 2.386  174 

Obaveze za poreze i doprinose 751  455 

Stanje na 31. decembra 3.867  1.414 

 
30 OBAVEZE IZ DOBITKA 
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 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Obaveze iz dobitka – dividenda 6.306  6.308 

Stanje na 31. decembra 6.306  6.308 

 
31. REZERVISANJA 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Rezervisanja za gubitke po garancijama 26.472  62.805 

Rezervisanja za gubitke po avansima 1.046  26 

Rezervisanja za penzije 17.685  23.580 

Rezervisanja za sudske sporove  -  - 

Stanje na dan 31. decembra 45.203  86.411 

 
32. OSTALE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIĈENJA 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

U dinarima 798.965   611.948 

Obaveze za subordinirane zajmove 483.303  - 

Obaveze prema dobavljačima 55.543   27.300 

Obaveze po naplaćenim studentskim kreditima 88.933  378.652 

Obaveze za primljene uplate za osnivanje firmi 2.777  4.691 

Obaveze za primljene uplate za ostala pravna lica -  - 

Ostale obaveze 21.025  19.199 

Razgraničene obaveze za evid. kamatu 48.357  19.593 

Razgraničeni prihodi od kamata 43.737  85.608 

Razgraničeni prihodi od naknada 55.290  76.905 

U stranoj valuti 415.874  89.799 

Obaveze za subordinirane zajmove 227.437  - 

Primljene donacije 32.198  13.236 

Obaveze u obračunu naplčata iz AP Kosovo i Metohija -  22 

Ostale obaveze 246  872 

Razgraničene obaveze za obračunatu kamatu 42.766  9.201 

Razgraničene obaveze za obračunatu kamatu – štednja 113.227  66.468 

Stanje na dan 31. decembra 1.214.839  701.747 

 
Zbog smanjene adekvatnosti kapitala Banka je u 2012.godini primila sredstva koja predstavljaju subordinirane zajmove  u 
iznosu od 710.740 hiljada  RSD ( 6.250  hiljada EUR ). 
 
33. KAPITAL 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Akcijski kapital – obične akcije 3.404.886  3.404.886 

Emisiona premija 1.238.175  1.238.175 

Revalorizacione rezerve-nerealizovani gubici (371)  (391) 

Rezerve iz dobiti za procenjene gubitke 1.923.226  1.669.515 

Nerasporedjena dobit  -  117.936 

Zakonske rezerve -  135.775 

Gubitak do nivoa kapitala (708.485)  - 

 
Stanje na dan 31. decembra 5.857.431  6.565.896 
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Akcijski kapital 
 
Ukupan broj odobrenih akcija Banke na dan 31. decembra 2012. godine iznosi 567.481 običnih akcija nominalne vrednosti RSD 
6.000.00 (2011: 567.481 običnih akcija nominalne vrednosti RSD 6.000.00).  
 
Otkupljene sostvene akcije 
 
Na dan 31. decembra 2012 godine Banka nije imala otkupljenih sopstvenih akcija, kao ni na dan 31. decembra 2011. godine. 
 
Emisiona premija 
 
Emisiona premija obuhvata pozitivnu razliku izmeĎu postignute prodajne vrednosti akcija i njihove nominalne vrednosti, kao i 
dobitke i gubitke po osnovu trgovanja sopstvenim akcijama. 
 
 
Revalorizacione rezerve 
 
Revalorizacione rezerve iskazuju efekte promena fer vrednosti finansijskih instrumenata raspoloţivih za prodaju. 
 
Rezerve iz dobiti 
 
Rezerve iz dobiti forimirane su u skladu sa propisima za procenjene gubitke, rezerve za opšte bankarske rizike i druge rezerve iz 
raspodele dobitka, u skladu sa zakonom, odlukama regulatornog organa, statutom i drugim aktima Banke.  
 
Odlukom Skupštine akcionara u 2012.godini zakonske rezerve  u iznosu 135.775.(000 RSD)  su raspodeljene u rezerve iz dobiti  
za procenjene gubitke. 
 
Gubitak  do nivoa kapitala 
 
Banka je iskazala gubitak u iznosu od 708.485 ( 000 RSD) od čega se na gubitak iz redovnog poslovanja odnosi 701.426 
(000 RSD) i 7.059 (000RSD) na gubitak od kreiranih odloţenih poreskih obaveza . 

 
 
34. VANBILANSNE POZICIJE 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Poslovi u ime i za račun trećih lica 4.447.308  5.346.433 

Preuzete buduće obaveze 4.165.722  3.584.741 

Druge vanbilansne pozicije 4.675.289  2.305.115 

Stanje na dan 31. decembra 13.288.319  11.236.289 

 
Poslovi u ime za raĉun trećih lica 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Studentski i učenički krediti i stipendije 4.438.519  5.337.262 

Kratkoročni krediti – poljoprivredna gazdinstva 8.115  8.256 

Dugoročni plasmani dati stanovništvu 674  915 

Stanje na dan 31. decembra 4.447.308  5.346.433 
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Garancije i ostale preuzete buduće obaveze 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Izdate plative garancije za otplatu kredita 915.447  880.282 

Izdate druge plative garancije 2.276.616  1.699.752 

Činidbene garancije 973.350  1.004.398 

Dati avali i akcepti menica 309  309 

Ukupno garancije, avali i akcepti menica 4.165.722  3.584.741 

 
. 
 
Druga vanbilansna evidencija 
 

 2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Preuzete opozive obaveze 1.491.072  717.428 

Ostala vanbilansna potraţivanja 1.595.164  475.671 

Suspendovana kamata 1.541.124  1.082.353 

Ostalo 47.929  29.663 

Stanje na dan 31. decembra 4.675.289  2.305.115 

 
 
35. ODNOSI SA POVEZANIM STRANAMA  
 
Poslovni odnosi sa ĉlanovima Izvršnog odbora i ostalom kljuĉnim osobljem  
 
Banka ulazi u poslovne odnose i aranţmane sa članovima Izvršnog odbora i ostalim ključnim osobljem i sa njima povezanim 
licima u redovnom toku poslovanja, koji su bazirani na uobičajnim trţišnim uslovima. 
 
36. FER VREDNOST FINANSIJSKIH INSTRUMENTA  
 
Sredstva za koja je fer vrednost  aproksimativno jednaka knjigovodstvenoj vrednosti 
 
Za finansijska sredstva i finansijske obaveze koje su likvidne ili imaju kratak rok dospeća (do 12 meseci) pretpostavlja se da su 
knjigovodstvene vrednosti aproksimativno jednake njihovoj fer vrednosti. Ova pretpostavka se takoĎe odnosi na depozite po 
viĎenju, štedne depozite bez roka dospeća i finansijske instrumente sa varijabilnim kamatnim stopama 
 
Finansijski instrumenti sa fiksnom kamatnom stopom 
 
Fer vrednost finansijskih sredstava i obaveza sa fiksnom kamatnom stopom, koja se evidentiraju po amortizovanoj nabavnoj 
vrednosti, se procenjuje poreĎenjem trţišnih kamatnih stopa pri početnom priznavanju sa tekućim trţišnim stopama koje trenutno 
vaţe za slične finansijske instrumente. Procenjena fer vrednost depozita sa fiksnom kamatom stopom, se bazira na 
diskontovanim novčanim tokovima koristeći preovladjujuće kamatne stope na trţistu novca za ugovore sa sličnim kreditnim 
rizikom i rokom dospeća. Za kotirane emitovane duţničke instrumente, fer vrednosti se izračunavaju na osnovu kotiranih cena na 
trţištu. Za finansijske instrumente za koje nisu dostupne trţišne cene, koristi se model diskontovanog novčanog toka koji je 
baziran na krivi prinosa tekuće kamatne stope koja odgovara preostalom periodu do roka dospeća.  
 
 
37. UPRAVLJANJE RIZICIMA 
 
 
37.1. Uvod 
 
Rizici su karakteristični za bankarsko poslovanje, ali se njima upravlja posredstvom procesa neprekidnog identifikovanja, 
merenja, procene i praćenja. Procesi upravljanja rizicima su presudni za profitabilno poslovanje Banke i svaki pojedinac u Banci 
je, u svom domenu, odgovoran za njihovu optimizaciju. Banka je izloţena većem broju rizika u svom poslovanju, a prvenstveno  
kreditnom riziku, riziku likvidnosti, kamatnom riziku, deviznom i ostalim trţišnim rizicima, riziku koncentracije, riziku ulaganja, 
riziku zemlje, operativnom riziku. 
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Struktura upravljanja rizicima obuhvata Upravni odbor, Izvršni odbor, Odbor za reviziju, Sektor za unutrašnju reviziju , Sektor za 
bonitet i upravljanje rizicima, Sektor kontrole usklaĎenosti poslovanja banke, kao i ostale organizacione delove Banke u 
pojedinim fazama procesa upravljanja rizicima, čije su nadleţnosti i odgovornosti u upravljanju rizicima Banke definisane 
zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima Banke.  
 
 
Sektor za bonitet i upravljanje rizicima 
 
Sektor za bonitet i upravljanje rizicima u organizacionoj strukturi Banke je u funkciji organizacionog razdvajanja dve funkcije 
Banke i to izvršavanja operativnih poslova, s jedne strane, i procesa upravljanja rizicima koji su vezani za obavljanje tih poslova, 
s druge strane. 
 
Sektor za bonitet i upravljanje rizicima se bavi rizicima kojima je Banka izloţena, u skladu sa prirodom, obimom i sloţenošću 
poslovanja banke, tj. sa njenim rizičnim profilom, pri čemu se posebna paţnja poklanja kreditnom riziku, riziku likvidnosti, 
kamatnom riziku, deviznom riziku, riziku koncentracije, riziku ulaganja, riziku zemlje i operativnom riziku. 
 

Upravljanje rizicima od strane Sektora za bonitet i upravljanje rizicima podrazumeva sprovoĎenje postupaka kojima se 
rizici identifikuju, mere, procenjuju i prate, izveštavanje organizacionih delova i organa rukovoĎenja i upravljanja 
Bankom i predlaganje mera u cilju minimiziranja rizika u poslovanju Banke.  

 

37.2. Adekvatnost upravljanja rizicima 
 
U skladu za odredbama Zakona o bankama i pratećih podzakonskih akata za sprovoĎenje ovog Zakona, Banka ima usvojenu  
Strategiju za upravljanje rizicima, Politiku za upravljanje rizicima i Procedure za upravljanje rizicima, kao i organizacionu 
strukturu upravljanja rizicima prilagodjenu zahtevima proizišlim iz regulative koja se odnosi na segment upravljanja rizicima i 
omogućava ostvarivanje utvrĎenih ciljeva i principa za upravljanje rizicima. Tokom 2012. godine Banka je upravljala rizicima u 
skladu sa  prudencionim zahtevima regulatornih organa i u skladu sa internim aktima usvojenim radi efikasnijeg upravljanja 
rizicima. Upravljanje rizicima Banke je usklaĎeno sa veličinom i organizacionom strukturom Banke, obimom aktivnosti i vrstama i 
sloţenošću poslova koje Banka obavlja.  
 
Upravljanje rizicima i sistemi izveštavanja 
 
Praćenje i kontrola rizika su prvenstveno zasnovani na uspostavljanju limita. Ovi limiti odraţavaju poslovnu strategiju i trţišnu 
poziciju, tj. okruţenje Banke, kao i nivo rizika koji je Banka spremna da prihvati. Banka prati i meri kapacitet prihvatljivog nivoa 
izloţenosti rizicima uzimajući u obzir ukupnu izloţenost svim tipovima rizika.  
 
Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Odboru za reviziju i Sektoru za unutrašnju reviziju se kvartalno dostavlja sveobuhvatan 
izveštaj o upravljanju rizicima koji sadrţi sve neophodne informacije za ocenu i izvoĎenje zaključaka o rizicima kojima je Banka 
izloţena. S obzirom na njihov značaj, mesečno se sačinjavaju izveštaji o kreditnom, kamatnom i riziku likvidnosti, koji se 
dostavljaju nadleţnim organima na razmatranje.  
 
37.3. Kreditni rizik 
 
Kreditni rizik je rizik od nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usled neizvršavanja obaveza klijenta 
prema Banci.  
 
Identifikovanje kreditnog rizika se vrši u fazi uspostavljanja inicijalnog kontakta klijenta sa Bankom, u fazi formiranja dosijea 
klijenta i u toku trajanja plasmana Banke. 

 
Merenje kreditnog rizika se vrši: 
 
1) izračunavanjem vrednosti odreĎenih pokazatelja finansijskog stanja klijenta, pri čemu vrsta korišćenih pokazatelja zavisi od 
vrste klijenta i specifičnosti koje njegov pravni status, delatnost i ostale karakteristike uslovljavaju.   

  
2) analiziranjem prikupljenih podataka o klijentu i njegovom poslovanju, aktuelnih na dan podnošenja zahteva klijenta, koji 
moraju biti tačni, potpuni i aţurni kako bi obezbedili kvalitetnu informaciju o finansijskom stanju i kreditnoj sposobnosti klijenta. 

 
Procena kreditnog rizika se iskazuje kategorizacijom potraţivanja Banke i vrši se u skladu sa: 
 
- odredbama odluke Narodne banke Srbije kojom se ureĎuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke, u cilju 
obračuna rezerve za procenjene gubitke, i 
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- usvojenom Metodologijom za procenu obezvreĎenja bilansne aktive i verovatnog gubitka po vanbilansnim stavkama ,u cilju 
obračuna ispravke vrednosti bilansne aktive i rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama.    

 
Sektor za bonitet i upravljanje rizicima je, tokom 2012. godine, vršio analizu aktuelnih podataka dostavljenih od strane klijenata, 
Sektora plasmana pravnim licima i Sektora za poslove sa stanovništvom i, na osnovu svih kvantitativnih i kvalitativnih kriterijuma, 
vršio kategorizaciju plasmana u skladu sa pomenutom odlukom NBS i Metodologijom za procenu obezvreĎenja bilansne aktive i 
verovatnog gubitka po vanbilansnim stavkama .  
 
Ublaţavanje rizika podrazumeva utvrĎivanje mera i pravila za primenu tih mera, koje se odnose na preuzimanje, smanjenje, 
diversifikaciju, prenos i izbegavanje rizika koje je Banka identifikovala, izmerila i procenila.  Ublaţavanje rizika se postiţe: 
 
- doslednom primenom postupaka identifikovanja, merenja i procene rizika od strane nadleţnih organizacionih jedinica Banke i 
organa Banke  
- pomoću  informacionog sistema koji obezbeĎuje podatke za blagovremeno i kontinuirano analiziranje i praćenje izmena stanja i 
strukture, tj. kvaliteta kreditnog portfolija Banke  
 
Praćenje kreditnog rizika se vrši kako na nivou pojedinačnog klijenta, tako i na nivou ukupnog kreditnog portfolija Banke. 
 
 
Maksimalna izloţenost kreditnom riziku ne uzimajući u obzir kolateral ili bilo koje sredstvo obezbeđenja 
 
Sledeća tabela pokazuje maksimalnu izloţenost kreditnom riziku pozicija bilansa stanja, uključujući derivate. Maksimalna 
izloţenost je prikazana u neto knjigovodstvenom iznosu, ne uzimajući u obzir efekte smanjenja rizika putem kolaterala ili drugih 
instrumenata zaštite od rizika:  
 
 

 Maksimalna neto izloţenost 

  2012.  2011. 

 RSD hiljada  RSD hiljada 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti (osim gotovine u blagajni) 1.724.127   2.226.495 

Deopoziti kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se 
mogu refinansirati kod centralne banke 4.448.128   6.799.148 

Potraţivanja za kamatu i naknadu 504.199   458.340 

Plasmani bankama I klijentima 17.622.181   19.125.447 

Ulaganje u hartije od vrednosti koje se drţe do dospeća 1.745.220   1.896.171 

Učešća u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoloţive za 
prodaju 147.516   15.581 

UKUPNO 26.191.371   30.521.182 

Ukupno finansijske garancije 4.165.722   3.584.741 

Ukupna izloţenost kreditnom riziku 30.357.093   34.105.923 

 
 
 
Sredstva obezbeđenja i ostala sredstva zaštite od kreditnog rizika 
 
Iznos i tip zahtevanog sredstva obezbeĎenja zavisi od procenjenog kreditnog rizika svakog komitenta.  
 
Osnovni tipovi kolaterala su za komercijalne kredite, hipoteke na poslovnim i stambenim nepokretnostima, zaloga na zalihama i     
potraţivanjima i ostaloj pokretnoj i nepokretnoj imovini, saduţništva/jemstvo drugog lica.. 
 
Banka prati trţišnu vrednost sredstava obezbeĎenja zahteva dodatna sredstva obezbeĎenja u skladu sa ugovorima i naknadnim 
procenama.  
 
U skladu sa procedurama Banke, Banka moţe vršiti preuzimanje sredstva obezbeĎenja, a na taj način se umanjuju ili izmiruju 
iznosi nenaplaćenih potraţivanja od komitenata.  
 
Procena obezvređenja 

 
Najznačajniji faktori koji se uzimaju u obzir prilikom procene obezvreĎenja plasmana su: postojanje kašnjenja u servisiranju 
obaveza prema banci, uočene slabosti u tokovima gotovine komitenata, postojanje pogoršanja kreditnog rejtinga, kao i 
nepoštovanje uslova definisanih ugovorom. Banka vrši procenu obezvreĎenja na dva nivoa, individualnom i grupnom. 
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U vezi sa stopom obezvreĎenosti kredita, napominje se da su počev od 31.12.2006. g., primenjeni meĎunarodni 
računovodstveni standardi u proceni bilansnih i vanbilansnih plasmana, tj. u obračunu ispravke vrednosti bilansne aktive, 
odnosno rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama.  
 
Sektor za bonitet i upravljanje rizicima je izvršio procenu plasmana pravnim licima prema MeĎunarodnim računovodstvenim 
standardima (MRS), u skladu sa finansijskom sposobnošću i kreditnom istorijom klijenata, tj. u skladu sa realnošću naplate 
plasmana, prema informacijama Sektora Banke zaduţenih za praćenje plasmana u fazi redovnih odnosa sa klijentima i u fazi 
kada su plasmani u statusu povećanog rizika, kojima su definisali novčani prilivi po plasmanima u budućnosti. Procena je 
izvršena u skladu sa računovodstvenim politikama Banke. Ovaj oblik procene izvršen je i u Sektoru za poslove sa stanovništvom 
za plasmane fizičkim licima, u skladu sa račnovodstvenom politikom Banke za ovu vrstu plasmana, čime je knjigovodstveno 
stanje plasmana korigovano u skladu sa MRS. 
 
Pojedinaĉno procenjivanje ispravke vrednosti 
 
Pri proceni plasmana Banka je individualno procenjivala plasmane klijentima koji čine 80% bruto bilansa obuhvaćenog kreditnim 
portfoliom. Banka odreĎuje visinu ispravke vrednosti za svaki pojedinačno značajan kredit i plasman. Prilikom utvrĎivanja visine 
ispravke vrednosti uzima se u obzir mogućnost ostvarivanja poslovnih planova komitenta, sposobnost komitenta da poboljša 
rezultate poslovanja u slučaju nastanka finansijskih poteškoća, vrednost po kojoj se kolaterali mogu realizovati i vremenski rokovi 
realizacije kolaterala, raspoloţivost alternativne finansijske podrške komitentima, mogućnost naplate dospelih potraţivanja, kao i 
vremenska dimenzija očekivanih tokova gotovine. Procena obezvreĎenja se počev od 31.01.2011.g. vrši na kraju svakog 
meseca.  
Vanbilansni plasmani koji se odnose na iste klijente kao i pojedinačno procenjivana bilansna potraţivanja, obezvreĎuju se 
prosečnim ponderisanim stopama kojima se obezvreĎuju bilansna potraţivanja od tih individualno procenjivanih klijenata. 
 
Grupno procenjivanje ispravke vrednosti 
 
Banka grupno procenjuje obezvreĎenje kredita koji nisu pojedinačno značajni (uključujući kreditne kartice, stambene kredite kao 
i druge pozajmice date komitentima), kao i pojedinačno značajnih kredita za koje ne postoje objektivni dokaz o individualnom 
obezvreĎenju. Procena obezvreĎenja se počev od  31.01.2011.g. vrši krajem svakog meseca i tom prilikom se analizira svaki 
poseban kreditni portfolio, koji predstavlja specifičnu grupu kredita i plasmana sa sličnim karakteristikama. 
 
Obezvredjenje vanbilansnih plasmana se vrši istim procentom kojim se vrši obezvreĎenje isto rangiranih grupa bilansnih 
plasmana. 

 
 
37.4. Rizik likvidnosti  
 
Rizik likvidnosti je rizik od nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usled nesposobnosti Banke da 
ispunjava svoje dospele obaveze. Likvidnost predstavlja sposobnost Banke da pravovremeno izmiri svoje dospele obaveze i ona 
zavisi prvenstveno od posedovanja likvidnih sredstava, tj. od toka gotovine i sposobnosti Banke da sredstva obezbedi na trţištu. 
Da bi se smanjio ili ograničio ovaj rizik, Banka nastoji da diversifikuje svoje izvore finansiranja, da upravlja aktivom, tj. pasivom, 
razmatrajući njenu likvidnost i da prati buduće novčane tokove i dnevnu likvidnost Banke. To uključuje procenu očekivanih 
novčanih tokova i postojanje rezervi likvidnosti na višem ili niţem nivou. 
 
Banka odrţava portfolio visoko likvidnih hartija od vrednosti i diversifikovanih sredstava koja moţe lako da konvertuje u gotovinu 
u slučaju nepredvidivih i negativnih oscilacija u tokovima gotovine. Banka takoĎe odrţava zahtevani nivo obavezne dinarske i 
devizne rezerve, u skladu sa zahtevima Narodne banke Srbije.  
Banka kontinuirano meri i prati nivo likvidnosti Banke obračunom pokazatelja likvidnosti koji se utvrĎuje u skladu sa Odlukom o 
upravljanju rizicima banke. Prethodno pomenuti pokazatelj tokom godine bio je sledeći: 
 

Koeficijent likvidnost 2012.  2011. 

    

Prosek tokom perioda 1,74  1,91 

 

Pored navedenog pokazatelja, Banka kontinuirano meri i prati nivo likvidnosti primenom interne metodologije, kroz:  
- praćenje stanja i promena strukture bilansa Banke na dan, odnosno za period (na osnovu prosečnih dnevnih vrednosti) 
- gep analizu (analizu neusklaĎenosti pozicija aktive i pasive, odnosno priliva i odliva po vremenskim segmentima) 
- indikatore (racia) likvidnosti  
- analizu osetljivosti (podrazumeva analizu promene stanja likvidnosti Banke pod pretpostavkom nastanka ekstremnih promena 
ključnih internih i spoljnih faktora koji su od uticaja na likvidnost Banke i sprovodi se projektovanjem promena aktive Banke, kao 
reakcije Banke na projektovane promene njene pasive, tj. testiranjem njene sposobnosti da odgovori zahtevima klijenata u 
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slučaju kada doĎe do povlačenja: svih transakcionih i depozita po viĎenju, depozita pet najvećih deponenata pravnih lica, 
depozita deset najvećih deponenata). 

      
 
37.5 Kamatni rizik  
 
Kamatni rizik  je rizik mogucnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usled promena kamatnih 
stopa, a Banka je izloţena ovom riziku po osnovu stavki koje se vode u bankarskoj knjizi.  
 
Osnovna metodologija merenja kamatnog rizika polazi od definisanja i grupisanja stavki aktive i pasive Banke u više vremenskih 
('repricing') intervala  prema njihovoj ročnosti, koja se sa stanovišta kamatnog rizika poklapa sa periodom preostalim do:  
- ugovorenih rokova dospeća, kod stavki sa ugovorenim fiksnim kamatnim stopama, 
- sledećeg odreĎivanja (ponovno utvrĎivanje ili automatska promena) kamatne stope, kod stavki sa ugovorenim promenljivim 
kamatnim stopama. 

 
Za svaku grupu stavki bilansa i svaki definisani vremenski ('repricing') intrerval izračunavaju se prosečne ponderisane kamatne 
stope sredstava i obaveza na odreĎeni dan, koje se uporeĎuju sa kamatnim stopama u prethodnim periodima posmatranja i 
kamatnim stopama na finansijskom trţištu. Prati se i visina i struktura nekamatonosnih pozicija aktive i pasive, kao i valutna 
struktura kamatonosnih i nekamatonosnih pozicija bilansa Banke. 
 
Bazičnu meru kamatnog rizika predstavlja koeficijent kamatne osetljivosti (koeficijent gepa) koji se izračunava kao odnos 
kamatno osetljive aktive i kamatno osetljive pasive i odraţava spremnost Banke da preuzme rizik u pogledu budućeg kretanja 
kamatnih stopa na trţištu, naročito u periodima velikih oscilacija trţišnih kamatnih stopa. 

 
Osetljivost finansijskog rezultata Banke na očekivane, odnosno projektovane promene kamatnih stopa zavisi od strukture 
dospeća i visine postojećih-ugovorenih kamatnih stopa kamatonosnih stavki aktive i pasive. Gep analiza omogućava merenje i 
procenu ove osetljivosti izračunavajući neto promenu finansijskog rezultata pri projektovanoj promeni kamatnih stopa. Banka je 
procenjivala kamatni rizik na osnovu : 

- koeficijenta kamatne osetljivosti 
- učešća gep pozicije u kamatno osetljivoj aktivi 
- odnosa prosečne ponderisane kamatne stope na kamatonosnu aktivu i prosečne ponderisane stope na kamatonosnu 

pasivu, uvećane za projektovani godišnji porast indeksa potrošačkih cena 
- učešća izmerene promene neto prihoda od kamata pri projektovanoj promeni kamatnih stopa u neto prihodu od 

kamata pri postojećim kamatnim stopama 
- mogućnosti merenja osetljivosti finansijskog rezultata na promene kamatnih stopa na pozicije aktive i pasive u raznim 

smerovima i različitim intenzitetom.  
 

37.6 Devizni rizik 
 
Devizni rizik je rizik od nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usled promene deviznog kursa, a Banka 
mu je izloţena po osnovu stavki koje se vode u bankarskoj knjizi i u knjizi trgovanja. 

 
U funkciji upravljanja deviznim rizikom Banka koristi limite koje je propisala Narodna banka Srbije, kao i limite koje su usvojili 
nadleţni organi Banke. Pozicije za svaku značajnu valutu se prate svakodnevno kako bi se osiguralo da vrednosti datih pozicija 
ostanu u visini utvrĎenih limita. 
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Banka kontinuirano meri i prati devizni rizik putem pokazatelja deviznog rizika, na način propisan od strane Narodne banke 
Srbije. Banka je utvrĎivala pokazatelj deviznog rizika na dan, za sve radne dane u mesecu, kao i mesečni pokazatelj deviznog 
rizika, za svaki mesec u toku godine. 
 
Pokazatelj deviznog rizika je odnos ukupne neto otvorene devizne pozicije (koja predstavlja veći iznos od ukupne duge otvorene 
pozicije ili ukupne kratke otvorene pozicije u zavisnosti od toga koja je od ovih apsolutnih vrednosti veća), uključujući apsolutnu 
vrednost neto otvorene pozicije u zlatu i ostalim plemenitim metalima, s jedne strane, i kapitala Banke, s druge strane.  
 
Sledeća tabela prikazuje izloţenost Banke deviznom riziku na dan 31. decembra 2012. godine. U tabeli su uključena sredstva i 
obaveze po njihovim knjigovodstvenim vrednostima. 

 

Ukupno dev. Dinarski
31.12.2012 EUR Indeksirano EUR USD Indeksirano USD Ostale Indeksirano ostalo podbilans podbilans Ukupno

AKTIVA
1 Gotovina i gotovinski ekvivalenti 155.666 0 30.549 0 54.403 0 240.618 2.057.332 2.297.950
2 Depoziti kod NBS 4.290.209 0 157.919 0 0 0 4.448.128 0 4.448.128
3 Potrazivanja za kamatu i naknadu 6.317 189.329 144 3.318 0 0 199.108 305.091 504.199
4 Plasmani bankama 1.134 0 0 0 0 0 1.134 0 1.134
5 Plasmani ostalom fin.sektoru 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Plasmani privredi 311.604 8.160.895 10.320 415.356 0 0 8.898.175 7.173.693 16.071.868
7 Plasmani stanovnistvu 0 506.498 0 0 0 0 506.498 1.042.681 1.549.179
8 HOV kojima se trguje 341.155 0 0 0 0 0 341.155 1.404.065 1.745.220
9 Učešća u kapitalu 0 0 3.476 0 0 0 3.476 144.040 147.516

10 Ostali plasmani 67.914 40.248 2.398 0 1 0 110.561 574.075 684.636
11 Nematerijalna ulaganja 0 0 0 0 0 0 0 141.559 141.559
12 Osnovna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 2.128.511 2.128.511
13 Ostala sredstva i AVR 3.588 24.203 9 0 4 0 27.804 126.741 154.545
14 Odlozena poreska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 stalna sredstva namenjena prodaji 0 0 0 0 0 0 2.920 2.920

Ukupno aktiva 5.177.587 8.921.173 204.815 418.674 54.408 0 14.776.657 15.100.708 29.877.365

16 Transakcioni depoziti banaka 3 0 18.548 0 0 0 18.551 12.067 30.618
17 Transakcioni depoziti ost.fin.sekt. 107.622 0 0 0 0 0 107.622 143.827 251.449
18 Transakcioni depoziti privrede 466.525 0 47.205 0 1.233 0 514.963 2.147.534 2.662.497
19 Transakcioni depoziti stanov. 182.465 0 6.967 0 17.856 0 207.288 373.816 581.104
20 Ostali depoziti banaka 113.718 0 0 0 0 0 113.718 0 113.718
21 Ostali depoziti ost.fin.sekt. 536.947 909 0 0 0 0 537.856 1.485.700 2.023.556
22 Ostali depoziti privrede 4.044.744 644.189 488.687 0 0 0 5.177.620 4.357.236 9.534.856
23 Ostali depoziti stanovn. 7.209.036 0 42.641 0 22.413 0 7.274.090 83.323 7.357.413
24 Primljeni krediti 76.760 47 18.649 0 1.371 0 96.827 72.114 168.941
25 Obaveze po osnovu HOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Obaveze za kamate i naknade 0 0 0 0 0 0 0 13.488 13.488
27 Rezervisanja 0 0 0 0 0 0 0 45.203 45.203
28 Obaveze za poreze 0 0 0 0 0 0 0 3.867 3.867
29 Obaveze iz dobitka 0 0 0 0 0 0 0 6.306 6.306
30 Ostale obaveze i PVR 409.763 487.821 6.071 0 38 0 903.693 311.146 1.214.839
31 Odlozene poreske obaveze 0 0 0 0 0 0 0 12.079 12.079

0 0
Ukupno obaveze 13.147.583 1.132.966 628.768 0 42.911 0 14.952.228 9.067.706 24.019.934

32 Akcijski i ostali kaptial 0 0 0 0 0 0 0 4.643.061 4.643.061
33 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 1.923.226 1.923.226
34 Akumulirana dobit 0 0 0 0 0 0 0 -708.485 -708.485
35 Ner.gubici po osnovu HOV 0 0 0 0 0 0 0 -371 -371

Ukupno pasiva 13.147.583 1.132.966 628.768 0 42.911 0 14.952.228 14.925.137 29.877.365

Neto devizna pozicija na dan

-7.969.996 7.788.207 -423.953 418.674 11.497 0 -175.571 175.571 0

EUR USD Ostale valute
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37.7. Rizik zemlje 
 
Rizik zemlje se definiše kao rizik mogucnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke zbog 
nemogucnosti Banke da naplati potraţivanja od lica prema kome je Banka izloţena iz razloga koji su posledica politickih, 
ekonomskih ili socijalnih prilika u zemlji porekla tog lica. 
 

Identifikacija  rizika zemlje se vrši na osnovu  podataka o klijentima Banke čije je sedište izvan Republike Srbije i o 
iznosu 
potraţivanja Banke od tih klijenata. 
 

Rizik zemlje se meri utvrĎivanjem pripadnosti zemlje duţnika odreĎenoj grupi zemalja i rejtinga zemlje duţnika koji su, 

prema poslednjem rangiranju, agencije utvrdile za odredjenu zemlju. 

 
Procena rizika zemlje se vrši na osnovu utvrdjene pripadnosti zemlje duţnika odreĎenoj grupi zemalja, kao i 
poredjenjem rezultata merenja rejtniga zemlje duţnika  sa, u momentu procene vaţećim, vrednostima rejtinga, koje 
opredeljuju rizik zemlje kao nulti, prihvatljiv ili delimicno prihvatljiv. 

 
 
 

 
37.8. Rizik koncentracije 
 
Rizik koncentracije je rizik koji direktno ili indirektno proizilazi iz izloţenosti banke prema istom ili sličnom izvoru nastanka rizika, 
odnosno istoj ili sličnoj vrsti rizika. 
 
Identifikacija rizika koncentracije se vrši na osnovu podataka i informacija o klijentima Banke, njihovoj medusobnoj povezanosti ili 
povezanosti sa Bankom i knjigovodstvenog stanja potraţivanja Banke prema njenim klijentima, kao i na osnovu ostalih podataka, 
na osnovu kojih se vrši utvrĎivanje grupisanja.  
 
Rizik koncentracije se meri utvrĎivanjem:  

- izloţenosti Banke prema jednom licu ili prema grupi povezanih lica  
- izloţenosti Banke prema licu povezanom sa Bankom 
- ukupne izloţenosti Banke prema licima povezanim sa Bankom 

(u hiljadama dinara)

Ukupno

Od toga u 

dinarima 

indeksirano 

deviznom 

klauzulom

Ukupno

Od toga u 

dinarima 

indeksirano 

deviznom 

klauzulom

Ukupno

Od toga u 

dinarima 

indeksirano 

deviznom 

klauzulom

Ukupno

Od toga u 

dinarima 

indeksirano 

deviznom 

klauzulom

Ukupno

Od toga u 

dinarima 

indeksirano 

deviznom 

klauzulom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

1. Neto spot pozicija (1.1 - 1.2 )
5.604,00 7.937.858,00 5.267,00 415.350,00 8.346,00 0,00 58,00 0,00 3.124,00 0,00 22.399,00

1.1. Devizna  imovina
14.221.354,00 9.067.681,00 612.698,00 415.350,00 44.319,00 0,00 2.794,00 0,00 5.130,00 0,00 14.886.295,00

1.2. Devizne obaveze
14.215.750,00 1.129.823,00 607.431,00 0,00 35.973,00 0,00 2.736,00 0,00 2.006,00 0,00 14.863.896,00

2. Neto forvard pozicija (2.1 - 2.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Duga pozicija
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Kratka pozicija
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Opcije (3.1 -3.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Duga pozicija
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Kratka pozicija
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Duga otvorena pozicija 

(1+2+3, ako je 1+2+3>0) 5.604,00 0,00 5.267,00 0,00 8.346,00 0,00 58,00 0,00 3.124,00 0,00 22.399,00

5.
Kratka otvorena pozicija 

(1+2+3, ako je 1+2+3<0) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Neto otvorena devizna 

pozicija 5.604,00 0,00 5.267,00 0,00 8.346,00 0,00 58,00 0,00 3.124,00 0,00 22.399,00

7. Pozicija u zlatu 0,00

8. Kapital 2.488.343,00

9. Pokazatelj deviznog rizika 0,90

Redni broj Pozicija

Evro (EUR) SAD dolar (USD) Funta sterling (GBP)Svajcarski franak (CHF) Ostale valute

Ukupno
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- zbira svih velikih izloţenosti Banke, koji pored zbira velikih izloţenosti Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica 
uključuje i ukupnu izloţenost Banke prema licima povezanim sa Bankom 

- ukupnih grupnih izloţenosti Banke sa istim ili sličnim faktorima rizika po drugim osnovima, kao što su privredni sektori, 
geografska područja, vrste proizvoda, instrumenti kreditne zaštite  

 
- odnosa izloţenosti Banke iz prve četiri alineje i kapitala Banke, obračunatog u skladu sa odlukom kojom se ureĎuje 

adekvatnost kapitala banke, ili učešćem izloţenosti Banke iz pete alineje u kreditnom portfoliu. 
 
Procena rizika koncentracije se vrši poreĎenjem rezultata merenja rizika izloţenosti Banke sa, u momentu procene vaţecim,  
limitima izloţenosti, a rezultat poredjenja opredeljuje izmereni rizik izloţenosti Banke kao prihvatljiv ili neprihvatljiv 
 
 
37.9. Rizik  ulaganja  
 
Rizik  ulaganja podrazumeva rizik ulaganje Banke u druga pravna lica i u osnovna sredstva. 
 

Identifikacija  rizika ulaganja se vrši na osnovu podataka i informacija o ulaganjima Banke u druga pravna lica, o 
ulaganjima Banke u osnovna sredstva Banke i o kapitalu Banke.  

 
Rizik ulaganja se meri na osnovu pregleda ulaganja Banke u lica koja nisu lica u finansijskom sektoru, koja su u 

finansijskom sektoru  i u osnovna sredstva Banke i  podataka o visini kapitala Banke 

 

Procena rizika se vrši poreĎenjem rezultata merenja rizika ulaganja Banke sa, u momentu procene vaţećim limitima 

ulaganja, a rezultat poreĎenja opredeljuje izmereni rizik ulaganja Banke kao prihvatljiv ili neprihvatljiv. 

 
 
37.10. Operativni rizik 
 
 
Operativni rizik je rizik od nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usled propusta u radu zaposlenih, 
neadekvatnih unutrašnjih procedura i procesa u Banci, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima u Banci, kao 
i usled nastupanja nepredvidivih spoljnih dogaĎaja. 
 
Banka ne moţe očekivati da eliminiše sve operativne rizike, ali uvoĎenjem rigoroznog kontrolnog okvira i nadgledanjem i 
odgovaranjem na potencijalne rizike, Banka je u mogućnosti da smanjuje ove rizike. Dugoročni cilj Banke u upravljanju 
operativnim rizikom je da se minimiziraju njegovi negativni efekti na finansijski rezultat i kapital Banke.  
 
Upravljanje operativnim rizikom uključuje efektivnu podelu duţnosti, pristup, ovlašćenje i usaglašavanje procedura, obuku 
osoblja i proces nadgledanja.  
 
Praćenje operativnih rizika obuhvata evidentiranje dogaĎaja koji predstavljaju operativni rizik i njihovo pridruţivanje odreĎenom 
tipu operativne greške, poslovnoj liniji na koju dogaĎaj utiče, klasi proizvoda pogoĎenoj dogaĎajem, gubitku koji dogaĎaj sobom 
nosi i preduzetim merama za izbegavanje takvih dogaĎaja u budućem periodu. 
 
 
37.11. Trţišni rizik 
 
Trţišni rizici su rizici od nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Banke usled promena vrednosti portfolija 
finansijskih instrumenata, usled promena trţišnih varijabli kao što su kamatne stope, devizni kursevi, cene hartija od vrednosti, 
cene roba. Banka nije izloţena trţišnim rizicima koji proizilaze iz pozicija koje se vode u knjizi trgovanja Banke 
 
38. UPRAVLJANJE KAPITALOM 
 
Ciljevi Banke u pogledu upravljanja kapitalom, što predstavlja širi koncept od iznosa kapitala prikazanog u bilansu stanja, su: 

 da obezbedi usaglašenost sa zahtevima Narodne banke Srbije, 

 da obezbedi mogućnost dugoročnog nastavka poslovanja uz obezbeĎenje prinosa akcionarima i koristi drugim 
zainteresovanim stranama, 

 da obezbedi jaku kapitalnu osnovu kao podršku daljem razvoju poslovanja Banke. 
 
Rukovodstvo Banke redovno prati pokazatelje adekvatnosti kapitala Banke i druge pokazatelje poslovanja koje propisuje 
Narodna banka Srbije i dostavlja kvartalne izveštaje Narodnoj banci Srbije o ostvarenim vrednostima pokazatelja. Zakonom o   
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bankama Republike Srbije je propisano da banke moraju da odrţavaju minimalni iznos kapitala od dinarske protivvrednosti 10 
miliona evra prema zvaničnom srednjem kursu, pokazatelj adekvatnosti kapitala od najmanje 12%, kao i da obim i strukturu svog 
poslovanja usklade sa pokazateljima poslovanja propisanim Odlukom o upravljanju rizicima i Odlukom o adekvatnosti kapitala. 
Banka upravlja strukturom kapitala i vrši usklaĎivanja u skladu sa promenama u ekonomskom uslovima i rizikom karakterističnim 
za aktivnosti Banke. U cilju da odrţi ili prilagodi strukturu kapitala, Banka moţe korigovati iznos dividendi koji plaća akcionarima, 
povraćaj kapitala akcionarima ili emitovati odgovarajuće hartije od vrednosti. Nije bilo promena u ciljevima, politikama i 
procesima u odnosu na prethodnu godinu. 
 
MeĎutim tokom 2011.i 2012.godine Banka nije uspela da obezbedi potrebno povećanje kapitala, a od 31.12.2011.godine su u 
primeni i novi  propisi Narodne banke Srbije o izračunavanju kapitala (Basel II Standardi), pa je usled toga 31.03.2012.godine 
iskazana adekvatnost kapitala ispod propisanog nivoa od 12%(10,60%) zbog čega je Banka ušla u stanje potkapitalizovanosti.U 
skladu sa Zakonom o bankama  o tome je obaveštena Narodna banka Srbije i odrţana Vanredna sednica Skupštine akcionara 
Banke koja je usvojila Program mera za povećanje kapitala i isti dostavila Narodnoj banci Srbije.Narodna banka Srbije je dala 
Univerzal banci rok da se adekvatnost kapitala usaglasi sa propisima do 30.09.2013.godine. 
 
 
39. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA 
 
Banka nije imala značajnijih dogaĎaja nakon datuma Bilansa stanja koji bi materijalno uticali na finansijske izveštaje. 
 
40. DEVIZNI KURSEVI 
 
Devizni kurs utvrĎen na meĎubankarskom sastanku deviznog trţišta primenjen na preračun pozicija bilansa stanja na dan 31. 
decembra 2012. i 2011. godine za date valute iznosi: 
 

Valuta 31.12.2012  31.12.2011. 

        

EUR 113,7183   104,6409 

CHF 94,1922   85,9127 

USD 86,1763   80,8662 
 
 
 
Beograd, 22.02. 2013. godine 

 
 
 

                                                                 IZVRŠNI ODBOR BANKE 
                                                
 
                                                                           Ĉlan Izvršnog odbora                    Predsednik Izvršnog odbora                  
                                                                              Miodrag Đukić                                Dragan Tomić 
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Увпд 

 У складу са шланпм 36. став 1. ташка 3. Статута Универзал банке а.д. Бепград, пвај Извещтај 

Редпвнпј гпдищопј Скупщтини акципнара ппднпсе Управни и Изврщни пдбпр п свпм раду и 

ппслпваоу Универзал банке а.д. Бепград у 2012. гпдини. Извещтај је верификпван на седници 

Управнпг пдбпра пдржанпг дана 25. марта 2013. гпдине, па се дпставља Скупщтини акципнара на 

разматраое и усвајаое. 

I  РЕЗИМЕ  
 

 

 Циљеви Ппслпвне пплитике Банке у  2012. гпдини утврђени су пплазећи пд птежаних услпва 

ппслпваоа, узрпкпваних вище гпдина делпваоем светске екпнпмске кризе, ппсебнп ппјашане 

кризпм у зпни евра. Уз пшекиваое да ће се у 2012. гпдини исппљити први знаци привреднпг 

ппправка, Банка је планирала прекп пптребнп увећаое капитала, раст пбима ппслпваоа Банке 

пд пкп 9%  и брутп дпбит у висини пстварене у  претхпднпј гпдини (150 милипна РСД). 

 Међутим, у претхпднпј 2012. гпдини Универзал банка је први пут у свпјпј 20-гпдищопј истприји 

ппслпвала са губиткпм и, псим щтп је тпкпм целе гпдине имала виспк нивп ливиднпсти и 

сплвентнпсти, није пстварила ни друге циљеве дефинисане Ппслпвним планпм за 2012. гпдину и 

Стратегијпм развпја у перипду 2011. – 2013. гпдине. 

 Исказани губитак у ппслпваоу у висини пд 708,5 милипна РСД је првенственп ппследица 

ппгпрщаоа квалитета кредитнпг ппртфплија и збпг тпга виспкпг раста трпщкпва исправки 

вреднпсти билансних пптраживаоа и резерви за ванбилансне пласмане, кпје су виспкп 

премащиле и исказани губитак, јер су тпкпм гпдине ппвећане за 1.080,1 милипна РСД. 

 Збпг смаоиваоа пбима туђих извпра, али и збпг изпстанка планиранпг ппвећаоа капитала кап и 

збпг виспкпг губитка у ппслпваоу, дпщлп је дп знатнпг пада пбима активе (Биланса стаоа) за 

15% пднпснп за 5.219,2 милипна РСД, са ппследицама на смаоиваое пбима укупних пласмана, 

каматпнпсне активе и смаоиваоа пбима прихпда, ппсебнп прихпда пд камата. 

 Банка је на дан 31.03.2012. гпдине исказала и адекватнпст капитала исппд прпписанпг нивпа 

(10,60% - прпписани минимални нивп је 12%) и ущла у стаое ппткапитализпванпсти, щтп је 

дпнелп дпдатна пгранишеоа у ппслпваоу ( пре свега пгранишеоа ппвећаоа пбима ризишне 

активе). Наиме, иакп је гпдищоим планпвима и Стратегијпм развпја благпвременп планиранп 

увећаое капитала путем дпкапитализације, Банка већ 5 гпдина није успела, упркпс вище 

ппкущаја, да се дпкапитализује, збпг неппвпљне ситуације на финасијскпм тржищту и Берзи и 

збпг неспремнпсти ппстпјећих акципнара да прихвате дпкапитализацију пд других инвеститпра 

пп ппнуђеним услпвима. У складу са Закпнпм, збпг уласка у стаое ппткапитализпванпсти, п тпме 

је пбавещтена Нарпдна банка Србије и пдржана је Ванредна седница Скупщтине акципнара 

Банке кпја је усвпјила Инфпрмацију и План мера за ппвећаое капитала Банке. План мера за 

ппвећаое капитала кпји се пднпсип на 2012. гпдину је самп делимишнп реализпван, 

пбезбеђиваоем 6,250 милипна евра субпрдинираних пбавеза, дпк се препстали деп у висини пд 

јпщ 6 милипна евра није пбезбедип, па је Банка и на крају 2012. гпдине пстала у стаоу 

ппткапитализпванпсти (9,55%) щтп знаши да се и у 2013. гпдину улази са пгранишеоима у 

ппслпваоу. Наппмиое се да је Банка дпбила рпк да дп 30.09.2013. гпдине пбезбеди адекватнпст 

капитала у складу са прпписима (минимум 12%). 

 Ефекти светске екпнпмске кризе, присутни већ вище пд 5 гпдина , су ппгубнп делпвали на стаое 

привреде и реалнпг сектпра у Србији, јер је збпг недпстатка неппхпдних инвестиципних 

средстава, дпщлп дп стагнације и пада пбима прпизвпдое, заппсленпсти, тражое и укупнпг 

стандарда. На нивпу привредних субјеката – кпмитената банака изражена је неликвиднпст, 
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кащоеое и престанак измириваоа пбавеза према партнерима и банкама, птварају се стешајеви, 

а велики брпј предузећа улази у прпцес реструктуираоа и репрганизације, щтп све дпвпди дп 

практишнпг преливаоа губитака из тих предузећа у банке. Неппстпјаое тржищта некретнина 

дефактп анулира инструменте пбезбеђеоа путем некретнина, кпје су  у мпменту узимаоа 

хипптека имале тржищну вреднпст и биле адекватна защтита пд ризика. Збпг тих разлпга, 

некретнине и друга средства стешена наплатпм пптраживаоа се тещкп или уппщте не мпгу 

прпдати, па се претварају у замрзнута средства кпја су некаматпнпсна и не дају прихпд.  

  Ппгпрщаваое квалитета Кредитнпг ппртфплија (ппвећаое лпще активе за 8,22% у пднпсу на 

претхпдну гпдину) је упркпс смаоеоу пбима датих кредита, резултиралп у ппвећаоу пбима 

резервисаоа за 2.332 милипна РСД и ппвећаоу пбима пптребне резерве за 1.136,5 милипна 

РСД, щтп је утицалп директнп и на смаоиваое висине капитала и оегпве адекватнпсти. Анализе 

структуре клијената – дужника Банке шија су пптраживаоа највище утицала на висину пптребне 

резерве и исправку вреднпсти (губитак) указује да су тп кпмитенти кпји су задужени и кпд других 

банака и тп у знашајнијем пбиму и да пни нису никаква специфишнпст Универзал банке ( тп су 

кпмитенти: ФАМ Крущевац, Никплас, ЕЛП, Велефарм Прплек Бепград, Застава прпмет – Арена 

мптпрс Крагујевац, АБС Минел, Зекстра, Минел електрпппрема, Икарбус, МК Рудник и други). 

 Кумулиранп дејствп вище наведених фактпра је уз ппјашан утицај репутаципнпг ризика утицалп 

на смаоеое деппзита и прекп пбима кпји је захтевалп стаое ппткапитализпванпсти, щтп је 

смаоилп мпгућнпст ппвећаоа квалитетнијих пласмана неппхпдних за ппвећаое прихпда и 

смаоиваое губитака. 

 Банка је збпг смаоеоа регулатпрнпг капитала (2.171.300 хиљада РСД) премащила ппказатељ 

збира велике излпженпсти(изнпси 509,5%, прпписанп 400%) и излпженпст према щест  група 

ппвезаних лица (највище 32,57%, прпписана 25%). 

 Упркпс пбјективнп тещким услпвима, пстварени негативни резултат ппслпваоа и стаое у кпјем 

се Банка налази се пцеоују тещким и слпженим, а излаз из тпг стаоа мпра се тражити у мерама 

за ппбпљщаое стаоа кредитнпг ппртфплија и наплату дпспелих пптраживаоа са једне стране, 

кап и пбезбеђиваоу ппвећаоа капитала дпкапитализацијпм, щтп је услпв за ппстанак Банке, са 

друге стране. Улазак у зпну ппзитивнпг ппслпваоа се мпже пбезбедити ппвећаоем пбима 

ппслпваоа путем ппвећаоа капитала, прпдајпм стешених некретнина у власнищтву и ппвећаоем 

деппзита ппстпјећих и стицаоем нпвих клијената, кап и раципнализацијпм свих трпщкпва 

ппслпваоа. 

 При пцени резултата у 2012. гпдини се требају имати у виду и ппзитивни елементи кпји су 

пстварени у тпј гпдини, а кпји се пгледају у следећем: 

• Успещнп кпнтрплисаое дневне ликвиднпсти и сплвентнпсти тпкпм целе гпдине, шуваоем 

резерве ликвиднпсти и ангажпваоем дела средстава у сигурне и лакп унпвшиве пласмане; 

• Пствариваоем прихпда пд накнада у пбиму већем пд претхпдне гпдине (за 1,5% тј. 10 

милипна РСД); 

• Пстварена је прпсешна каматна маржа пд 7,58%, щтп је за пкп 12% вище пд планиране, 

али тп збпг нпминалнпг смаоеоа прихпда и расхпда камата није мпглп имати већег 

утицаја на финансијски резултат, јер је нетп прихпд пд камата маои за 14,9%; 

• Успещнп је ресертификпван систем квалитета према ИСП стандардима , а пбезбеђенп је 

ппузданп и сигурнп функципнисаое апликативнпг и системскпг спфтвера, фпрмиран је 

ДРС, усвпје и тестиран ДР план и заврщена имплементација Базел 2 стандарда. 

• пствариваоу пп пснпву девизнпг ппслпваоа и распплагаоа девизним средствима 

ппзитивнпг ефекта пд 50,5 милипна РСД уз раст пд 53,6%; 

• пстваренп је смаоеое укупних трпщкпва зарада пд 18,4% пднпснп 156,9 милипна РСД у 

пднпсу на претхпдну гпдину уз смаоеое брпја заппслених за 7,1 %(34 заппслена); 
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• укупни материјални и нематеријални трпщкпви и услуге су практишнп задржани на истпм 

нпминалнпм нивпу, при расту цена прекп 12% и флуктацији курса динара пд  пкп 10%. 

 

 Пргани Банке су се тпкпм целе гпдине интезивнп бавили рещаваоем недпстатка капитала и 

пбезбеђиваоа дпкапитализације, пднпснп рещаваоу ппследица стаоа 

ппткапитализпванпсти, кап и мерама за наплату дпспелих пптраживаоа и кпнтрпли ризика 

ппслпваоа, ппсебнп кредитнпг ризика у услпвима када се пласмани нису мпгли ппвећавати. 

Нажалпст, у тпме није пстварен пптребан нивп резултата да би се изащлп из стаоа 

ппткапитализпванпсти и спрешилп смаоеое активе, ппгпрщаое квалитета ппртфплија и 

ппслпваое са губиткпм. Збпг тпга се кап апсплутни припритет у наредну гпдину пренпси 

задатак  увећаоа капитала кап услпв ппстанка и ппвећаое псталих извпра средстава и пбима 

активе, уз ппбпљщаое квалитета кредитнпг ппртфплија.  
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II  УСЛПВИ ППСЛПВАОА  СА СТАНПВИШТА  УТИЦАЈА ПКРУЖЕОА   

 

Кретаое инфлације 

  
Међугпдищоа стппа инфлације и раст пптрпщашких цена на крају 2012. гпдине изнпси 12,2%, 
углавнпм збпг ппскупљеоа хране, електришне енергије и гприва. У тпку прве пплпвине 2012. гпдине 
инфлација се кретала у планираним границама иакп је ппстпјап кпнстантан раст индекса 
пптрпщашких цена, међутим пд јула месеца кретаое стппе инфлације је изнад гпрое границе 
дпзвпљенпг пдступаоа пд циља 5,5% (4±1,5%).  
 

Реални сектпр 

 
У 2012. гпдини пстварен је међугпдищои пад БДП-а пд пкп 2%. Екпнпмска активнпст крајем гпдине 
ппказала је извесне сигнале ппправка (прпцеоени међугпдищои пад реалнпг БДП-а је у пднпсу на 
претхпдни перипд знашајнп смаоен), пре свега збпг ппвећане државне пптрпщое и инвестиција. 
Смаоеое екпнпмске активнпсти је у највећпј мери ппследица вепма лпщих резултата у 
ппљппривреднпј прпизвпдои, шији реални гпдищои пад се прпцеоује на пкп 17%.  
 
У другпј пплпвини 2012. гпдине бележи се пад пбима индустријске прпизвпдое у прпсеку за пкп 
1,2%. Ппред тпга, прпмет у тргпвини на малп у сталним ценама је тпкпм целе гпдине у паду, 
заврщивщи гпдину са укупним међугпдищоим падпм пд 11,1%, щтп сведпши п слабљеоу тражое за 
финалним прпизвпдима. Грађевинска делатнпст у 2012. гпдини забележила пад пд пкп 0,3%,. Дпбри 
резултати у ппгледу екпнпмскпг раста пстварени су традиципналнп у делатнпстима кпмуникација и 
инфпрмисаоа и прерађивашкпј индустрији. Ппљппривредна прпизвпдоа је у 2012. гпдини била 
знатнп слабија пд претхпдне гпдине збпг суще.  
 
Нетп извпз је на гпдищоем нивпу имап неутралан утицај на БДП у 2012. гпдини, али је забележип 
раст пд 7,3% на међугпдищоем нивпу.Сппљни дуг Србије у другпј пплпвини 2012. расте и тп пп 
пснпву задуживаоа државе, упркпс раздуживаоу предузећа и стагнацији сппљнпг дуга банака, такп 
да на крају гпдине изнпси 25.721 милипна ЕУР. 
 
Стппа незаппсленпсти је дп априла 2012. гпдине била у ппрасту (са 23,7 на 25,5%), да би крајем 
гпдине изнпсила 22,4% щтп је пад пд 1,3% у ппређеоу са претхпднпм гпдинпм. Прпсешна нпминална 
месешна зарада Републици Србији је у 2012. гпдини ппрасла за 8,8% у пднпсу на претхпдну гпдину, 
дпк је реална зарада у 2012. гпдини смаоена за 3,2%. 
 

Банкарски сектпр  

 
Референтна каматна стппа је на крају 2012. гпдине изнпсила 11,25%. Нарпдна банка Србије је 
наставила са ппвећаоем рестриктивнпсти мпнетарне пплитике такп да је у прптеклих гпдину дана 
вище пута ппдизала висину референтне каматне стппе. Такпђе, збпг знатнпг ппвећаоа динарске 
ликвиднпсти банкарскпг сектпра у претхпдних некпликп месеци, прпмеоен је смер главних 
пперација, тј. Нарпдна банка Србије ппнпвп спрпвпди пперације ппвлашеоа ликвиднпсти. 
 
Раст дпмаћих кредита је, без ефекта прпмене девизнпг курса, на међугпдищоем нивпу изнпсип 3,6%. 
Прпблематишни пласмани (Нпн-Перфпрминг Лпанс, НПЛ) у Србији према ппследоим дпступним 
ппдацима Нарпдне банке Србије, изнпсе 18,6%. НПЛ предузећа су ппрасла на 19,5%, а НПЛ 
станпвнищтва на 8,6% укупних брутп пласмана. 
 
Девизне резерве Нарпдне банке Србије су на крају 2012. гпдине изнпсиле 10,91 милијарди ЕУР, дпк 
су девизне резерве банака изнпсиле су 1,06 милијарди ЕУР, такп да су укупне девизне резерве земље 
на крају гпдине изнпсиле 11,97 милијарди ЕУР (12,87 милијарди на крају 2011. гпдине).  
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Нпвшана маса, мерена најщирим агрегатпм М3 (кпји укљушује и девизне деппзите) у децембру 2012. 
гпдине је забележила реални међугпдищои пад пд 2,5%. Динарски примарни нпвац је креиран 
углавнпм пп пснпву интензивнијег трпщеоа државе, а ппвлашен пперацијама на птвпренпм тржищту. 
Задуживаоем пп пснпву емисије еврппбвезница за дпдатних 1,4 млрд евра ппвећана су средства на 
девизнпм рашуну државе кпд Нарпдне банке Србије, а тиме и нетп девизне резерве. Држава је деп 
средстава с девизнпг рашуна кпнвертпвала у динаре и трпщила их, щтп је пресуднп утицалп на раст 
ликвиднпсти банкарскпг сектпра. Срединпм децембра Нарпдна банка Србије је прпменила смер 
главних пперација на птвпренпм тржищту ка ппвлашеоу вищка ликвиднпсти. 
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III  ПСТВАРЕНИ  РЕЗУЛТАТИ  ППСЛПВАОА   

БИЛАНС УСПЕХА  У 2012. ГПДИНИ  

 

Биланс успеха за перипд пд 01.01.2012. - 31.12.2012. гпдине 

 

 
 

  

Пстваренп План Пстваренп

2011 2012 2012 5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

1 Прихпди пд камата 3.616.106 3.370.700 3.061.365 84,66 90,82

2 Расхпди пд камата -1.969.825 -1.764.000 -1.659.648 84,25 94,08

I Нетп прихпди пд камата     (1. - 2.) 1.646.281 1.606.700 1.401.717 85,14 87,24

3 Прихпди пд накнада и прпвизија 473.264 580.000 480.396 101,51 82,83

3.1. Прихпди пд накнада 252.013 240.000 231.782 91,97 96,58

3.2. Накнаде платнпг прпмета 221.251 340.000 248.614 112,37 73,12

4 Расхпди пд накнада и прпвизија -32.307 -44.200 -38.199 118,24 86,42

II Нетп прихпди пд накнада     (3. - 4.) 440.957 535.800 442.197 100,28 82,53

III Нетп прихпди пд камата и накнада      (I +II) 2.146.012 2.142.500 1.843.914 85,92 86,06

5 Ппзитивне курсне разлике 3.962.824 5.585.000 2.545.169 64,23 45,57

6 Негативне курсне разлике -3.954.829 -5.810.000 -3.165.456 80,04 54,48

IV Нетп прихпди/(расхпди) пд курсних разлика    (5. - 6.) 7.995 -225.000 -620.287 -7.758,44 275,68

7
Прихпди пд укидаоа индиректних птписа пласмана, резервисаоа и наплаћене 

суспендпване камате 
2.787.687 2.500.000 2.288.072 82,08 91,52

8 Расхпди индиректних птписа пласмана, резервисаоа и пп пснпву суспензије камате -3.035.085 -2.815.000 -3.368.151 110,97 119,65

V
Нетп прихпди /(расхпди) пд индиректних птписа пласмана, резервисаоа и  суспенд. камата    

(7. - 8.)
-247.398 -315.000 -1.080.079 436,58 342,88

9 Прихпди пд дивиденде и ушещћа                              -                              - 298 - -

10 Прихпди пд птписаних ппдраживаоа, пп пснпву прпдаје и накнаднп утврдјени прихпди 4.103 2 39 0,95 1.950,00

11 Расхпди пд птписаних пптраживаоа, пп пснпву прпдаје и накнаднп утврдјени расхпди -102.289 -30.000 -10.862 10,62 36,21

12 Прихпди пд прпдаје ушещћа, закупнина и пстали прихпди 20.776 18.000 75.411 362,97 418,95

13 Брутп зараде (заппслених и управе са дппр. ппслпдавца) -892.007 -842.300 -740.805 83,05 87,95

14 Ампртизација -107.797 -116.000 -131.384 121,88 113,26

15 Пперативни и пстали ппслпвни расхпди (материјални и др. трпщкпви, ппрези и таксе) -695.593 -739.200 -708.470 101,85 95,84

VI Нетп пстали прихпди и други расхпди       (сум 9. - 15.) -1.772.807 -1.707.500 -1.506.972 85,00 88,26

16 Прихпди пд прпмене вреднпсти импвине и пбавеза 1.168.955 1.505.000 1.644.571 140,69 109,27

17 Расхпди пд прпмене вреднпсти импвине и пбавеза -1.144.065 -1.250.000 -973.774 85,12 77,90

VII Нетп прихпди/(расхпди) пд прпмене вреднпсти импвине и пбавеза  (16. - 17.) 24.890 255.000 670.797 2.695,05 263,06
                             - 

VIII Укупни прихпди 12.098.317 13.560.700 10.095.323 83,44 74,45
                             - 

IX Укупни расхпди -11.939.625 -13.410.700 -10.796.749 90,43 80,51
                             - 

X Расхпди пдлпжених ппреских пбавеза                              -                              - -7.059 - -
                             - 

XI БРУТП ДПБИТ(ГУБИТАК) 158.692 150.000 -708.485 -446,45 -472,32

ППЗИЦИЈА
Индекси
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ПРИХПДИ  И РАСХПДИ 

Укупни прихпди Банке у перипду пд 1.01.2012. дп 31.12.2012. гпдине изнпсе 10.095.323 хиљаде РСД, 

щтп је за 16,56% маое пд претхпдне гпдине.  Смаоени пбим прихпда је у највећпј мери ппследица 

пада пбима прихпда пд камата и смаоенпг пбима ппзитивних курсних разлика услед смаоеоа 

флуктуације курса динара у другпј пплпвини гпдине. 
     Пствареое прихпда у перипду пд 01.01.2012. - 31.12.2012. гпдине 

 
 

Укупни расхпди Банке у истпм перипду, пстварени су у изнпсу пд 10.796.749 хиљада РСД, щтп је за 

9,57% маое пд пстварених у претхпднпј гпдини, пднпснп за 19,49% су маои пд планираних укупних 

расхпда за 2012. гпдину. Пснпвни разлпг смаоенпг пбима расхпда је смаоени пбим негативних 

курсних разлика и расхпда пд прпмене вреднпсти пбавеза збпг смириваоа курса у другпј пплпвини 

гпдине и смаоиваоа расхпда брутп зарада заппслених. 
Пствареое расхпда у перипду пд 01.01.2012. - 31.12.2012. гпдине 

 
Нетп губитак Банке је пстварен у висини пд 708.485 хиљада РСД. Пснпвни узрпци негативнпг 

резултата  су ппгпрщаое квалитета кредитнпг ппртфплија и ппвећаое трпщкпва исправки вреднпсти 

пласмана, кап и смаоеое пбима прихпда пд камата услед пствареоа Биланса маоег пбима пд 

планиранпг и пстваренпг у претхпднпј гпдини. 

РСД хиљада

Врста прихпда

Изнпс % Изнпс % Изнпс % (7/3) (7/5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прихпди пд камата и накнада

1 Прихпди пд камата 3.616.106 29,89 3.370.700 24,86 3.061.365 30,32 84,66 90,82

2 Прихпди пд накнада - укупнп 537.866 4,45 580.000 4,28 480.396 4,76 89,32 82,83

2.1. Накнаде платнпг прпмета 221.251 1,83 240.000 1,77 231.782 2,30 104,76 96,58

2.2. Пстале накнаде 316.615 2,62 340.000 2,51 248.614 2,46 78,52 73,12

I Укупнп прихпди пд камата и накнада 4.153.972 34,34 3.950.700 29,13 3.541.761 35,08 85,26 89,65

Пстали прихпди 

3 Ппзитивне курсне разлике 3.962.824 32,76 5.585.000 41,19 2.545.169 25,21 64,23 45,57

4 Пд укидаоа ппједин. индиректних птписа 2.787.687 23,04 2.500.000 18,44 2.288.072 22,66 82,08 91,52

5 Пд наплате птписаних пптраживаоа 4.103 0,03 2.000 0,01 39 - 0,95 1,95

6 Пд дивиденди и ушещћа - - - - 298 0,00 - -

7 Прихпди пд прпдаје ушещћа, закупнина и сл. 20.776 0,17 18.000 0,13 75.411 0,75 362,97 418,95

8 Пд прпмене вреднпсти пласмана и пптр. 1.168.955 9,66 1.505.000 11,10 1.644.571 16,29 140,69 109,27

II Укупнп пстали прихпди 7.944.345 65,66 9.610.000 70,87 6.553.560 64,92 82,49 68,20

III Укупнп ПРИХПДИ 12.098.317 100 13.560.700 100 10.095.323 100 83,44 74,45

IV Укупнп РАСХПДИ 11.939.625 100 13.410.700 100 10.796.749 100 90,43 80,51

V Расхпди пдлпжених ппреских пбавеза 0 0 0 0 7.059 0 - -

VI НЕТП ГУБИТАК 158.692 1,31 150.000 1,11 -708.485 -6,95 -446,45 -472,32

Пстваренп 2011 План 2012 Пстваренп 2012 Индекси

Врста расхпда

Изнпс % Изнпс % Изнпс % (7/3) (7/5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расхпди камата и накнада 

1 Расхпди камата 1.969.825 16,50 1.764.000 13,15 1.659.648 15,37 84,25 94,08

2 Расхпди накнада 38.135 0,32 44.200 0,33 38.199 0,35 100,17 86,42

I Укупни расхпди камата и накнада 2.007.960 16,82 1.808.200 13,48 1.697.847 15,73 84,56 93,90

Расхпди пперативнпг ппслпваоа 

3 Негативне курсне разлике 3.954.829 33,12 5.810.000 43,32 3.165.456 29,32 80,04 54,48

4 Ппјединашни инд. птпис и резерве за  губитке 3.035.085 25,42 2.815.000 20,99 3.368.151 31,20 110,97 119,65

5 Директни птпис, губици пп псн.прпдаје и накн.утв.расх. 102.289 0,86 30.000 0,22 10.862 0,10 10,62 36,21

6 Брутп зараде заппслених 852.002 7,14 810.000 6,04 695.009 6,44 81,57 85,80

7 Примаоа пргана Банке 40.005 0,34 32.300 0,24 45.796 0,42 114,48 141,78

8 Укупни материјални и немат. трпщкпви и услуге 661.083 5,54 694.200 5,18 666.948 6,18 100,89 96,07

9 Ампртизација 107.797 0,90 116.000 0,86 131.384 1,22 121,88 113,26

10 Ппрези, таксе 34.510 0,29 45.000 0,34 41.522 0,38 120,32 92,27

11 Пстали расхпди и расхпди пд пр. вред. пбавеза 1.144.065 9,58 1.250.000 9,32 973.774 9,02 85,12 77,90

II Укупни расхпди пперативнпг ппслпваоа 9.931.665 83,18 11.602.500 86,52 9.098.902 84,27 91,62 78,42

III УКУПНИ РАСХПДИ 11.939.625 100 13.410.700 100 10.796.749 100 90,43 80,51

РСД хиљада

Пстваренп 2011 План 2012 Пстваренп 2012 Индекси
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СТРУКТУРНА И КПМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПРИХПДА И РАСХПДА 

 

Кпмпаративнп ппсматранп у пднпсу на пствареое из претхпдне гпдине и планирани пбим за 2012. 

гпдину, ппједине најзнашајније ппзиције биланса успеха имале су следећу структуру и динамику:  

 

Прихпди и расхпди пд камата 
 

Нетп прихпд пд камата изнпси 1.401.717 хиљада РСД, щтп представља 85,14% пстварених нетп 

прихпда пд камата у претхпднпј гпдини и 87,24% плана. 

Прихпди пд камата су пстварени у изнпсу пд 3.061.365 хиљада РСД, щтп је за  15,34% маое у пднпсу 

на претхпдну гпдину, и представља 90,82% планиранпг пбима.  

 

 
 

Главни разлпг пада прихпда пд камата је ппдбашај пствареоа планиранпг пбима биланса тј. пбима 

каматпнпсне активе, услед изпстанка субпрдинираних пбавеза у предвиђенпм пбиму Ппслпвним 

планпм за 2012. гпдину, кап и збпг смаоиваоа деппзита (уместп ппвећаоа кпје је планиранп). 

Псим тпга, у складу са рашунпвпдственпм пплитикпм, Банка није пстварила ни прихпде пд камата у 

изнпсу пд 458.771 хиљада РСД за кпликп је ппвећан пбрашун суспендпване камате у тпку 2012. 

гпдине, за пласмане кпји су утужени или прпцеоени да се не мпгу наплатити.   
 

Расхпди пд камата су пстварени у изнпсу пд 1.659.648 хиљада РСД, щтп је за  15,75% маое у пднпсу 

на претхпдну гпдину и представља 94,08 % гпдищоих планираних расхпда за пве намене.  

Банка је пстварила маое расхпде пп пснпву камата у пднпсу на план пре свега збпг маоег прпсешнпг 

пбима псталих (прпшених) деппзита у тпку 2012. гпдини, кап и збпг нижих каматних стппа на прпшену 

девизну щтедоу станпвнищтва.  
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Најзнашајнији клијенти Банке су и у 2012. гпдини била предузећа са прекп 73% ушещћа у прихпдима 

пд камата, щтп је на нивпу 2011. гпдине. Такпђе, знашајни  су и прихпди пд камата кпје Банка има пп 

пснпву трансакција са НБС, затим пп пснпву улагаоа у хартије пд вреднпсти и ппслпва са 

станпвнищтвпм. 
 

На страни расхпда пд камата, најзнашајније ушещће има такпђе, сектпр привреде са 54%, щтп 

представља ппвећаое ушещћа у пднпсу на прпщлу гпдину за 2 п.п. Истпвременп је укупна камата кпју 

Банка плаћа на щтедоу, шији је пбим у 2012. гпдини бип маои у пднпсу на 2011. гпдину, дпстигла 

ушещће пд 25%. 

 
 

Сектпрска структура прихпда  и расхпда пд камата 

 
 

 

Самп пп пснпву ппслпваоа са сектпрпм привреде, Банка је пстварила нетп прихпд пд камата у изнпсу 

пд 1.352.798 хиљада РСД, щтп представља прекп 96,5% укупних нетп прихпда пд камата у 2012. 

гпдини. Пбзирпм на знашај пвпг сектпра и дпминантнп ушещће у пствареним прихпдима и расхпдима 

пд камата, мпже се рећи да је несразмернп смаоеое расхпда и прихпда пп пвпм пснпву ималп 

знашајан утицај на пстварени  резултат Банке. Када је у питаоу сектпр станпвнищтва, Банка је у 2012. 

гпдини пстварила нетп расхпде пд камата пд 147.436 хиљада РСД, щтп је за 55% маое пд пстварених 

нетп расхпда у претхпднпј гпдини. Инаше сектпр станпвнищтва пп пснпву пласмана пбезбеђује 8,78% 

укупних прихпда пд камата, али у структури расхпда пд камата ушествује са шак 25,08%. 
  

РСД хиљада

Прихпди и расхпди пд камата 2011 % 2012 % Индекс

1 2 3 4 5 6 (4/2)

Прихпди пд камата

Друге банке и пстале финансијске прг. 38.207 1,06 35.743 1,17 93,55

Нарпдна банка Србије 296.843 8,21 150.539 4,92 50,71

Предузећа 2.645.596 73,16 2.249.377 73,48 85,02

Предузетници 34.439 0,95 30.921 1,01 89,78

Јавни сектпр 79.469 2,20 64.534 2,11 81,21

Станпвнищтвп 189.636 5,24 268.844 8,78 141,77

Други кпмитенти 312 0,01 1173 0,04 375,96

Хартије пд вреднпсти 331.604 9,17 260.234 8,50 78,48

Прихпди пд камата 3.616.106 100 3.061.365 100 84,66

Расхпди пд камата

Друге банке,сектпр финансија  и псигураоа 323.757 16,44 230.200 13,87 71,10

Предузећа 1.027.396 52,16 896.579 54,02 87,27

Предузетници 3.289 0,17 3.742 0,23 113,77

Јавни сектпр 26.603 1,35 30.073 1,81 113,04

Станпвнищтвп 517.492 26,27 416.280 25,08 80,44

Страна лица 81 0,00 27.554 1,66 -

Други кпмитенти 71.207 3,61 55.221 3,33 77,55

Расхпди пд камата 1.969.825 100,00 1.659.649 100,00 84,25

НЕТП ПРИХПДИ ПД КАМАТА 1.646.281 45,53 1.401.716 45,79 85,14
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Прихпди и расхпди пд камата пп врсти пласмана 

 
 

Пп пснпву пласмана и деппзита кпмитентима праним лицима пстваренп је нещтп прекп 76% прихпда 

пд камата и пкп 59% расхпда. 

 

Прпсечна каматна маржа  

 

 

 

 

У тпку 2012. гпдине Банка је пстварила прпсешне каматне стппе нещтп вище пд планираних, активну 

на нивпу пд 14,76% и пасивну на нивпу пд 7,18%, щтп је резултпвалп пствареоем прпсешне каматне 

марже пд 7,58%. У пднпсу на претхпдну гпдину, пстварена прпсешна каматна маржа је већа за 

0,63п.п. или за пкп 9%.  
  

РСД хиљада

Прихпди и расхпди пд камата 2011 % 2012 % Индекс

1 2 3 4 5 6 (4/2)

Прихпди пд камата

Гптпвина и краткпрпшна средства 55.278 1,53 3.598 0,12 6,51      

Деппзити кпд Нарпдне банке Србије 36.995 1,02 55.210 1,80 149,24  

Пласмани банкама 38.207 1,06 35.741 1,17 93,55    

Пласмани кпмитентима 2.759.816 76,32 2.334.018 76,24 84,57    

Хартије пд вреднпсти кпје се држе дп дпспећа 536.175 14,83 363.954 11,89 67,88    

Псталп - станпвнищтвп 189.635 5,24 268.844 8,78 141,77  

Укупни прихпди пд камата 3.616.106 100 3.061.365 100 84,66     

Расхпди пд камата

Деппзити банака 323.757 16,44 230.200 13,87 71,10    

Деппзити кпмитената 1.128.495 57,29 985.615 59,39 87,34    

Псталп - станпвнищтвп 517.573 26,28 443.834 26,74 85,75    

Укупни расхпди пд камата 1.969.825 100 1.659.649 100,00 84,25     

НЕТП ПРИХПДИ ПД КАМАТА 1.646.281 45,53 1.401.716 45,79 85,14     

Прпсечна каматна маржа   (%) Пстваренп 2011 План 2012 Пстваренп 2012
Прпсешна активна каматна стппа 14,35 13,19 14,76
Прпсешна пасивна каматна стппа 7,4 6,42 7,18

ПРПСЕЧНА КАМАТНА МАРЖА 6,95 6,77 7,58
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Прихпди и расхпди пд накнада и прпвизија 

 

Прихпди пд накнада и прпвизија су пстварени у изнпсу пд 480.396 хиљада РСД, щтп је за  1,51% 

вище у пднпсу на претхпдну гпдину, а за 17,17% маое пд планиранпг пбима.  

Прихпдима пд накнада и прпвизија пбухваћени су пбрашунати некаматни прихпди кпје је Банка 

пстварила пружаоем услуга клијентима.  Прецизније, ради се прихпдима пд услуга платнпг прпмета 

правним лицима и грађанима, прпвизије пп датим гаранцијама и другим јемствима и пстале 

накнаде, псим накнада за пдпбраваое кредита кпје су измеоеним прпписима Нарпдне банке Србије 

дпбиле карактер прихпда пд камата.  

Расхпди пд накнада и прпвизија су пстварени у изнпсу пд 38.199 хиљада РСД, щтп је на нивпу  

претхпдне гпдине, а за 13,58% маое пд планиранпг пбима.  

Кпмпаративнп ппсматранп, релативна структура пвих прихпда и расхпда није се знашајније 

прпменила у пднпсу на претхпдну гпдину, и даље најзнашајније ушещће имају ппслпви платнпг 

прпмета у земљи, гаранцијски и други ппслпви јемства, и ппслпви куппвине и прпдаје девиза. 

Нетп прихпди пд накнада и прпвизија су пстварени у изнпсу пд 442.197 хиљада РСД, щтп је нещтп 

вище пд претхпдне гпдине (0,28%). 

 

Нетп резултат прпмене курсева страних валута 

 
 

РСД хиљада

Прихпди и расхпди пд накнада и прпвизија 2011 % 2012 % Индекс

1 2 3 4 5 6 (4/2)

Прихпди пд накнада и прпвизија

Ппслпви платнпг прпмета 221.251 46,75 276.726 57,60 125,07

Ппслпви са  платним картицама 31.731 6,70 37.342 7,77 117,68

Гаранцијски и други ппслпви јемства 96.514 20,39 80.405 16,74 83,31

Пстале накнаде и прпвизије 123.768 26,15 85.923 17,89 69,42

Прихпди пд накнада и прпвизија 473.264 100,00 480.396 100,00 101,51

Расхпди пд накнада и прпвизија

Ппслпви платнпг прпмета у земљи 14.337 44,38 15.699 41,10 109,50

Ппслпви платнпг прпмета са  инпстранствпм 2.268 7,02 2.612 6,84 115,17

Брпкерске накнаде и прпвизије 1.344 4,16 275 0,72 20,46

Пстале накнаде и прпвизије 14.357 44,44 19.613 51,34 136,61

Расхпди пд накнада и прпвизија 32.306 100,00 38.199 100,00 118,24

НЕТП ДПБИТАК ПД НАКНАДА И ПРПВИЗИЈА 440.958 93,17 442.197 92,05 100,28

РСД хиљада

Прихпди и расхпди пд девизнпг ппслпваоа 2011 % 2012 % Индекс

1 2 3 4 5 6(4/2)

Курсне разлике

Ппзитивне курсне разлике 3.962.824 100 2.545.169 100,0 64,23

Негативне курсне разлике 3.954.829 99,80 3.165.456 124,37 80,04

Нетп расхпди пд курсних разлика 7.995 0,20 -620.287 -24,37 -7758,44

Прпмене вреднпсти импвине и пбавеза

Прихпди пд прпмене вреднпсти импвине и пбавеза 1.168.955 100 1.644.571 100 140,69

Расхпди пд прпмене вреднпсти импвине и пбавеза 1.144.065 97,87 973.774 59,21 85,12

Нетп расхпди пд прпмене вреднпсти импвине и пбавеза 24.890 2,13 670.797 40,79 2695,05

УКУПНИ НЕТП ПРИХПДИ ПД ДЕВИЗНПГ ППСЛПВАОА 32.885 50.510 153,60
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Укупан ефекат пп пснпву девизнпг ппслпваоа у 2012. гпдини је ппзитиван и изнпсип је 50.510 хиљада 

РСД, а укљушује нетп прихпде пд прпмене вреднпсти пптраживаоа и пбавеза (670.797 хиљада РСД) 

и нетп расхпде пд курсних разлика (620.287 хиљада РСД). 

Тпкпм 2012. гпдине није билп интезивних и великих флуктација девизнпг курса закљушнп са августпм, 

а накпн тпга дплази дп оегпве стабилизације, па су ппзитивне и негативне курсне разлике у целини 

пстварене у маоем пбиму, у пднпсу на претхпдну гпдину за 35,77% пднпснп 20%, дпк су прихпди и 

расхпди пд прпмене импвине и пбавеза ппвећани за 40,69% пднпснп смаоени за 14,87%.  

 

Пстали ппслпвни прихпди 

 

 
 

 

Пстали ппслпвни прихпди су већи негп претхпдне гпдине 3 пута, првенственп збпг ппвећаоа прихпда 

пд закупнина пп пснпву некретнина у ппседу и пд прпдаје ушещћа у капиталу. 
 

  

РСД хиљада

Пстали ппслпвни прихпди 2011 % 2012 % Индекс

1 2 3 4 5 6 (4/2)

Прихпди пд наплаћених птписаних пптраживаоа 4.103 16,49 39 0,05          0,94      

Прихпди пд смаоеоа пбавеза 1.231 4,95 1.731 2,29      140,59      

Прихпди пд закупнина 3.565 14,33 59.645 79,05   1.673,07      

Прихпди пд рефундације судских такси 260 1,05 316 0,42      121,54      

Дпбици пд прпдаје пснпвних средстава и 0 - 21 0,03  - 

Дпбици пд прпдаје ушещћа 0 6.526 8,65  - 

Прихпди пд наплаћених премија  псигураоа 29 0,12 0,00  - 

Пстали прихпди 15.691 63,07 7.173 9,51        45,71      

УКУПНП ПСТАЛИ ППСЛПВНИ ПРИХПДИ 24.879 100,00 75.450 100,00      303,27      
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Прихпди и расхпди пд исправке вреднпсти пласмана 

 
 

У 2012. гпдини укупни нетп расхпди пп пснпву исправке вреднпсти билансне активе и резервисаоа 

пп пснпву пптенцијалних ванбилансних пбавеза изнпсе 1.080.079 хиљада РСД и већи су скпрп 4,4 

пута  пд истих нетп расхпда у прпщлпј гпдини.  
 

Прихпди пд укидаоа ппјединачних индиректних птписа у брутп изнпсу су знашајнп маои на крају 

2012. у пднпсу на претхпдну гпдину збпг изпстанка наплате дпспелих пптраживаоа пднпснп 

изпстанка нпвих пласмана услед смаоенпг пбима активе. Међутим збпг ппгпрщаоа наплате 

дпспелих пптраживаоа дпщлп је дп виспкпг раста нетп расхпда щтп је пснпвни узрпк губитка у 

ппслпваоу. Кретаое прихпда пд укидаоа исправки и висина расхпда индиректних птписа се исказује 

у следећем графикпну за 2011. и 2012. гпдину: 

 

 
 

  

РСД хиљада

Нетп расхпди пп пснпву индиректних птписа пласмана и резервисаоа 2011 % 2012 % Индекс

1 2 3 4 5 6 (4/2)

Прихпди пд укидаоа индиректних птписа пласмана билансних 2.375.734 85,22 2.091.871 91,43 88,05

Прихпди пд укидаоа резервисаоа ванбилансних ппзиција 297.613 10,68 148.944 6,51 50,05

Прихпди пд укидаоа неискприщћених  резервисаоа за  пензије                   -                          -        3.242 0,14 -

Прихпди пд укидаоа резервисаоа за  судске сппрпве                   -                          -                          -        - -

Прихпди пд наплаћене суспендпване камате 114.340 4,10 44.015 1,92 38,49

Прихпди пд укидаоа индиректних птписа пласмана и резервисаоа 2.787.687 100,00 2.288.072 100,00 82,08

Расхпди индиректних птписа пласмана и резервисаоа

Расхпди индиректних птписа пласмана билансних ппзиција 2.739.754 90,27 3.257.053 96,70 118,88

Расхпди резервисаоа за  ванбилансне ппзиције 292.179 9,63 109.619 3,25 37,52

Расхпди резервисаоа за  пензије 1790 0,06 0,00 0,00

Расхпди пп пснпву суспензија  камата 1.363 0,04 1.479 0,04 108,51

Расхпди индиректних птписа пласмана и резервисаоа 3.035.085 100,00 3.368.151 100,00 110,97

НЕТП РАСХПДИ ПП ПСНПВУ ИНДИРЕКТНИХ ПТПИСА ПЛАСМАНА И 247.398 8,87 1.080.079 47,20 436,57

Прихпди пд укидаоа индиректних птписа пласмана и резервисаоа
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Пперативни и пстали ппслпвни расхпди 

 
 

Пперативни и пстали ппслпвни расхпди су у 2012. гпдини пстварени у изнпсу пд 708.470 хиљада 

РСД, и већи су за 1,85% у пднпсу на претхпдну гпдину, а у пднпсу на планирани пбим су маои за 

4,16%. У апсплутнпм изнпсу, највище су ппвећани трпщкпви материјала кап ппследица раста цена на 

малп и трпщкпви ппреза кпје је Банка платила. 
 
 

 
 

У структури пперативних и псталих ппслпвних расхпда, и даље најзнашајније ушещће имају трпщкпви 

прпизвпдних услуга (трпщкпви закупа, трпщкпви пдржаваоа хардвера и спфтвера, трпщкпви 

пдржаваоа пснпвних средстава, трпщкпви рекламе и прппаганде, трпщкпви ПТТ услуга и пстали 

трпщкпви прпизвпдних услуга), накпн кпјих следе нематеријални трпщкпви (трпщкпви псигураоа 

деппзита, трпщкпви физишкп-технишкпг пбезбеђеоа, трпщкпви платних картица, трпщкпви псигураоа 

пснпвних средстава и пласмана, и пстали нематеријални трпщкпви). 

Расхпди пд птписаних пптраживаоа, пп пснпву прпдаје и накнаднп утврђени расхпди 

 

 
 

  

РСД хиљада

Пперативни и пстали ппслпвни расхпди 2011 % 2012 % Индекс

1 2 3 4 5 6(4/2)

Трпщкпви материјала 57.855 8,32 62.287 8,79 107,66

Трпщкпви прпизвпдних услуга 352.027 50,61 354.908 50,1 100,82

Нематеријални трпщкпви 227.766 32,74 224.851 31,7 98,72

Трпщкпви ппреза 9.978 1,43 16.863 2,38 169,00

Трпщкпви накнада и такси 24.531 3,53 24.659 3,48 100,52

Пстали трпщкпви 23.436 3,37 24.902 3,51 106,26

УКУПНП ППЕРАТИВНИ И ПСТАЛИ ППСЛПВНИ РАСХПДИ 695.593 100 708.470 100 101,85

РСД хиљада

Расхпди пд птписаних пптраживаоа, пп пснпву прпдаје и 

накнаднп утврђени расхпди
2011 % 2012 % Индекс

1 2 3 4 5 6(4/2)

Директан птпис 86.631 9,71 9.936 91,5 11,47

Губици пп пснпву расхпдпваоа и птписа пснпвних средстава 179 0,02 322 2,96 179,89

Губици пп пснпву прпдаје ХПВ кпје су распплпживе за  прпдају 38 0 0 0 0,00

Пстали и накнаднп утврђени расхпди 15.441 1,73 605 5,57 3,92

УКУПНП РАСХПДИ ПД ПТПИСАНИХ ППТРАЖИВАОА, ПП ПСНПВУ 

ПРПДАЈЕ И НАКНАДНП УТВРЂЕНИ РАСХПДИ
102.289 11,47 10.862 100 10,62
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Трпшкпви зарада 
 

 
 

Укупан изнпс трпшкпва зарада, накнада и псталих личних расхпда у 2012. гпдини изнпси 740.805 

хиљада РСД, щтп је 16,95% маое негп претхпдне гпдине, а 12,1% маое пд планиранпг пбима пвих 

трпщкпва. Трпщкпви зарада заппслених изнпсе 695.009 хиљада РСД, дпк се 45.796 хиљада РСД 

пднпси на примаоа пргана. 
 

У тпку 2012. гпдине укупан брпј заппслених у Банци смаоен је за 34 радника пднпснп за 7,1%. У 

ппређеоу са планпм пстварена је ущтеда у зарадама заппслених у изнпсу пд 114.991 хиљада РСД.  

 

Нетп губитак 

 

Кап резултат наведених кретаоа и пстваренпг пбима прихпда и расхпда, Банка је на крају 2012. 

гпдине пстварила нетп губитак у изнпсу пд 708.485 хиљада РСД, кпји ће се ппкрити из дпбити 

пстварене наредних гпдина.  

 

  

РСД хиљада

Трпшкпви зарада, накнада зарада и пстали 2011 % 2012 % Индекс

1 2 3 4 5 6(4/2)

Трпщкпви нетп зарада 531.524 59,59 423.424 57,16 79,66

Трпщкпви ппреза на зараде и накнаде 83.976 9,41 66.708 9,005 79,44

Трпщкпви дппринпса на терет заппленпг 116.520 13,06 101.056 13,64 86,73

Трпщкпви дппринпса на терет ппслпдавца 119.982 13,45 103.820 14,01 86,53

Пстали лишни расхпди 40.005 4,48 45.796 6,182 114,48

УКУПНП ТРПШКПВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 

ЗАРАДА И ПСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХПДИ 
892.007 100 740.805 100 83,05
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БИЛАНС СТАОА  НА ДАН 31.12.2012. ГПДИНЕ  

 

АКТИВА            
Биланс стаоа на дан 31.12.2012. гпдине - АКТИВА 

 
Укупна билансна сума Банке на дан 31.12.2012. гпдине изнпси 29.877.365 хиљада РСД и смаоена је у 

пднпсу на претхпдну гпдину за 5.219.212 хиљада РСД пднпснп за 14,87%, щтп истпвременп 

представља 78,07% планиранпг пбима билансне активнпсти. 

 

Гптпвина и гптпвински еквиваленти 

 

Стаое гптпвине и гптпвинских еквивалената на дан 31.12.2012. гпдине изнпси 2.297.950  хиљада 

РСД: 

 
 

Гптпвина и гптпвински еквиваленати су на дан 31.12.2012. гпдине смаоили ушещће у укупнпј активи 

на 7,69% щтп је незнатнп маое у пднпсу на прпјектпванп ушещће за 2012. гпдину.   Међутим, тпкпм 

целе 2012. гпдине пва ппзиција је била на знатнп вищем нивпу (прпсешнп пкп 3,36 млрд. РСД), збпг 

пдржаваоа резерви ликвиднпсти, щтп је утицалп да се и прпсешни дневни кпефицијент ликвиднпсти 

Банке пствари на виспкпм нивпу у пднпсу на прпписану висину (1,75: 1,0). 

  

РСД хиљада
Ппзиција 2011 2012 2012

Пстваренп План Пстваренп (7/3) (7/5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

АКТИВА
1 Гптпвина и гптпвински еквиваленти 2.856.941 8,14 3.020.000 7,89 2.297.950 7,69 80,43 76,09
2 Пппзиви деппзити и кредити 6.799.148 19,37 6.672.000 17,43 4.448.128 14,89 65,42 66,67
3 Пптраживаоа за камату, накнаду и пп псн. 458.340 1,31 550.000 1,44 504.199 1,69 110,01 91,67
4 Дати кредити и деппзити 19.125.447 54,49 21.249.000 55,52 17.622.181 58,98 92,14 82,93
5 Хартије пд вреднпсти (без сппствених акција) 1.896.171 5,40 2.825.000 7,38 1.745.220 5,84 92,04 61,78
6 Удели (Ушещћа) 15.581 0,04 15.700 0,04 147.516 0,49 946,77 939,59
7 Пстали пласмани 863.413 2,46 1.330.000 3,48 684.636 2,29 79,29 51,48
8 Нематеријална улагаоа 66.729 0,19 70.000 0,18 141.559 0,47 212,14 202,23
9 Пснпвна средства и инвестиципне некретнине 2.135.324 6,08 1.620.000 4,23 2.128.511 7,12 99,68 131,39

10 Стална средства намеоена прпдаји -       0,00 -       0,00 2.920 0,01 - -
11 Пдлпжена ппреска средства -       0,00 -       0,00 -       0,00 - -
12 Пстала средства 879.483 2,51 920.300 2,40 154.545 0,52 17,57 16,79

УКУПНА АКТИВА 35.096.577 100,00 38.272.000 100,00 29.877.365 100,00 85,13 78,07

% % %
Индекси

РСД хиљада

Гптпвина и гптпвински еквиваленти 2011 % 2012 % Индекс

1 2 3 4 5 6(4/2)

У РСД

Жирп рашун 1.208.204 42,29 1.601.056 69,67 132,52

Гптпвина у благајни 525.721 18,40 456.276 19,86 86,79

Благајнишки записи Нарпдне банке Србије 205.760 7,20 - - -

Укупнп у РСД 1.939.685 67,89 2.057.332 89,53 106,07

У странпј валути

Девизни рашуни кпд банака у земљи 2.536 0,09 3.268 0,14 128,86

Девизни рашуни кпд банака у инпстранству 810.055 28,35 119.802 5,21 14,79

Гптпвина у благајни у странпј валути 104.665 3,66 117.548 5,12 112,31

Укупнп у странпј валути 917.256 32,11 240.618 10,47 26,23

Стаое на дан 31. децембар 2.856.941 100,00 2.297.950 100 80,43
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Пппзиви деппзити и кредити 
 

 
 

Пппзиви деппзити и кредити су изнпсили 4.448.128. хиљада РСД на крају 2012. гпдине, щтп је 34,58% 

маое негп претхпдне гпдине, а оихпвп ушещће у биланснпј активи је смаоенп са 19,37% на 14,89%  

збпг апсплутнпг смаоеоа пд 2.351.020 хиљада РСД. У пднпсу на план, пппзиви деппзити и кредити су 

маои за 33,33%, пбзирпм да су у другпј пплпвини гпдине укинути пласмани у репп пперације кпд 

Нарпдне банке Србије. 
 

Пппзиви деппзити и кредити представљају средства кпја са гптпвинпм и гптпвинским еквивалентима 

пдржавају базу ликвиднпсти Банке јер су у питаоу пласмани кпји се мпгу лакп и брзп претвприти у 

ликвидна средства, без кредитнпг ризика и трпщкпва исправки, али имају нижу каматну стппу пд 

класишних пласмана.  
 

На крају 2012. гпдине пппзиве деппзите и кредите, шинила је самп пбавезна девизна резерва кпд 

НБС, кпја је у пднпсу на крај претхпдне гпдине ппвећана за 14,79%. Вищкпви ликвидних средстава 

деппнпвани кпд НБС су тпкпм гпдине имали прпсешнп стаое пд пкп 150 милипна РСД, иакп на крају 

гпдине нису била пласирана средства у пвпм пблику кпд Нарпдне банке Србије. 
 

У тпку 2012. гпдине референтна каматна стппа Нарпдне банке Србије је била на виспкпм нивпу, па је 

Банка, збпг пгранишених мпгућнпсти да средства ангажује у прпфитабилније пласмане, пласирала у 

маое ризишне тј. пласмане у ликвидне вищкпве кпд НБС. Ппред пствариваоа прихпда, пви пласмани 

су дппринели да се и висина ризишне билансне активе пдржи на нижем нивпу. 
 

Дати кредити и деппзити 
 

Сектпрска структура датих кредита и деппзита  

 

На дан 31.12.2012. гпдине укупни дати кредити и деппзити Банке изнпсе 17.622.181 хиљада РСД, щтп 

је маое у пднпсу на претхпдну гпдину за 1.503.266 хиљада РСД пднпснп за 7,86%, а пд плана за 

17,07%. На крају 2012. гпдине брутп вреднпст датих кредита и деппзита била је маоа у пднпсу на 

РСД хиљада

Пппзиви деппзити и кредити 2011 % 2012 % Индекс

1 2 3 4 5 6(4/2)

У РСД 2.924.297 43,01 0 0,00 0,00

Репп пласмани кпд Нарпдне банке Србије 2.504.297 36,83 0 0,00 0,00

Ликвидни вищкпви 420.000 6,18 0 0,00 0,00

у странпј валути 3.874.851 56,99 4.448.128 100,00 114,79

Пбавезна девизна резерва 3.874.373 56,98 4.448.128 100,00 114,81

Пстала нпвшана средства 478 0,01 0 0,00 0,00

Стаое на дан 31. децембар 6.799.148 100,00 4.448.128 100,00 65,42

РСД хиљада

Краткпрпчнп % Дугпрпчнп % Укупнп Краткпрпчнп % Дугпрпчнп % Укупнп

У РСД

Банкарки сектпр 200.000 0,94% 0 0,00% 200.000 0 0,00% 0 0,00% 0 -

Привреда 14.519.393 68,60% 3.381.246 15,98% 17.900.639 14.468.561 68,36% 3.746.174 17,70% 18.214.735 101,75

Станпвнищтвп 370.808 1,75% 1.487.396 7,03% 1.858.204 478.991 2,26% 1.446.450 6,83% 1.925.441 103,62

Јавни сектпр 16.000 0,08% 0 0,00% 16.000 0 0,00% 0 0,00% 0 -

Страна лица 5 0,00% 100 0,00% 105 0 0,00% 0 0,00% 0 -

Укупнп у РСД 15.106.206 71,37% 4.868.742 23,00% 19.974.948 14.947.552 70,62% 5.192.624 24,53% 20.140.176 100,83

У странпј валути

Банкарки сектпр 1.046 0,00% 0 0,00% 1.046 1.137 0,01% 0 0,00% 1.137 108,70

Привреда 264.662 1,25% 0 0,00% 264.662 514.088 2,43% 0 0,00% 514.088 194,24

Страна банке 925.026 4,37% 0 0,00% 925.026 0 0,00% 0 0,00% 0 -

Укупнп у странпј валути 1.190.734 5,63% 0 0,00% 1.190.734 515.225 2,43% 0 0,00% 515.225 43,27

Брутп кредити и деппзити 16.296.940 77,00% 4.868.742 23,00% 21.165.682 15.462.777 73,06% 5.192.624 24,53% 20.655.401 97,59

Исправка вреднпсти: -2.040.235 -3.033.220 148,67

Стаое на дан 31. децембар 19.125.447 17.622.181 92,14

Дати кредити и деппзити
2011 2012

Индекс
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прпщлу гпдину за 2,41%, међутим на оу је пбрашуната и већа исправка вреднпсти за скпрп 49% кпја 

изнпси 3.033.220 хиљада РСД. Веће умаоеое брутп вреднпсти је ппследица ппгпрщаоа пплпжаја 

клијената, пада оихпве ликвиднпсти, раста задуженпсти збпг лпщијих резултата ппслпваоа и 

смаоене мпгућнпсти да уреднп птплаћују дпспела пптраживаоа, па је изврщена виспка исправка 

пптраживаоа. 
 

Дати кредити и деппзити су највећа 

категприја активе кпја је у пднпсу на 

претхпдну гпдину забележила смаоеое 

пбима пд 1.503.266 хиљада РСД, али је 

оихпвп ушещће у укупнпј активи 

ппвећанп за 4,49 п.п. пднпснп дп нивпа 

пд 58,98%. Међутим, стаое датих кредита 

и деппзита на крају гпдине је за 9,2% 

исппд прпсешнпг пбима кпји је тпкпм 

2012. гпдине бип на нивпу пд пкп 19,41 

милијарди РСД, а дп смаоеоа на крају 

гпдине је дпщлп збпг ппвећаоа висине 

исправки вреднпсти услед немпгућнпсти 

да се наплате дпспела пптраживаоа. 
 

У сектпрскпј структури, највећи деп датих 

кредита и деппзита на дан 31.12.2012. шине пласмани привреди са ушещћем пд 90,67%, щтп је 

ппвећанп ушещће у пднпсу на претхпдну гпдину за 4 п.п., дпк пласмани станпвнищтву ушествују са 

9,33%, щтп је вище за 1,38 п.п. у пднпсу на прпщлу гпдину. 

Према валутнпј структури датих кредита и деппзита, 53,4% се пднпси на пласмане у динарима, дпк се 

пстатак пднпси на девизне и пласмане индексиране у странпј валути, па је ппвећанп ушещће 

девизних пласмана у пднпсу на прпщлу гпдину за пкп 1 п.п. 

Пд укупних датих кредита и деппзита на дан 31.12.2012. гпдине 28,5% има дугпрпшни карактер, щтп 

је знашајније ппвећаое ушещћа пвих пласмана у пднпсу на претхпдну гпдину када је изнпсилп 24,8%, 

а пстатак шине краткпрпшнп пласирана средства.  

Дугпрпшни пласмани су ппвећани за 6,6% у пднпсу на прпщлу гпдину, щтп се у највећпј мери пднпси 

на дугпрпшне пласмане привреди.  
 

Пптраживаоа пп пснпву камата и накнада 
 

Пптраживаоа пп пснпву камата и накнада на крају 2012. гпдине изнпсе 504.199 хиљада РСД, щтп је 

ппвећаое пд пкп 10% у ппређеоу са ппшеткпм гпдине, а ппследица је теже наплате укупних дпспелих 

пптраживаоа пд клијената на крају гпдине, укљушујући и пптраживаоа пп пснпву камата и накнада. 
 

Хартије пд вреднпсти 
 

Пбим улагаоа Банке у хартије пд вреднпсти на крају 2012. гпдине изнпси 1.745.220 хиљада РСД щтп 

је за 7,86% маое пд стаоа на крају претхпдне гпдине и за 17,07% пд планиранпг пбима. Пбзирпм да 

је реш пре свега п ХПВ кпје се држе дп дпспећа, оихпва је аппслутна висина дппринела пдржаваоу 

укупне кредитне активнпсти Банке и пствариваоу прихпда пбзирпм да се пп пвпм пснпву пстварују 

камате веће пд прпсешних. 
 

Ппзиција 2011. % 2012. %

Краткпрпшни пласмани 16.296.940 77,00 15.462.777 74,86

Дугпрпшни пласмани 4.868.742 23,00 5.192.624 25,14

Укупнп 21.165.682 100,00 20.655.401 100,00

0
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Пснпвна средства и инвестиципне некретнине 
 

Пснпвна средства и инвестиципне некретнине на дан 31.12.2012. гпдине изнпсе 2.128.511 хиљада 

РСД и незнатнп су маоег пбима у пднпсу на крај претхпдне гпдине. Пд укупнпг изнпса пкп 58% или 

1.228.957 хиљада РСД се пднпси на инвестиципне некретнине шија структура пбухвата грађевинске 

пбјекте примљене пп пснпву наплаћених пптраживаоа у тпку 2011. и 2012 гпдине, а кпја су издата у 

закуп. Пстатак, 899.554 хиљада РСД, се пднпси на пснпвна средстава шија је вреднпст у тпку 2012. 

гпдине смаоена за 66.497 хиљада РСД, јер је набављана самп најнеппхпднија ппрема, па је збпг 

пбрашуна ампртизације пснпвних средстава дпщлп дп смаоеоа оихпве укупне садащое вреднпсти.  
 

Пстала средства  
 

Пстала средства на крају 2012. гпдине изнпсе 154.545 хиљада РСД, и у пднпсу на крај претхпдне 

гпдине маоег су пбима за 82,43% пднпснп 724.738 хиљада РСД. Пснпвни разлпг пвакп знашајнпг 

смаоеоа је стављаое у статус инвестиципних некретнина пдређених пбјеката кпји су стешени 

наплатпм пптраживаоа (прпизвпдни и ппслпвни пбјекти у Крагујевцу, Нищу, Краљеву и др.). 

Учешћа (удели)  
 

Учешћа (удели) на крају 2012. гпдине изнпсе 147.516 хиљада РСД, и ппвећани су у пднпсу на 

претхпдну гпдину за 131.935 хиљада РСД збпг пренпса са  инвестиципних некретнина ушещћа у ЕКП 

капиталу у изнпсу пд 132.536 хиљада РСД. 
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ПАСИВА

  
Укупни извпри средстава Банке на дан 31.12.2012. гпдине су смаоени у пднпсу на претхпдну гпдину 

за 15,81%, и тп највище збпг смаоеоа псталих деппзита за 19,71% пднпснп 4.672.845 хиљада РСД и 

смаоеоа капитала за 10,71% пднпснп за пстварени нетп губитак Банке у 2012. гпдини.  

 

Пднпс укупних пбавеза и капитала на крају 2012. гпдине је збпг смаоеоа висине Биланса стаоа 

незнатнп прпмеоен у кприст капитала, па пн сада изнпси 80,4% : 19,6%. И ппред тпга ушещће 

капитала у укупнпј пасиви је знатнп исппд пднпса утврђенпг Стратегијпм развпја Банке за перипд 

2011. - 2013. гпдине (22-23%). 

 

  

РСД хиљада

Ппзиција 2011 2012 2012
Пстваренп План Пстваренп (7/3) (7/5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПБАВЕЗЕ
1 Трансакципни деппзити 3.783.928 10,78 3.960.099 10,35 3.525.668 11,80 93,17 89,03
2 Пстали деппзити 23.702.388 67,53 25.040.350 65,43 19.029.543 63,69 80,29 76,00
3 Примљени кредити 155.979 0,44 75.500 0,20 168.941 0,57 108,31 223,76

4
Пбавезе пп пснпву камата, 

накнада, и прпмене вр. деривата
87.486 0,25 81.520 0,21 13.488 0,05 15,42 16,55

5 Резервисаоа 86.411 0,25 170.000 0,44 45.203 0,15 52,31 26,59
6 Пбавезе за ппрезе 1.414 0,00 3.000 0,01 3.867 0,01 273,48 128,90
7 Пбавeзе из дпбитка 6.308 0,02 7.000 0,02 6.306 0,02 99,97 90,09
8 Пдлпжене ппреске пбавезе 5.020 0,01 7.000 0,02 12.079 0,04 240,62 172,56
9 Субпрдиниране пбавезе 1.300.000 3,40 710.739 2,38 - 54,67

10 Пстале пбавезе 701.747 2,00 911.952 2,38 504.099 1,69 71,83 55,28
УКУПНЕ ПБАВЕЗЕ 28.530.681 81,29 31.556.421 82,45 24.019.933 80,40 84,19 76,12

КАПИТАЛ
1 Акцијски и пстали капитал 4.643.061 13,23 4.643.061 12,13 4.643.061 15,54 100,00 100,00
2 Резерве 1.805.290 5,14 1.923.226 5,03 1.923.226 6,44 106,53 100,00
3 Нереализпвани губици пп псн.ХПВ -391 0,00 -708 0,00 -371 0,00 94,88 52,40
4 Акумулирана дпбит/губитак 117.936 0,34 150.000 0,39 -708.484 -2,37 -600,74 -472,32

УКУПАН КАПИТАЛ 6.565.896 18,71 6.715.579 17,55 5.857.432 19,60 89,21 87,22

УКУПНА ПАСИВА 35.096.577 100,00 38.272.000 100,00 29.877.365 100,00 85,13 78,07

% % %
Индекси
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Трансакципни деппзити 
 

 
 

Трансакципни деппзити на дан 31.12.2012.  гпдине изнпсе 3.525.668 хиљада РСД и за 6,83% су маоег 

пбима негп на крају претхпдне гпдине, а за 12,62% исппд планиранпг пбима. Прпсешан пбим 

трансакципних деппзита у тпку 2012. гпдине је бип гптпвп на истпм нивпу кап и на крају гпдине. 
 

Ушещће трансакципних деппзита у структури пасиве Банке на дан 31.12.2012. гпдине је ппвећанп за 1 

п.п., а сектпрска структура трансакципних деппзита је скпрп непрпмеоена у ппређеоу са претхпднпм 

гпдинпм. Најзнашајније ушещће и даље имају динарски трансакципни деппзити предузећа. 
 

Пстали (прпчени) деппзити 
 

Сектпрска структура псталих (прпшених) деппзита  

 
 

Пстали деппзити на дан 31.12.2012. гпдине изнпсе 19.029.543 хиљада РСД и маои су за 19,71% пд 

стаоа на крају прпщле гпдине, а за 24% пд планиранпг пбима. Прпсешан пбим псталих (прпшених) 

деппзита у тпку 2012. гпдине је бип на нивпу пд пкп 22,8 милијарди РСД, јер је дп виспкпг пада 

оихпвпг пбима дпщлп у ппследоа три месеца. 

У укупнпј пасиви, пстали (прпшени) деппзити шине 63,69% щтп је смаоенп ушещће у пднпсу на 

претхпдну гпдину пд 5,69%.  

РСД хиљада

Трансакципни деппзити 2011 % 2012 % Индекс

У РСД

Сектпр финансија  и псигураоа 153.225 4,05% 155.894 4,42% 101,74

Јавна предузећа 330.897 8,74% 146.996 4,17% 44,42

Привреда 1.909.439 50,46% 1.845.761 52,35% 96,67

Јавни сектпр 20.142 0,53% 14.094 0,40% 69,97

Станпвнищтвп 496.070 13,11% 514.034 14,58% 103,62

Страна лица 397 0,01% 467 0,01% 117,63

Укупнп у РСД 2.910.170 76,91% 2.677.246 75,94% 92,00

У странпј валути

Банкарски сектпр 64.115 1,69% 107.622 3,05% 167,86

Јавна предузећа 45.518 1,20% 13.783 0,39% 30,28

Привреда 529.268 13,99% 480.080 13,62% 90,71

Станпвнищтвп 207.579 5,49% 209.932 5,95% 101,13

Страна правна лица 27.278 0,72% 37.005 1,05% 135,66

Укупнп у странпј валути 873.758 23,09% 848.422 24,06% 97,10

Стаое на дан 31. децембар 3.783.928 100,00% 3.525.668 100,00% 93,17

РСД хиљада

Краткпрпчнп % Дугпрпчнп % Укупнп Краткпрпчнп % Дугпрпчнп % Укупнп

У РСД

Сектпр финансија  и псигураоа 2.150.605 9,07% 0 0,00% 2.150.605 135.495 0,57% 0 0,00% 135.495 1587,22

Јавна предузећа 1.375.000 5,80% 20.050 0,08% 1.395.050 760.000 3,21% 50 0,00% 760.050 183,55

Привреда 6.376.619 26,90% 269.259 1,14% 6.645.878 4.921.165 20,76% 151.063 0,64% 5.072.228 131,02

Јавни сектпр 243.200 1,03% 200.000 0,84% 443.200 513.200 2,17% 0 0,00% 513.200 86,36

Станпвнищтвп 88.426 0,37% 35 0,00% 88.461 89.877 0,38% 354 0,00% 90.231 98,04

Страна лица 0,00% 0,00% 0 150 0,00% 0 0,00% 150 0,00

Укупнп у РСД 10.233.850 43,18% 489.344 2,06% 10.723.194 6.419.887 27,09% 151.467 0,64% 6.571.354 163,18

У странпј валути

Сектпр финансија  и псигураоа 505.825 2,13% 0 0,00% 505.825 454.874 1,92% 0 0,00% 454.874 111,20

Јавна предузећа 376.706 1,59% 1.460.287 6,16% 1.836.993 1.133.946 4,78% 584.991 2,47% 1.718.937 106,87

Привреда 1.986.859 8,38% 90.016 0,38% 2.076.875 2.838.122 11,97% 54.611 0,23% 2.892.733 71,80

Станпвнищтвп 6.448.259 27,21% 1.108.855 4,68% 7.557.114 1.974.577 8,33% 5.303.350 22,37% 7.277.927 103,84

Страна банке 994.089 4,19% 0 0,00% 994.089 113.718 0,48% 0 0,00% 113.718 874,17

Страна лица 7.920 0,03% 378 0,00% 8.298 0 0,00% 0 0,00% 0 -

Укупнп у странпј валути 10.319.658 43,54% 2.659.536 11,22% 12.979.194 6.515.237 27,49% 5.942.952 25,07% 12.458.189 104,18

Стаое на дан 31. децембар 20.553.508 86,71% 3.148.880 13,29% 23.702.388 12.935.124 54,57% 6.094.419 25,71% 19.029.543 124,56

Прпчени деппзити
2011 2012

Индекс
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У структури псталих (прпшених) деппзита највеће ушещће има привреда са 50,11% са смаоеоем 

ушещћа у пднпсу на претхпдну гпдину за 2,2 п.п. Станпвнищтвп ушествује са 38,66%, щтп је ппвећаое 

пд 6,4 п.п., дп кпга је дпщлп крајем гпдине збпг наглпг пдлива прпшених деппзита предузећа. 
 

Пд укупних псталих (прпшених) деппзита, 68,86% се пднпси на девизне деппзите, дпк је 31,14%  у 

динарима. Пп рпшнпсти, 67,96% укупних прпшених деппзита је краткпрпшнпг карактера и дпспева у 

рпку дп једне гпдине, дпк су претхпдне гпдине шинили 86,71% прпшених деппзита, щтп указује да је 

дпщлп дп ппвећаоа дугпрпшних прпшених деппзита и тп првенственп кпд станпвнищтва кпји изнпсе 

72,09% свих прпшених деппзита станпвнищтва, щтп је дпбар ппказатељ.  
 

 Капитал  
 

 
 

Капитал Банке је на дан 31.12.2012. гпдине изнпсип 5.857.431 хиљада РСД и у пднпсу на крај 

претхпдне гпдине смаоен је за 10,79%. Нерасппређена дпбит за 2011. гпдину, кап и средства 

закпнске резерве, су пдлукпм Скупщтине акципнара, усмерена у резерве, а смаоеое укупнпг 

капитала у 2012. гпдини је ппследица пстваренпг нетп губитка текуће 2012. гпдине пд 708.485 хиљада 

РСД. 
 

Кап и претхпдне гпдине, акцијски капитал Банке је на дан 31.12.2012. гпдине изнпсип 3.404.886 

хиљада РСД и шинилп га је 567.481 пбична акција нпминалне вреднпсти пд 6.000,00 РСД пп акцији.  

 

 

    

РСД хиљада

Капитал 2011 % 2012 % Индекс

Акцијски капитал - пбишне акције 3.404.886 51,86 3.404.886 100,00

Емисипна премија 1.238.175 18,86 1.238.175 100,00

Ревалпризаципне резерве -391 -0,01 -371 94,88

Резерве из дпбити 1.669.515 25,43 1.923.226 115,20

Нерасппређена дпбит 117.936 1,80 -708.485 -600,74

Закпнске резерве 135.775 2,07 - -

УКУПАН КАПИТАЛ 6.565.896 100,00 5.857.431 89,21
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ВАНБИЛАНСНЕ ППЗИЦИЈЕ 
 

 

 Ванбилансне ппзиције на дан 31.12.2012. гпдине 

 
 

Активнпсти Банке пп ппслпвима у име и за рашун трећих лица, кап и на издаваоу гаранција, авала, 

акцепата и других пблика јемства за пптребе клијената, су биле знашајне кап и у претхпдним 

гпдинама, и тпкпм гпдине су имале раст у пднпсу на пстварени пбим на крају 2011. гпдине. 

 

Банка је у тпку целе гпдине имала раст ванбиланснпг ппслпваоа, па је пбим пвпг ппслпваоа на дан 

31.12.2012. гпдине изнпсип 13.289.319 хиљада РСД и већи је за 18,26% пд стаоа на крају претхпдне 

гпдине. Највећи раст бележе ппслпви других ванбилансних ппзиција у пквиру кпјих су примљене 

гаранције пд инп банака имале раст пд 235,28% пднпснп за 1.119.144 хиљаде РСД. Преузете будуће 

пбавезе су ппвећале пбим за 16,21% и тп највище кпд ппслпва издатих других плативих гаранција  

кпје су имале раст пд 33,68% у пднпсу на крај претхпдне гпдине. Истпвременп, ппслпви у име и за 

рашун трећих лица бележе пад пд 16,82%, щтп се највећим делпм пднпси на ппслпве пп пснпву 

студентских и ушенишких кредита и стипендија.  

Пнп щтп је неппвпљнп је да је пбим суспендпване камате је на крају 2012. гпдине већи за вище пд 

42% у пднпсу на крај претхпдне гпдине, щтп је умаоилп укупнп пствареое прихпда пд камата Банке у 

2012. гпдини за 458.771 хиљада РСД. 

 

 
  

РСД хиљада
Ппзиција 2011 2012 2012

Пстваренп План Пстваренп (7/3) (7/5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВАНБИЛАНС
I Ппслпви у име и за рашун трећих лица 5.346.433 47,58 5.800.000 42,34 4.447.308 33,47 83,18 76,68
1 Студентски и ушенишки кредити и стипендије 5.337.262 47,50 4.431.718 33,35 83,03 -
2 Краткпрпшни кредити - ппљппривредна газдинства 8.256 0,07 8.115 0,061 98,29 -
3 Пласмани у име и за раш.трећих лица - псигураое 915 0,01 7.475 0,056 816,94 -
II Преузете будуће пбавезе 3.584.741 31,90 5.100.000 37,23 4.165.722 31,35 116,21 81,681
1 Издате плативе гаранције за птплату кредита 880.282 7,83 915.447 6,889 103,99 -
2 Издате друге плативе гаранције 1.699.752 15,13 2.272.152 17,1 133,68 -
3 Шинидбене гаранције 1.004.398 8,94 977.027 7,353 97,27 -
4 Дати авали и акцепти меница 309 0,00 1.096 0,008 354,69 -
III Друге ванбилансне ппзиције 2.305.115 20,51 2.800.000 20,44 4.675.289 35,18 202,82 166,97
1 Преузете пппзиве пбавезе 717.428 6,38 1.491.524 11,22 207,90 -
2 Примљене гаранције пд инп банака и других 475.671 4,23 1.594.815 12 335,28 -
3 Суспендпвана камата 1.082.353 9,63 1.541.124 11,6 142,39 -
4 Псталп 29.663 0,26 47.826 0,36 161,23 -

УКУПНП ВАНБИЛАНС 11.236.289 100,00 13.700.000 100,00 13.288.319 100,00 118,26 97,00

% % %
Индексi
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ППСЛПВИ СА СТАНПВНИШТВПМ  

 

ШТЕДОА  

 
Укупна щтедоа у Банци на дан 31.12.2012. гпдине, изнпси прекп 66,5 милипна еура, пднпснп прекп  7,6 
милијарди динара ( пп средоием курсу 113,7183 на дан 31.12.2012). 
       
Девизна штедоа – Иницијалним планпм девизне щтедое за 2012. гпдину је предвиђенп  72,5 милипна 
ЕУР щтедое, на крају 2012. гпдине. У пктпбру 2012. гпдине пд стране ИП су разматране и усвпјене  мере 
п планскпм смаоеоу прилива девизних деппзита за цца 10%  у циљу смаоеоа трпщкпва пасивне 
камате у 2012-пј гпдини. Сагласнп пвим мерама кпригпвана је каматна пплитика у перипду 
кпнвенципналнпг месеца щтедое,  такп да је планирани пад девизне щтедое реализпван са цца 9% и на 
дан 31.12.2012. девизна щтедоа је изнпсила 66 милипна ЕУР.   
 
Паралелнп са планираним смаоеоем прпшаваоа девизних средстава, уведен је нпви рпк прпшаваоа  
средстава на  25 месеци у циљу смаоеоа издвајаоа пбавезне резерве на деппнпвана средства за 7 % 
сагласнп важећпј регулативи НБС, па је на пвај нашин пбавезна резерва смаоена за цца 3 мил еур.  
 
Динарска штедоа - без пбзира на стимулативне каматне стппе на деппзите у динарима, збпг 
псцилација девизнпг курса и других разлпга, динарска щтедоа није била предмет интереспваоа 
клијената, такп да нивп средстава пд 83,3 милипна динара  предстваља реализацију пд свега 14,6%  
плана за 2012. гпдину. 
 
 

ТЕКУЋИ РАЧУНИ  

 
Планпм у 2012.гпдини, предвиђенп је 45.000 текућих рашуна свих типпва. План је пстварен са 92,5 % тј. 
2012. гпдина је заврщена са  42.000 текућих рашуна. 
 
Пваквп испуоеое плана  ппстигнутп је прекп прганизпваоа исплата примаоа заппслених кпд клијената 
Банке, активнпј кредитнпј пплитици, рефинансираоу дугпва путем кредита и кредитних картица, кап и  
птвараоу рашуна ушеницима и студентима. 
 
Ппбпљщаоем услпва за пдпбраваоа дпзвпљених ппзајмица: увпђеоем пдпбраваоа дпзвпљенпг 
прекпрашеоа дп висине три прпсешна редпвна месешна примаоа, увпђеоем пдпбраваоа  прекпрашеоа 
за заппслене на пдређенп време, ппвећан је и укупни пбим кредита пп пвпм  пснпву. 

СТУДЕНТСКИ И УЧЕНИЧКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 

Реализација плана пвих активнпсти у 2012. гпдини  је наставак исплате и наплате ушенишких и 
студентских стипендија и кредита, кап и исплате стипендија Фпндације за развпј наушнпг и уметнишкпг 
ппдмлатка из претхпдних гпдина и исплата ушенишких стипендија и кредита путем директнпг пренпса  на 
партије текућих рашуна. 

Укупан прилив средстава пд стране Министарства прпсвете и Фпндације за развпј наушнпг и уметнишкпг 
ппдмлатка је 2,11 милијарди РСД, а прилив пп пснпву птплате студентских кредита пкп 390 милипна 
динара. 

У складу са пбимпм пд 66.000 студентских кредита и стипендија кпји се пбрађују у Банци и сагласнп 
великпм брпју захтева за инфпрмацијама и рекламацијама, уведен је савремени нашин инфпрмисаоа 
студентске пппулације путем специјализпванпг сајта са свим релевантним инфпрмацијама п приступу, 
кприщћеоу и враћаоу студентских кредита, щтп је утицалп на редукцију трпщкпва пперативних 
ппслпва. 
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ПЛАСМАНИ 

 

Планпм кредитнпг биланса Банке за 2012. предвиђенп је 2 милијарде динара пласмана. Пствареое 

пд  1,55 милијарди РСД и представља 77,5% испуоеоа гпдищоег плана. 

Стаое пласмана на крају 2012. гпдине у пднпсу на стаое на крају 2011. гпдине представља ппвећаое 

пд 236 милипна динара, а брпј кредитних партија у истпм перипду  је ппвећан за 2.576 партија.  

Стратещкп ппредељеое у 2012. гпдини  је билп фпрмираое прпдајних тимпва пп филијалама у циљу 

ппбпљщаоа прпдаје кредитних прпизвпда и квалитетније аквизиције клијената. 

Реализпване активнпсти у 2012. гпдини : 

 Увпђеое ппвпљнијих услпва за пдпбраваое дугпрпшних кредита за куппвину аутпмпбила, 

ппљппривредних мащина и других мптпрних впзила, 

 Пдпбраваое краткпрпшних ппљппривредних кредита са субвенцијпм Министарства тргпвине, 

ппљппривреде, щумарства и впдппривреде. 

 Репрпграмираое ппљппривредних кредита са субвенцијпм Министарства тргпвине, 

ппљппривреде, щумарства и впдппривреде пдпбрених у 2011. И 2012. гпдини 

(Репрпграмиранп 100 ппљппривредних кредита у изнпсу пд 28.267 хиљада РСД) 

 Укидаое накнада за пдпбраваое и праћеое кредита за кредите за рефинансираое -  

дугпваоа кпд других банака, 

 Увпђеое кредитне линије са ппвлащћеним услпвима (нижа каматна стппа и смаоеое 

накнаде) за пензипнере, кпјима је пдпбренп 30 краткпрпшних кредита у изнпсу пд 2.400 

хиљада РСД и 155 дугпрпшних кредита у изнпсу пд 24.200 хиљада РСД. 

ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ 

 
Издаваое платних  картица у 2012. гпдини је, у пднпсу на 2011. гпдину ппвећанп за пкп 5%. 

У 2012. гпдини је издатп 320 нпвих кредитних картица и пдпбренп ревплвинг кредита у висини пд 

пкп 40.000 хиљада РСД. Недпвпљнп ппвећаое брпја кредитних картица у Банци на крају 2012. гпдине 

је слика негативнпг тржищнпг тренда раста кредитних картица у Србији. 

Наплата дпспећа пп кредитима, базираним на кредитним картицама у 2012. је била изузетнп виспка 

и изнпсила прекп 99%. 

Виспк квалитет пперативнпг рада и ппслпваоа са платним картицама дпказује и изузетнп мали брпј 

рекламација. Пд укупнп 1,2 милипна трансакција у 2012. гпдини свега је 207 рекламација щтп 

представља 0,018%.  

Уведен је нпви картишарски прпизвпд ЕУРП 26 –  пмладинска картица намеоена пппулацији дп 30 

гпдина. 
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АТМ И ППС МРЕЖА 

 
Кпнтинуитет активнпг приступа развпју аутпматизпване ппслпвне мреже банке је резултирап 

укупнпм мрежпм пд 50 банкпмата и 220 ППС терминала на крају 2012. гпдине. 

Прпмет УББ банкпмата је у 2012. гпдини дпстигап изнпс пд 2,6 милијарде РСД и прекп 510.000 

трансакција щтп преставља ппвећаое пд 20% у пднпсу на 2011. гпдину. 

Пва шиоеница указује да је кприщћеое АТМ мреже прпцес са виспким степенпм раста, кпји уз 

шиоеницу п брпју банкпмата, сврстава Банку у ред респективних АТМ acquirer банака у Србији. 

Перманентнп ппвећаое прпмета мреже банкпмата указује и на ппраст прихвата већ инсталираних 

банкпмата пд стране кприсника, на щта ппказује и ппдатак да је прпсешан брпј трансакција на 

банкпмату ппрастап са 800 на пкп 900 месешнп, щтп представља кпнтинуалнп ппвећаое пд  прекп 

10%.  

 

ЕЛЕКТРПНСКП БАНКАРСТВП И КПРИСНИЧКИ СЕРВИСИ 

 
У тпку 2012. гпдине изврщенп је прпщиреое е-банкинг пасивнпг сервиса за 5%, на бази сервиснпг 

центра 24x7. Истпвременп су изврщене пдређене кпрекције кприснишке апликације и дпстигнут је 

нивп пд 20.000 е-кприсника.  

Активан приступ електрпнским сервисима ппдразумева измену кадрпвске и прганизаципне структуре 

тј.фпрмираое наменскпг прганизаципнпг дела  са прпактивнпм прпдајнп-технплпщкпм функцијпм  са 

циљем прпфилисаоа дпбре ппзиције  Банке у ппређеоу са великим банкарским системима. 

 

Изврщене су припремне радое за увпђеое најсавременијег вида електрпнскпг банкарства тзв. м-

банкинг система, (система пбављаоа банкарских трансакција  путем мпбилнпг телефпна) шија  се 

кпмерцијална реализација пшекује у првпј пплпвини 2013. гпдине. 

 

ПЛАСМАНИ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 

Планпм кредитнпг биланса Банке за 2012. предвиђенп је стаое пд 200 милипна динара пласмана. 

Стаое на дан 31.12.2012. гпдине изнпси 165.266 хиљада РСД, щтп представља 82,63% гпдищоег 

плана, пднпснп 107,5% пствареоа у 2011. гпдини (ппвећаое пбима за 11.535 хиљада РСД). 

Пласираое средстава предузетницима врщилп се клијентима Банке  кпји се пп прпписима Нарпдне 

банке Србије класификују у А и Б категприју и са кпјима ппстпји успещна ппслпвна сарадоа у 

претхпднпм перипду. 

У 2012. гпдини су уведени дугпрпшни кредити  са рпкпм враћаоа дп 36 месеци и краткпрпшни 

кредити за ликвиднпст –дпзвпљенп прекпрашеое пп текућем рашуну са рпкпм враћаоа дп 12 месеци. 

У циљу смаоеоа расхпда и пптенцијалних ризика, Банка је, уз примену интерних прпцедура за 

пласираое средстава, врщила селекцију кредитних захтева, кпристећи интерне рејтинг системе. 

Активнпсти у дпмену ппслпва са предузетницима су била усмерене на едукацију и свакпдневни  

мпнитпринг ппслпвне мреже. Кпнтинуалним праћеоем ппслпваоа клијената и правпвременим 

предузимаоем кпнкретних мера наплате дпспелих пптраживаоа за пласмане пдпбрене у 

2012.гпдини пстварена је  наплата пд 91%.   
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ДЕВИЗНП ППСЛПВАОЕ  

 

Банка је укљушена на јединствени SWIFT банкарски телекпмуникаципни систем платнпг прпмета у 

раду са инпстранствпм, а прекп Reuters технплпгије пбавља тргпвину девизама у земљи и 

инпстранству.  

Висина активе исказана у девизнпм ппдбилансу на дан 31.12.2012. изнпсила је РСД 14.776.635 

хиљада щтп шини 49,46% укупне билансне активе, дпк је висина пасиве исказана у девизнпм 

ппдбилансу изнпсила РСД 14.952.224 хиљада щтп шини 50,05% укупне билансне пасиве. 

Тпкпм 2012. гпдине Банка је у девизнпм ппслпваоу пстварила следеће важније ефекте: 

 укупна плаћаоа су изнпсила   ЕУР  141.650.620,10 

 девизни приливи су изнпсили ЕУР 170.699.910,84 

 укупан брутп прпмет прекп рашуна Банке исказан пп курсу на дан 31.12.2012. изнпсип је УСД 

6.989.955.380,33 у щта су укљушени сви улази и излази са девизнпг рашуна Банке, пднпснп сва 

краткпрпшна прпшеоа, купппрпдаја девиза, кпнверзије, уплате и исплате, кап и унпси и 

изнпси ефективнпг странпг нпвца из земље и у земљу. 

Банка је ппменуте ефекте пстварила прекп мреже кпнтпкпрентних банака у инпстранству, кпју је на 

дан 31.12.2012. гпдине шинилп 17 банака, кап и прекп мреже кпресппндентних банака са кпјима има 

размеоена пвлащћеоа за пријем и слаое SWIFT ппрука, щтп је на дан 31.12.2012. гпдине шинилп 178 

банака у свету (укљушив и у свим државама бивще СФРЈ). 

Структура девизнпг ппдбиланса, кпји укљушује и дате динарске кредите са девизнпм клаузулпм, 

пбезбедила је ппвпљну девизну ппзицију Банке, пднпснп валутну усаглащенпст ппзиција активе и 

пасиве, јер је ппказатељ девизнпг ризика, кап пднпс девизних пптраживаоа и девизних пбавеза пп 

валутама, усклађен са прпписаним (маx.20%) и на дан 31.12.2012. гпдине изнпси 7,58%. 
 

СРЕДСТВА, НПВЧАНП ТРЖИШТЕ, ХПВ И ТРЕЗПР  
 

Прекпнпћне ппзајмице банкама - Банка је пп датим међубанкарским прекпнпћним ппзајмицама 

пстварила 3,36% ушещћа (укупнп дате међубанкарске ппзајмице у 2012. гпдини изнпсиле су 1.887.138  

милипна динара, пд кпјих је Банка пласирала 63.360 милипна динара). Банка је пва средства 

пласирала другим банкама пп дневним тржищним ценама, уз пстварен прихпд пп пснпву камата у 

изнпсу пд 30,5 милипна динара. 

Хартије пд вреднпсти – Банка је максималнп кпристила мпгућнпст куппвине благајнишких записа 

Нарпдне банке Србије на редпвним аукцијама и тиме успещнп управљала сппственпм ликвиднпщћу, 

а уједнп и пстваривала знашајне прихпде пп пснпву камате (99,6 милипна динара), уз нулти степен 

ризишнпсти пласмана. Такпђе се у 2012. гпдини тргпвалп и државним записима РС, какп трпмесешним 

такп и щестпмесешним, уз нулти степен ризика, и са пствареним прихпдпм пп пснпву камата у изнпсу 

пд 38,0 милипна динара. 

Трезпр – Трезпрскп ппслпваое пбележила је изузетнп пбимна активнпст на предаји динарскпг 

гптпвпг нпвца Нарпднпј банци Србије у висини пд 35,8 милијарди  динара (кпји се у Банку 

свакпдневнп предају пп пснпву уплате пазара клијената), щтп је дпдатнп дппринелп пствареоу 

виспке ликвиднпсти Банке и укамаћиваоу средстава. 
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ПЛАТНИ ПРПМЕТ У ЗЕМЉИ  

 

У 2012. гпдини пстварен је укупан дугпвни прпмет прекп рашуна Банке у изнпсу пд  578.974.743 

хиљада динара и пптражни прпмет у изнпсу пд  579.367.595 хиљада динара, уз раст пд 3,8%. 

Структура пбављенпг прпмета дата је у следећпј табели: 

                         РСД хиљада 

 

2011 2012 

Дугпвни прпмет Пптражни прпмет 
Дугпвни 
прпмет 

Пптражни 
прпмет 

Прпмет Банке  306.025.016           305.396.136       330.390.529 331.054.174 

Прпмет деппнената  252.121.167           251.931.604 248.584.214 248.313.421 

УКУПАН ПРПМЕТ  558.146.183           557.327.740 578.974.743 579.367.595 

ИНТЕРНИ ПРПМЕТ  193.843.383           193.446.655       172.455.649 172.455.649 
 

МАРКЕТИНГ АКТИВНПСТИ  

 

Маркетинг и “ПР” активнпсти Банке у 2012. су реализпване у знашајнп нижем пбиму пд 
планиранпг, али је кпнтинуитет ангажпваоа на праћеоу става циљних јавнпсти, а пре свега 
клијената, п Банци уппщте, дап пдређене резулатате и ппред негативих екстерних фактпра и 
птежаних услпва ппслпваоа. Задржан је кпнтинуитет унапређеоа визуелне и симбплишке 
преппзнатљивпсти Банке, кап и присутнпст бренда у претежнп Интернет медијима, али и на 
билбпрдима, уз максималну флексибилнпст и прилагпђаваое актуелним ппслпвним резултатима. 
Планиранп пбележаваое 20 гпдина Банке није реализпванп, щтп је у нпвшанпм нивпу резултиралп 
крпз искприщћенпст плана пд самп 41,77%. Кап маркетинщки знашајнија за Банку дещаваоа у 2012. 
гпдини, издвајају се пгласна кампаоа крпз НП „Време“, тениски јунипрски турнир „UBB Open“ у 
Нпвпм Саду, партнерска кампаоа са Asseco SEE za e-banking, ппкрпвитељствп излпжбе „Арт Салпн“, 
кап и две партнерске VISA кампаое. На свешанпсти ппвпдпм 134 гпдине ппстпјаоа, Банка је и 
дпбитник гпдищое награде Кпларшеве задужбине за изванредне заслуге у прпграмскпј делатнпсти. 
Израдпм презентација према циљним групама кпнтинуиранп је ппдржаван директан наступ ка 
пптенцијалним клијентима ретаил сектпра, филијала Банке, али и Банке у целини за наступ према 
пптенцијалним инвеститприма. 

 Ппсебна пажоа је ппсвећена циљним групама – деци и пмладини, нарпшитп у пбласти сппрта 
и рекреације улагаоем у непрпфитне категприје, али и у сегменту пружаоа ппдрщке лишнпм 
унапређеоу прпфесипналаца, нпсилаца друщтвенп знашајних делатнпсти.  

 Регипнална маркетинщка ппдрщка прганизаципним делпвима изван Бепграда је пружена у 
минималнпм пбиму. Филтрирана су кпнтинуирана пглащаваоа на лпкалним радип станицама и 
псталим каналима прпмпције, при шему се впдилп рашуна п задржаваоу дпбрих пднпса са лпкалним 
срединама.  

 Банка је међу првима на тржищту регистрпвала нпве, ћирилишне дпмене– 
универзалбанка.срб; уббад.срб; уббстуденти.срб, кап и латинишни дпмен univerzalbanka.rs. Све нпве 
адресе усмеравају се на актуелну адресу www.ubbad.rs. Пд 33 банке на нащем тржищту, ппред 
Универзал банке, у тренутку регистрације самп јпщ једна банка је имала два дпмена кпјима се улази 
на једну исту Интернет презентацију. Регистрацијпм ппменутих дпмена, пбезбеђена је већа 
прегледнпст и прихваћенпст кпд претраживаша и кприсника.  

 У сегменту пднпса са јавнпщћу у 2012. гпдини највећи деп активнпсти је пбављап надлежни 
прганизаципни деп Банке. Пдржавана је редпвна кпресппденција са финансијским институцијама, 
кап и актвнпсти на публикпваоу брпщура.  
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УНАПРЕЂЕОЕ ИНФПРМАЦИПНИХ ТЕХНПЛПГИЈА  

 

У дпмену спфтвера у тпку 2012. гпдине заврщена је имплементација Basel2 рещеоа кпје је заппшетп 
пплпвинпм 2011 гпдине. Фазе кпје су заврщене у 2012 гпдини у складу са термин планпм су:  

- верификација и имплементација III кпнцепта - финансијске трансакције 
- реализација, верификација и имплементација IV кпнцепта – ампртизаципни планпви 
- интеграција са апликацијпм Хипптеке, верификација и имплементација V кпнцепта – 

кплатерали 
- финална параметризација и верификација Basel2 калкулатпра 
- пущтаое у прпдукцију кпмплетнпг рещеоа 

У складу са Закпнскпм регулативпм п привредним субјектима, Банка је имплементирала рещеое за 
преузимаое ппдатака из АПР-а п правним лицима и предузетницима и интегрисала га са ппстпјећим 
core системпм.  

Накпн имплементације апликативнпг рещеоа за кплатерале, унапређена су рещеоа какп би се 
аутпматизпвали сви прпцеси кпји се кпристи у пвпм дпмену, а самим тим и пмпгућила интеграција са 
Basel2 пкружеоем. 

Имплементиране су функципналнпсти у core апликативним рещеоима кпје ппбпљшавају кпнтрплу 
унпса инфп ппдатака п клијентима. Тиме је Банци пмпгућена бпља диференцијација ппдатака пп 
разним критеријумима крпз core апликације и Basel2 рещеое. Накпн имплементације пвих кпнтрпла, 
изврщенп је прилагпђаваое ппстпјећих ппдатака у складу са нпвим кпнтрплама шиме је ппбпљшан и 
квалитет ппдатака. 

Какп би се испратиле прганизаципне прпмене а самим тим и прпцеси у раду, измештени су кредити 
и деппзити предузетника у ппсебан сегмент апликације КДП. Израђени су и нпви извещтаји кпји 
прате пве прпмене. 

У складу са Закпнскпм регулативпм изврщене су измене пбрачуна затезне камате.  

Унапређенп је АМЛ апликативнп решеое (рещеое за праћеое трансакција ради спрешаваоа праоа 
нпвца) у дпмену аутпматизације индикатпра ризика клијената, пптимизације црних листи и листи 
терприста.  

У складу са пдлукама НБС, Банка је радила на изменама ппстпјећих извештаја кпји се тишу 
кплатерала и каматних стппа (К3 и КС). 
Имплементиранп је извештаваое Ппреске управе п уплатама зарада кпје клијенти врще прекп 
Банке. 

Схпднп Пдлуци у ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа регистра меница и пвлащћеоа, у 
мпдулима апликативнпг рещеоа за платни прпмент имплементиран је прпцес размене ппдатака п 
меницама и пвлашћеоима са регистрпм у НБС. 

У циљу растерећеоа прпдукципнпг пкружеоа, пмпгућенп је кприщћеое апликативнпг рещеоа за 
извещтаваое базиранпг на ппсебнпм серверу. Апликативнп рещеое Извештаји кпје пвп пмпгућава, 
дпступнп је крпз Verpex кап и пстале core апликације. 
Накпн прпфилисаоа функципналнпсти пп апликацијама, дефинисани су и прпфили за excel 
извештаје и исти имплементирани на прпдукципнп и извещтајнп пкружеое. 

У 2012.-пј гпдини фпрмиран је Disaster Recovery Site Банке у складу са Пдлукпм п управљаоу 
ризицима. Усвпјен је и Disaster Recovery Plan Банке и у складу са истим, изврщена су два тестираоа. 
Први тест у сарадои са НБС  реализпван је 30.06.2012.  
- Циљ тестираоа је бип да се усппстави функципнални рад динарскпг платнпг прпмета у тестнпм 

режиму и тп у пкплнпстима када ушесници и пператер за прпдукципни рад кпристе свпје 
резервне лпкације. 
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Други тест реализпван је 01.12.2012. и прпверенп је следеће: 
- Приступ примарнпј систем сали прекп репликаципнпг линка и кпмуникаципне ппреме кпја се 

налази на Disater Recovery site-u (DR). 
- Функципнисаое FR+ услуге прекп кпје је рещен приступ финансијским институцијама (NBS, Chip 

Card, UBS, E-banking Asseco SEE, E-banking Halcom) на DR-u 
- Прпвера кпнзистентнпсти ппдатака. 
- На DR-u су у тпку теста активираое апликације платнпг прпмета и банкарскпг щалтера. Изврщенп 

је тестнп плаћаое у изплпванпм пкружеоу. 
- Изврщенп је тестираое прпдукципних сервиса кпји се реплицирају крпз SRM - Site Recovery 

Manager такп щтп је ппкренут један пд планпва и активиран DigiSigner (систем за дигиталнп 
пптписиваое и сигурнп ревизипнп шуваое извещтаја за НБС). Уппређиваоем садржаја 
кпнстатпванп је да се исти извещтаји налазе и на примарнпм сајту и на DR-u. 

- Функципнисаое mail сервиса – симулиран је прекид рада на примарнпј страни и изврщена је 
активација на DR-u, накпн шега су ушесници у тесту разменили  mail-ove. 

Захваљујући технишкпм рещеоу примеоенпм на DR site-u пмпгућенп је делимишнп кприщћеое истпг 
у слушају недпступнпсти L3VPN i FR сервиса на примарнпј страни на следећи нашин: 
- имплементирана је Frame Relay + услуга захваљујући кпјпј мпже да се усппстави веза ка 

финансијским институцијама (NBS, UBS, Chip Card, Halcom, Asseco SEE) прекп DR site-a  
- имплементацијпм L3VPN сервиса на DR сајту, ппбпљщана распплпживпст кпмуникаципних 

ресурса јер целпкупна мрежа примарнпј систем сали мпгу да приступе прекп DR site-a 
(делимишнп активираое DR-a) 

У  складу са Пдлукпм п управљаоу ризицима (Угпвараое трансакција, шлан 49.) имплементиран је и 
систем за снимаое разгпвпра. 

Имплементирана је нпва верзија Kaspersky antivirus software. Једна пд функципналнпсти кпја је 
примеоена је Traffic limit. Пва ппција пмпгућује пгранишеое мрежнпг сапбраћаја ка дефинисаним 
лпкацијама. 
Усппстављена кпмуникација са Загребашкпм банкпм за преузимаое аустријских пензија. 
 

РАД УНУТРАШОЕ РЕВИЗИЈЕ И КПНТРПЛЕ УСКЛАЂЕНПСТИ ППСЛПВАОА  
 

Рад Сектпра унутращое ревизије и Сектпра усклађенпсти ппслпваоа у 2012. гпдини је реализпван у 

складу са прпграмима рада пва два сектпра кпје је усвпјип Управни пдбпр и пптребама Банке кпје су 

захтевале непланиране активнпсти пвих прганизаципних делпва. 

Пбављене кпнтрпле унутращое ревизије и кпнтрпле усклађенпсти ппслпваоа су се пднпсиле на увид 

у усклађенпст баншиних аката и прпцедура са закпнскпм регулативпм и увид у оихпву пперативну 

примену. Записнике п изврщеним кпнтрплама са налазима и преппрукама за птклаоаое 

кпнстатпваних неусаглащенпсти, прппуста и неправилнпсти су разматрали и усвпјили надлежни 

пргани управљаоа, а у складу са баншиним актима и прпцедурама. 

У 2012. гпдини ппслпваое Банке са станпвищта бпнитета и закпнитпсти у управљаоу ризицима билп 

је предмет и ппсебне кпнтрпле пд стране Нарпдне банке Србије. Записникпм су кпнстатпвани и 

пдређени недпстаци и прппусти у смислу нпрмативнпг и пперативнпг управљаоа ризицима, кап и у 

предметнпм систему унутращоих кпнтрпла. Рещеоем су дати налпзи за оихпвп птклаоаое са 

утврђеним рпкпвима за изврщеое. У складу са истим израђен је План активнпсти кпји је Управни 

пдбпр разматрап и усвпјип. Банка у складу са тим реализује планиране активнпсти  и птклаоа 

кпнстатпване прппусте и недпстатке . 
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Изменама и дппунама нпрмативних аката, Банка је  прпцедуралнп унапредила не самп 

идентификпваое, мереое, прпцену и праћеое пснпвних ризика кпјима је излпжена у свпм 

ппслпваоу, већ и систем унутращоих кпнтрпла и тп у смислу  мпнитпринга, дпследне примене тих 

аката и сталне прпцене оихпве ефикаснпсти и адекватнпсти. Све ппменутп је ушиоенп у циљу 

ппбпљщаоа  управљаоа ризицима. У тпм смислу је такпђе  реализпвана измена и дппуна унутращое 

прганизације рада Банке на нивпу Изврщнпг пдбпра, а дп планиранпг рпка (31.03.2013. гпдине) ће 

ступити на снагу унутращоа прганизација Банке кпјпм ће се пбезбедити адекватнија ппдела 

дужнпсти, надлежнпсти и пдгпвпрнпсти на свим нивпима, а у смислу пдвајаоа активнпсти 

управљаоа и активнпсти ппдрщке пд активнпсти преузимаоа ризика кпјима је Банка у свпм 

ппслпваоу излпжена. 

УНАПРЕЂЕОЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА И НАДЗПР СИСТЕМА КВАЛИТЕТА  

 

Банка је тпкпм 2012. гпдине у складу са Пдлукпм п управљаоу ризицима радила на усаглащаваоу  

унутращое прганизације, пднпснп прганизаципне структуре кпјпм се активнпсти управљаоа 

ризицима (midlle office) и активнпсти ппдрщке (back office) функципналнп и прганизаципнп пдвајају 

пд преузимаоа ризика (front office), с јаснп утврђенпм ппделпм ппслпва и дужнпсти заппслених 

кпјим се спрешава сукпб интереса. 

У тпм смислу, Сектпр система квалитета и прганизације рада је израдип Предлпге правилника, а 

Управни пдбпр усвпјип Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији УББ.  

Банка је успещнп прпщла II (други) надзпр система квалитета, пд стране сертификаципнпг  тела DAS 

кпје је пптврдилп да је Банка дпстигла виспк степен развпја система квалитета. 

У ппследоем кварталу 2012. гпдине изврщене су припреме за ресертификацију система квалитета пд 

стране сертификаципнпг тела DAS, а у тпку израде пвпг извещтаја успещнп је урађена  

ресертификација и дпбијена је пптврда сертификаципнпг тела п испуоенпсти свих услпва за стицаое 

сертификата кпји ће у нареднпм перипду бити урушен Банци. 
 

РАД НА ППСЛПВИМА СПРЕЧАВАОА ПРАОА НПВЦА И ФИНАНСИРАОА ТЕРПРИЗМА 

 

Идентификујући знашај бпрбе прптив финансијскпг криминала и праоа нпвца, кап и финансијскпг 

губитка кпји мпгу да прпистекну збпг прппуста у спрешаваоу ризика пд праоа нпвца и финсираоа 

терпризма (репутаципни, правни и пперативни ризик), а у циљу минимизираоа сампг ризика пд 

праоа нпвца и финансираоа терпризма, Банка је усппставила и имплементирала ефикасни АМЛ 

систем за кприщћеое ппсебних извещтаја за анализу сумоивих трансакција.  

 

АМЛ систем пбезбеђује аутпматизпван, свепбухватан и кпнзистентан надзпр свих рашуна, клијената и 

трећих лица у трансакцијама у свим прпизвпдним линијама, пднпснп представља платфпрму за 

детекцију ппнащаоа клијента и пружа најкпмплетнији увид у  финансијскп  ппслпваое, затим 

пмпгућава усклађенпст прпцеса управљаоа и надзпра, интегрищући све кљушне димензије, 

укљушујући пткриваое, спрешаваое, истрагу и раслпјаваое на вище канала, надлежнпсти и 

ппслпвних линија. 

 

Банка је у циљу смаоеоа  ризика пд праоа нпвца и финансираоа терпризма дпнела интерна акта 

шијпм применпм се у знашајнпј мери ублажавају мпгуће ппследице пве врста ризика. 

  



34 1/0                                                                                          УББ-4-П-032 

Кап кпнтинуирану активнпст, Банка ппсвећује велику пажоу пбуци  заппслених тпкпм гпдине, јер 

ппвећанп искуствп заппслених везанп за рад са клијентима и трансакцијама, знашајнп дппринпси 

ефикаснпсти у раду и примени закпнске регулативе . 

IV  ППКАЗАТЕЉИ ПРПФИТАБИЛНПСТИ  И ДРУГИ ИНДИКАТПРИ  ППСЛПВАОА  

 

ПСТВАРЕНИ ППКАЗАТЕЉИ ППСЛПВАОА ПРЕМА ЗАКПНУ 

 

 
 

Ппказатељи су пстварени у складу са прпписаним велишинама, псим ппказатеља адекватнпсти 

каитала и ппказатеља збира великих излпженпсти Банке и излпженпсти према групи ппвезаних лица. 

 

ПСТВАРЕНИ ППКАЗАТЕЉИ ПРПФИТАБИЛНПСТИ 

 

Кпмпаративнп ппсматранп у пднпсу на претхпдну гпдину и план за 2012. гпдину, Банка је пстварила 

следеће ппказатеље прпфитабилнпсти: 

 

 
 

Негативни ппказатељи прпфитабилнпсти пднпснп оихпв пад у пднпсу на 2011. гпдину је исказан збпг 

пстваренпг губитка.  

Ппказатељи ппслпваоа Прпписане вреднпсти Пстварене вреднпсти

Кпефицијент адекватнпст капитала Min. 12% 9,55

Улагаоа Банке Max. 60% 48,20

Излпженпст према лицима ппвезаним са Банкпм Max. 20% 2,02

Збир великих излпженпсти Банке 400% 509,5

Прпсешни месешни ппказатељ ликвиднпсти

У првпм месецу извещтајнпг перипда Min. 1 1,32

У другпм месецу извещтајнпг перипда Min. 1 1,71

У трећем месецу извещтајнпг перипда Min. 1 1,84

Ппказатељ девизнпг ризика Max. 20% 7,59

Излпженпст према групи ппвезаних лица 25% 32,57

Улагаоа банке у лица кпја  нису у финансијскпм сектпру 10% 6,6

Параметри прпфитабилнпсти 2011 2012 2012

Пстварено План Пстварено

РПА (Дпбит пре ппреза/прпс. актива) 0,45% 0,56% -2,18%
РПЕ (Дпбит пре ппреза/прпс. капитал) 2,46% 2,63% -11,41%
Прихпди пд камата/Прпсешна актива 10,31% 10,23% 9,42%
Прихпди пд камата/Прпсешан капитал 56,08% 48,10% 49,28%
Пперативни трпщкпви/Нетп прихпди пд камата и накнада 79,00% 72,84% 85,72%
Брпј заппслених 482 482 448
Нетп актива пп заппсленпм (РСД) 72,814 73,213 66,691
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V  КПНТРПЛА РИЗИКА ТПКПМ 2012. ГПДИНЕ  
 

АДЕКВАТНПСТ УПРАВЉАОА РИЗИЦИМА 
 

Ризици су карактеристишни за банкарскп ппслпваое, а са оима се управља ппсредствпм прпцеса 

непрекиднпг идентификпваоа, мереоа, прпцене, праћеоа и ублажаваоа. Прпцеси управљаоа 

ризицима су пресудни за прпфитабилнп ппслпваое Банке и сваки ппјединац у Банци је, у свпм 

дпмену, пдгпвпран за излпженпст ризицима. Управљаое ризицима Банка је ускладила са велишинпм 

и прганизаципнпм структурпм банке, пбимпм активнпсти и врстама ппслпва кпје пбавља. Банка 

управља ризицима у складу са захтевима регулатпрних пргана и у складу са интерним метпдама 

уведеним ради ефикаснијег управљаоа ризицима, кпји прпизилазе из прирпде, пбима и слпженпсти 

ппслпваоа Банке, пднпснп оенпг ризишнпг прпфила.  

У тпм смислу Банка је: 

 дпнела акта кпјима су прпписане прпцедуре за идентификпваое, мереое и прпцену ризика и 

управљаое ризицима; 

 прпписала прпцедуре и нпсипце редпвнпг извещтаваоа пргана Банке и регулатпрних пргана;  

 фпрмирала је ппсебну прганизаципну јединицу Банке у шијем је делпкругу управљаое 

ризицима и кпја свпје пснпвне функције спрпвпди на пснпву усвпјених прпцедура. 

Структура управљаоа ризицима пбухвата Управни пдбпр, Изврщни пдбпр, Пдбпр за ревизију и 

Сектпр за бпнитет и управљаое ризицима, кап и пстале прганизаципне делпве Банке у ппјединим 

фазама прпцеса управљаоа ризицима, шије су надлежнпсти и пдгпвпрнпсти у управљаоу ризицима 

Банке дефинисане закпнским и ппдзакпнским прпписима, кап и интерним актима Банке.  

Систем унутращоих кпнтрпла за управљаое ризицима пбухвата:  

 кпнтрплне активнпсти кпје спрпвпде Изврщни пдбпр, лица пдгпвпрна за управљаое 

ризицима и заппслени у Банци, 

 редпвну прпцену адекватнпсти, ппузданпсти и ефикаснпсти система управљаоа ризицима 

кпју врщи Сектпр унутращое ревизије и Пдбпр за ревизију. 

У тпку 2012. гпдине Банка је ускладила интерна акта, кпја регулищу управљаое ризицима, са 

измеоенпм регулативпм Нарпдне банке Србије у пбласти кпнтрпле банака. У дпмену управљаоа 

ризицима измеоене су Пплитика за управљаое ризицима и Стратегија управљаоа капиталпм и у 

складу с тим измеоене су и прпцедуре за управљаое ппјединашним ризицима, кап предуслпви за 

управљаое ризицима у нареднпм перипду. 

Пплитика управљаоа ризицима садржи кап пснпвне сегменте: 

 нашин прганизпваоа прпцеса управљаоа ризицима Банке и јасне линије пдгпвпрнпсти за све 

фазе тпг прпцеса; 

 нашин прпцене ризишнпг прпфила Банке, тј. метпдплпгију за идентификпваое и мереое, 

пднпснп прпцену ппјединашних ризика; 

 нашин прађеоа и кпнтрпле ппјединашних ризика и усппстављаое система лимита ризика 

Банке, пднпснп врста лимита ризика кпје Банка кпристи и оихпве структуре; 

 нашин пдлушиваоа п ппслпвним трансакцијама кпје дпвпде дп прекпрашеоа усппстављених 

лимита ризика, кап и дефинисаое изузетних пкплнпсти у кпјима је оихпвп пдпбреое мпгуће; 

 мере за ублажаваое ппјединашних ризика и правила за примену тих мера; 

 нашин и метпдплпгију за спрпвпђеое прпцеса интерне прпцене адекватнпсти капитала Банке;   

 принципе функципнисаоа система унутращоих кпнтрпла Банке; 

 ушесталпст стрес тестираоа, кап и ппступаое у слушајевима неппвпљних резултата стрес 

тестпва. 
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Прпцедура за управљаое ппјединашним ризицикпм кап пснпвне сегменте садржи идентификпваое, 

мереое, прпцену, ублажаваое и праћеое ризика и систем унутращоих кпнтрпла за управљаое 

ризикпм. 

Управљаое кредитним ризикпм,  ризикпм ликвиднпсти, каматним ризикпм, девизним ризикпм, 

ризикпм кпнцентрације, ризикпм улагаоа, ризикпм земље и пперативним ризикпм Банка реализује 

применпм прпцедура кпјима се пбухвата: 

 сагледаваое пдређенпг ппјединашнпг ризика и оегпвпг утицаја на укупне ризике кпјима је 

Банка излпжена  

 кпнтрплу спрпвпђеоа пд стране надлежних прганизаципних делпва Банке прпцедуре за 

идентификпваое, мереое и прпцену пдређенпг ппјединашнпг ризика, у дпмену оихпвпг 

ппслпваоа. 

Праћеое и кпнтрпла ризика је првенственп заснпвана на усппстављаоу лимита. Пви лимити 

пдражавају ппслпвну стратегију и тржищнп пкружеое Банке, кап и нивп ризика кпји је Банка спремна 

да прихвати.  

Сакупљене инфпрмације из свих ппслпвних активнпсти се испитују и пбрађују да би се 

идентификпвали, анализирали и кпнтрплисали нпви ризици. Перипдишнп, у складу са усвпјеним 

прпцедурама, Пдељеое за управљаое ризицима сашиоава извещтаје п ризицима кпји садрже све 

неппхпдне инфпрмације за извпђеое закљушака п ризицима кпјима је Банка излпжена и за пцену у 

вези са управљаоем оима,  и дпставља га Изврщнпм пдбпру, Пдбпру за ревизију, Управнпм пдбпру 

и Сектпру унутращое ревизије Банке.  

Банка је првенственп била излпжена, ризику ликвиднпсти, кредитнпм ризику, каматнпм ризику, 

девизнпм ризику и пперативнпм ризику. 
 

РИЗИК ЛИКВИДНПСТИ И УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА  
 

У складу са усвпјенпм прпцедурпм за управљаое ризикпм ликвиднпсти, Банка је у 2012. гпдини 

кпнтинуиранп мерила и исказивала ризик ликвиднпсти:  

 на нашин прпписан пд стране Нарпдне банке Србије, крпз праћеое дневних и месешних 

извещтаја п ппказатељу ликвиднпсти 

 у складу са интернпм метпдплпгијпм крпз: 

a. праћеое структуре биланса Банке на дан, 

b. прађеое прпсешних вреднпсти биланса Банке за перипд,  

c. ГАП анализу, 

d. рациа ликвиднпсти и  

e. анализу псетљивпсти. 

Банка је утврђивала ппказатељ ликвиднпсти за све радне дане, кап и за сваки месец у 2012. гпдини. 

Псим щтп је кпнтинуиранп пратила и кпнтрплисала усаглащенпст ппказатеља ликвиднпсти са 

прпписаним минималним вреднпстима, Банка је пратила кретаое и прпцеоивала стабилнпст 

деппзита и резерви ликвиднпсти, кап и ппвезанпст ризика ликвиднпсти са псталим ризицима кпјима 

је Банка излпжена, а првенственп са кредитним ризикпм.  
 

КРЕДИТНИ РИЗИК 
 

Банка управља кредитним ризикпм на нивпу пптраживаоа, клијента, пднпснп групе ппвезаних лица, 

и на нивпу укупнпг кредитнпг ппртфплиа.  

Банка врщи праћеое кредитнпг ризика путем кпнтиниуираних анализа мпгућнпсти дужника и 

пптенцијалних дужника да измирују свпје пбавезе према Банци.  У циљу спрпвпђеоа пплитике 

пптималне излпженпсти кредитнпм ризику, Банка пцеоује бпнитет, пднпснп кредитну сппспбнпсти 
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свакпг клијента, какп у мпменту ппднпщеое захтева за пдпбреое пдређенпг пласмана, такп и 

накнаднпм анализпм у тпку трајаоа пласмана.  

У тпку гпдине Банка прати стаое и структуру кредитнпг ппртфплиа и врщи оегпве прпјекције. 

Структура кредитнпг ппртфплиа приказује се и анализира пп: 

 врсти пласмана 

 врсти клијента 

 категпризацији (квалитету пласмана) 

 степену ппкривенпсти ппјединим врстама инструмената пбезбеђеоа 

 теритпријалнпј припаднпсти 

 гранскпј структури 

 велишини клијента 

 кпнцентрацији пласмана 

 степену пбезвређенпсти пласмана 

Структура кредитнпг ппртфплиа се прати у кпнтинуитету, за вище узастппних перипда, уз утврђиваое 

узрпка прпмене и предлагаое благпвременпг предузимаоа  кпрективних мера какп би се избегле 

евентуалне негативне ппследице на пстале врсте ризика кпјима је Банка излпжена и висина 

преузетпг кредитнпг ризика ускладила са висинпм капитала и планиранпг финансијскпг резултата 

Банке.  

Прпцена кредитнпг ризика, изврщена у складу са прпцедурпм за управљаое кредитним ризикпм, 

исказује се категпризацијпм пптраживаоа пд клијената, на пснпву кпје се пбрашунава резерва за 

прпцеоене губитке кпји мпгу настати пп пснпву билансне активе и ванбилансних ставки.  

 

 
Табеларни приказ категпризације пптраживаоа пд клијената на дан 31.12.2012. гпдине 

Квалитет кредитнпг ппртфплиа Банке у тпку 2012. гпдине прпмеоен је у пднпсу на 2011. гпдину. На 

дан 31.12.2012. гпдине ппвећанп је ушещће лпще активе у укупнпј класификпванпј активи 

пбухваћенпј кредитним ппртфплипм за 8,22 прпцентних ппена у пднпсу на тп ушещће на дан 

31.12.2011. гпдине. Пва прпмена резултат је ппвеђаоа дпцое у измириваоу пбавеза клијената 

према Банци, кап и ппгпрпщаоа билансних ппказатеља клијената, a дпдатнп је услпвљена и 

враћаоем дела пласмана пд стране клијената кпји су у 2012.гпдини ппслпвали и сервисирали свпје 

пбавезе према Банци, такп да се пбим лпщих пласмана у укупнпм кредитнпм ппртфплију у 

прпцентуалнпм смислу и збпг тпга увећап. 

Анализа 20 највећих излпженпсти Банке класификпваних у Д категприју указује на следећу структуру 

тих пласмана: 

-пптраживаоа пд клијената у стешају (ЕЛП, Никплас, Черси, Застава прпмет- Арена мптпрс, Елтим, 

шланице АБС Минела, шланице Велефарма, Минекс трејд, НК груп) су 2.690 милипна динара 

-пптраживаоа пд клијената у ретсруктурираоу узрпкпванпм раскидпм приватизације (ФАМ, Икарбус 

АД, МК Рудник АД) су 750 милипна динара 

-пптраживаоа пд клијената у репрганизацији узрпкпвана стешајем (ТП Атакп, Трансјуг) су 442 

милипна динара 

-пптраживаоа пд псталих клијената (ЈП Дирекција Прпкупље, Зекстра, Универзал тргпвина) су 607 

милипна. 
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Укупна пптраживаоа Банке пд гпре наведених клијената су 4.488 милипна динара. Даљпм анализпм 

укупних задужеоа пвих клијената (ппдаци из ппследое дпстављених финансијских извещтаја) 

дплази се дп ппдатака да је Банка имала ушещће у укупнпј излпженпсти клијента прекп 80% кпд 

шетири клијента (ЈП Дирекција Прпкупље (98,59%), Черси ДПП (88,01%), Трансјуг (99,99%), Минекс 

трејд (93,31%); кпд једнпг клијента 42%-НК груп, кпд щест клијената између 20 и 30% (ФАМ, Никплас, 

Застава прпмет –Арена мптпрс, Велефарм прплек, Минел електрпппрема и Минел кпнтактне мреже); 

шетири клијента имају излпженпсти између 10 и 20% (ЕЛП, ТП Атакп, Универзал тргпвина, МК 

Рудник); и пет клијената исппд 10% (Елтим, АБС Минел трафп, Велефарм ВФБ, Зекстра, Икарбус АД). 

Ушещће Банке кпд пвих клијената је прпсешнп 17% у оихпвпј укупнпј излпженпсти. 
 

РИЗИК ПРПМЕНЕ КАМАТНИХ СТППА 
 

Банка кпнитуниуранп прати нивп каматнпг ризика, с пбзирпм на знашај пвпг ризика кпји прпизилази 

из ушещћа каматних ппзиција у билансу успеха и исппљених флуктуација на финансијскпм тржищту. 

Банка прати кретаое каматних стппа на финансијскпм тржищту, кап и фактпре кпји мпгу утицати на 

оихпве прпмене.  

Банка утврђује рпшнпст пласмана и пбавеза са станпвищта каматнпг ризика имајући у виду мпгућнпст 

врщеоа прпмене каматних стппа активе и пасиве, мери утицај геппва у ппзицијама активе и пасиве 

на финансијски резултат Банке, утврђује ппндерисане каматне стппе укупне и каматпнпсне активе и 

пасиве, анализира препвлађујући утицај ппјединих каматпнпсних и некаматпнпсних ппзиција на пве 

стппе и прати  динанишки прпмене пвих стппа. Банка врщи симулације прпмена каматних стппа и 

мери прпмену финансијскпг резултата Банке на пснпву утицаја прпмене каматних стппа. На знашајан 

деп пласираних средстава, пднпснп прикупљених извпра средстава Банка угпвара прпменљиве 

каматне стппе шија је динамика прпмене на месешнпм нивпу щтп смаоује излпженпст Банке 

каматнпм ризику. 
 

ДЕВИЗНИ РИЗИК 
 

Девизни ризик је ризик да ће дпћи дп негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке 

пп пснпву прпмена вреднпсти билансних ппзиција и ванбилансних ставки банке кпје настају услед 

прпмене девизнпг курса.  Девизне ппзиције се прате свакпдневнп какп би се псигуралп да вреднпсти 

датих ппзиција пстану у висини утврђених лимита. У складу са усвпјенпм прпцедурпм за управљаое 

девизним ризикпм Банке, Банка је у тпку 2012. гпдине кпнтинуиранп мерила и исказивала девизни 

ризик путем ппказатеља девизнпг ризика, на нашин прпписан пд стране Нарпдне банке Србије.  

Банка је утврђивала и пратила: 

 ппказатељ девизнпг ризика на дан и оегпву структуру, 

 прпсешну вреднпст и структуру девизне импвине и пбавеза, 

 висину девизних курсева, 

 утицај валутних ппзиција у билансу успеха на финансијских резултат Банке, 

 ппвезанпст са псталим ризицима кпјима је Банка излпжена, а првенственп са кредитним 

ризикпм Банке. 

С пбзирпм да су у структури девизне активе најзнашајније ушещће имала пптраживаоа пп кредитима 

пствареое угпвпрене динамике наплате тих кредита била је битна кпмппнента пгранишаваоа 

девизнпг ризика Банке.  
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ППЕРАТИВНИ РИЗИК 
 

Пперативни ризик је ризик пд мпгућег настанка негативних ефеката на финансијски резултат и 

капитал банке услед прппуста (ненамерних и намерених) у раду заппслених, непдгпварајућих 

унутращоих прпцедура и прпцеса, неадекватнпг управљаоа инфпрмаципним и другим системима у 

банци, кап и услед наступаоа непредвидивих екстерних дпгађаја. Пперативни ризик мпже да 

нарущи углед банке, мпже имати закпнске ппследице или услпвити настанак финансијских губитака.  

Банка не мпже пшекивати да елиминище све пперативне ризике, али увпђеоем система кпнтрпла, 

праћеоем и ублажаваоем исппљених и пптенцијалних ризика, Банка је у мпгућнпсти да управља 

пвим ризицима. Кпнтрпла укљушује усаглащаваое прпцедура, ефективну ппделу дужнпсти, приступ, 

пвлащћеое и пбуку пспбља и прпцес надгледаоа, укљушујући и интерну ревизију. 

У складу са усвпјенпм прпцедурпм за управљаое пперативним ризикпм, Банка кпнтинуранп 

предузима активнпсти на благпвременпм идентификпваоу, мереоу и прпцени пперативних ризика и 

оихпвпм евидентираоу у базу ппдатака п пперативним ризицима, кпја је дпступна на нивпу свих 

прганизаципних делпва Банке. Ради пгранишаваоа пперативнпг ризика, Банка прати реализацију 

планираних мера за птклаоаое идентификпваних и евидентираних пперативних ризика.  

VI  РАЗВПЈ ППСЛПВНЕ МРЕЖЕ И ЉУДСКИ РЕСУРСИ  

 

РАЗВПЈ ППСЛПВНЕ МРЕЖЕ 
 

Иакп је планпм развпја ппслпвне мреже за 2012. гпдину је билп предвиђенп щиреое мреже за: 

 експпзитуру на ппдрушју Републике, у местима у кпјима Банка дп сада није присутна, кпје би 

ппслпвале у саставу неке пд ппстпјећих филијала.  

 експпзитуру у Бепграду, Булевар краља Александра на пптезу Тащмајдан – Вукпв сппменик, 

план збпг исппљаваоа кризе у ппслпваоу није реализпван, већ је самп ппшеткпм 2012. гпдине 

филијала у Нпвпм Саду са експпзитурпм у пквиру ое пресељена у адекватнији прпстпр. Међутим, у 

тпку 2012. гпдине, збпг кпнстантнп недпвпљних резултата, угащене су експпзитуре Субптица и 

Грделица кап и щалтер Сајам, дпк су филијале Паншевп и Гпрои Миланпвац прганизпване кап 

експпзитуре у саставу филијале Бепград пднпснп филијале Шашак, а експпзитура Бпјник је ппстала 

щалтер у филијали Лескпвац. 
 

На дан 31.12.2012. гпдине ппслпвну мрежу Банке шине 13 филијала и 49 експпзитура и щалтера. 
 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
 

Банка је на дан 31.12.2012.гпдине заппщљавала 448 радника, следеће квалификаципне структуре и 

динамике у пднпсу на претхпдну гпдину: 

 
Укупан брпј заппслених на крају 2012. гпдине је смаоен за 34 радника пднпснп за 7,1%.  

Индекси

дo 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 преко 60 Укупнп % Укупнп % (7/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НК 0 1 0 0 0 1 0,22 0 0,00 -

ПК 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0,21 0,00

КВ 0 4 5 1 0 10 2,23 11 2,28 90,91

ССС 8 43 45 57 3 156 34,82 163 33,82 95,71

ВКВ 0 0 0 1 0 1 0,22 1 0,21 100,00

ВС 7 34 16 28 2 87 19,42 92 19,09 94,57

ВСС 21 72 32 51 9 185 41,29 206 42,74 89,81

Магистар 0 2 1 4 1 8 1,79 8 1,66 100,00

Дпктпр наука 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 -

Укупнп 36 156 99 142 15 448 100,00 482 100,00

Степен стручне спреме
Гпдине старпсти 2012 2011
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VII  РАД ПРГАНА БАНКЕ  

 

У 2012. гпдини активнпсти пргана управљаоа Банкпм карактерище интензиван рад тпкпм целе 

гпдине. Псим Скупщтине акципнара,  кпја је пдржала Редпвну гпдищоу и две Ванредне седнице, сви 

пстали пргани управљаоа су активнпст пбављали кпнтинуиранп, тпкпм целе гпдине, пдржавајући 

седнице када гпд се указала пптреба, шестп практишнп заседајући свакпдневнп, шиме се 

пбезбеђивалп да се све пптребне пдлуке дпнпсе благпвременп, щтп је ппсебнп важнп имајући у виду 

актуелне услпве ппслпваоа. 

Пдржан је велики брпј седница и разматран велики брпј питаоа из надлежнпсти ппјединих пргана и 

благпвременп су дпнпщене све пптребне пдлуке, закљушци и упутства  за рад струшних служби и 

спрпвпђеое ппслпвне пплитике. Редпвнп је праћенп пствариваое задатака и планпва рада и 

предузимане пптребне пперативне мере за реализацију планпва. Ппсебна пажоа је ппсвећена 

кпнтрпли, праћеоу и управљаоу свим  ризицима и предузимаоу неппхпдних мера за оихпвп 

свпђеое на прихватљив нивп.  

Такпђе, пргани Банке су редпвнп п свпјим активнпстима и резултатима рада и ппслпваоа 

инфпрмисали струшну и щиру јавнпст, тј. инвеститпре (акципнаре и друге заинтереспване), кап и 

регулатпрне пргане (Нарпдна банка Србије, Кпмисија за ХПВ, Бепградска берза и др.) п активнпстима 

пргана и дпнпщеоу пдлука кпји се сматрају ''битним дпгађајима''. Истпвременп пви дпгађаји су 

пбјављивани на wеб сајту Банке и у дневнпм листу Пплитика, щтп је све и у функцији тргпваоа 

акцијама Банке кап птвпренпг акципнарскпг друщтва на Бепградскпј берзи. Тпкпм 2012. гпдине је 

пбјављенп 9 ''битних дпгађаја''. 

Скупштина Банке је тпкпм 2012. гпдине, пдржала Редпвну гпдищоу Скупщтину акципнара 

27.04.2012. гпдине, на кпјпј су усвпјени гпдищои финансијски извещтаји за 2011. гпдину, Извещтаји п 

ппслпваоу за 2011. гпдину, акти ппслпвне пплитике за 2012. гпдину, Пдлука п расппдели дпбити и 

друге пптребне пдлуке.  Такпђе, пдржане су и две Ванредне седнице Скупщтине акципнара на кпјима 

су усвпјене Инфпрмација п мерама за ппвећаое капитала Банке и кадрпвске прпмене у Управнпм 

пдбпру Банке. 

Управни пдбпр Банке је пдржап 15 седница. Управни пдбпр је ппред утврђиваоа предлпга дневних 

редпва, аката и свих пдлука за седницу Скупщтине акципнара, дпнпсип низ пдлука из пбласти 

ппслпвне пплитике између две седнице Скупщтине, кпнкретне пдлуке п пдпбраваоу пласмана и 

излпженпсти Банке према пдређеним клијентима, редпвнп разматрап и усвајап Извещтаје п 

управљаоу ризицима, пратип пствариваое Ппслпвнпг плана Банке за 2012. гпдину, утврдип предлпг 

Ппслпвнпг плана Банке за 2013. гпдину и свих аката за спрпвпђеое ппслпвне пплитике Банке, кпји су 

у примени пд 01.01.2013. гпдине кап и низ других пперативних пдлука, усвпјип и пдлуке п гпдищоем 

пппису на дан 31.12.2012. гпдине и прихпдпваоу, пднпснп расхпдпваоу и птпису средстава. 

Пдбпр за ревизију је тпкпм 2012. гпдине пдржап 13 седница. Ппсебна пажоа је ппсвећена питаоима 

из пбласти управљаоа ризицима, закпнитпсти ппслпваоа Банке, резултатима ппслпваоа, тј. 

пствариваоу планпва, биланса стаоа, биланса успеха, валутнпј структури биланса, структури и 

прпмени структуре Кредитнпг ппртфплија и другп. Такпђе је разматрап налазе Сектпра унутращое 

ревизије и Сектпра кпнтрпле усклађенпсти и закпнитпсти ппслпваоа, предлпг гпдищоих 

финансијских извещтаја за 2012. гпдину, гпдищои пппис импвине, пптраживаоа и пбавеза, извещтај 

сппљнпг ревизпра за 2012. гпдину и другп.  
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Извршни пдбпр је у 2012. гпдини пдржап 108 седница. Ппред пперативнпг рукпвпђеоа ппслпваоем 
Банке, Изврщни пдбпр је припремап предлпге аката, дпкумената и других материјала кпји су 
разматрани на Управнпм пдбпру и Скупщтини акципнара Банке, дпнпсип пдлуке из свпје 
надлежнпсти, кап и пдлуке п пдпбраваоу пласмана, спрпвпђеоу плана улагаоа и др, усвајап дневне, 
недељне, месешне и трпмесешне извещтаје, кап и ппсебне инфпрмације п ппјединим питаоима са 
пдгпварајућим предлпзима мера. Изврщни пдбпр је пперативнп кппрдинирап све активнпсти 
прганизаципних делпва, прекп изврщних директпра, регипналних меначера, директпра филијала и 
директпра сектпра на реализацији Ппслпвнпг плана, кпнтрплищући све ризике кпјима је ппслпваое 
Банке излпженп.  

Кредитни пдбпр је пдржап 210 седница (пд тпга 105 - привреда, 105 - физишка лица и предузетници) 
тпкпм 2012. гпдине пп захтевима клијената и пдпбрип кредита у изнпсу прекп 7,5 милијарди РСД, 
пднпснп гаранција и других јемстава у висини прекп 2,1 милијарде РСД. Истпвременп је Изврщнпм 
пдбпру Банке са пбразлпженим предлпзима прпследип већи брпј реферата за пдпбреое кредита у 
изнпсу пд прекп 25,1 милијарди пднпснп гаранција у изнпсу пд прекп 4,3 милијарде динара, у 
слушајевима предвиђеним Статутпм Банке и Ппслпвникпм п раду кредитнпг пдбпра. 

Пдбпр за ликвиднпст -  пдржава седнице свакпдневнп и прати динарску и девизну ликвиднпст Банке 
са аспекта мпгућнпсти изврщаваоа пбавеза Банке; прати и кпнтрплище степен наплативпсти 
пптраживаоа Банке пп свим пснпвама; дпнпси пдлуке п: куппвини или прпдаји девиза; куппвини ХпВ 
кпје издаје НБС; пласираоу средстава банкама за нпћнп ппкриће; прикупља и разматра инфпрмације 
п кретаоима на нпвшаним тржищтима те иницира ппкретаое мера на нивпу Банке. 

Пдбпр за управљаое активпм и пасивпм  прати пствариваое Биланса стаоа, Биланса успеха и 
Тпкпва гптпвине, пптребну пажоу ппклаоа праћеоу дневне ликвиднпсти Банке и п тпме писменп 
извещтава Управни и Изврщни пдбпр Банке. У тпку 2012. гпдине Пдбпр за управљаое активпм и 
пасивпм је у наведенпм смислу сашинип и дпставип прганима Банке шетири извещтаја.  

Пдбпр за инфпрмаципне технплпгије је пдржап 6 седница.  

Пдбпр за квалитет је у дпсадащоем раду пдржап 1 седницу. Пдбпр се бавип преиспитиваоем 
циљева квалитета, преиспитиваоем Пплитике квалитета, преиспитиваоем дпкумента система 
квалитета, анализирап је извещтаје пп питаоу задпвпљства клијената, рекламација и пригпвпра 
клијената, интерне прпвере и унутращое ревизије.  

Тпкпм 2012. гпдине пднпснп накпн првпг квартала, пд априла месеца када је Банка исказала 
адекватнпст капитала исппд прпписанпг нивпа, сви пргани Банке, а ппсебнп Изврщни пдбпр, Пдбпр 
за ревизију, Управни пдбпр, па и Скупщтина акципнара су се интезивнп бавили питаоем рещаваоа 
ппткапитализпванпсти Банке и предузимаоа мера за ппвећаое капитала Банке. Пдржана је 
Ванредна седница Скупщтине акципнара на кпјпј је усвпјена Инфпрмација п мерама за ппвећаое 
капитала, кап и План ппвећаоа капитала, кпји су дпстављени Нарпднпј банци Србије, пбезбеђенп је 
субпрдинираних пбавеза кап дппунскпг капитала у висини пд 6,250 милипна евра, Изврщни пдбпр је 
прганизпвап Радну групу (тим) за свакпдневнп праћеое пбима ризишне активе, висине капитала и 
дневни пбрашун адекватнпсти капитала, предузимане су мере за наплату дпспелих пптраживаоа и 
спрешаваое смаоиваоа висине капитала збпг ппвећаоа пптребне резерве за губитке, кпнтактирани 
су пптенцијални инвеститпри за улагаое капитала и др. Нажалпст, пргани и меначмент Банке није 
успеп да пбезбеди планираних јпщ 6 милипна евра субпрдинираних пбавеза дп краја 2012. гпдине, 
щтп је билп планиранп Мерама за ппвећаое капитала, па Банка услед тпга и збпг даљег ппгпрщаоа 
квалитета кредитнпг ппртфплија и губитка у ппслпваоу није успела да изађе из 
ппткапитализпванпсти на крају 2012. гпдине. 
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VIII  ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАОА  

 

 У сусрет примени нпвих прпписа Basel II, крајем 2011. гпдине, Банка је ппкущала да изврщи 

дпкапитализацију, щтп су већ урадиле већина других банака у Србији, али у тпме није успела. Збпг 

таквих пкплнпсти у ппслпваоу 2012. гпдине дпминирале су негативне, следеће карактериситке: 

исказан виспки губитак, ппткапитализпванпст тј. знашајан недпстатак капитала и псетан пад пбима 

активе (Биланса стаоа). Мере кпје су пргани и меначмент у 2012. гпдини планирали да реализују 

ради ппвећаоа капитала и наплате дпспелих пптраживаоа су самп делимишнп пстварене, щтп је уз 

ппјашанп присуствп репутаципнпг ризика, дппринелп да се искажу презентирани резултати 

ппслпваоа и прпбију прпписани ппказатељи адекватнпсти капитала и ппказатељи излпженпсти 

према највећим кпмитентима. Међутим, и ппред тпга у 2012. гпдини је тпкпм целе гпдине пшувана 

виспка ликвиднпст и сплвентнпст, у пснпви је пшувана ппстпјећа база клијената, ппвећани су прихпди 

пд накнада и ппсебнп пп пснпву девизнпг ппслпваоа и прилива, а реалнп су смаоени и пперативни 

трпщкпви ппслпваоа. 

 Прпблеми, кпд кпмитената пд кпјих нису успещнп наплаћена дпспела пптраживаоа, су 

ппследица ппгпрщаоа оихпвпг пплпжаја (неликвиднпст, блпкада рашуна, виспки губици и др.), услед 

ппщте кризе кпја је захватила целу екпнпмију, при шему је оихпв екпнпмски пплпжај у мпменту 

пдпбраваоа пласмана бип дпбар и несппран, а инструменти пбезбеђеоа адекватни. Са друге стране, 

пгранишеое пласмана збпг ппткапитализпвансти, уз касније смаоеое и деппзитнпг пптенцијала, су 

услпвили смаоиваое прихпда и настајаое нпвих губитака кпји дпдатнп умаоују капитал. 

 У ппстпјећим услпвима све активнпсти и мере мпрају бити усмерене на ппвећаое капитала, 

наплату дпспелих пптраживаоа, активираое импбилисаних средстава у некретнинама, ппвећаое 

деппзитнпг и другпг пптенцијала и раст пласмана ради ппвећаоа прихпда какп би се изащлп из зпне 

ппслпваоа са губиткпм. 

 

 

 

 

Председник Управнпг пдбпра  
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