
 

 
 
SRPSKA BANKA a.d. BEOGRAD 
 
Finansijski izveštaji za godinu  
završenu 31. decembra 2015.  
i 
Izveštaj spoljnog revizora o obavljenoj 
reviziji  
finansijskih izveštaja za 2015. godinu 



SRPSKA BANKA a.d. BEOGRAD 

 

 
 
 
SADRŽAJ 

 
Strana 

 
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  1 - 2 
 
 
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI 

 
Bilans stanja 3 
 
Bilans uspeha  4 
 
Izveštaj o ostalom rezultatu 5 
 
Izveštaj o promenama na kapitalu 6 
 
Izveštaj o tokovima gotovine 7 
 
Napomene uz finansijske izveštaje 8 - 90 

 
 
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 1 - 36 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
AKCIONARIMA  
SRPSKE BANKE a.d. BEOGRAD 

 
Izveštaj o finansijskim izveštajima 
 
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Srpske banke a.d. Beograd (u daljem 
tekstu: “Banka”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine i 
odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i 
izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih 
računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izveštaje. 

 
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje 

Rukovodstvo Banke je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih 
izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i za one 
interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji 
ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

 
Odgovornost revizora 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu izvršene 
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima 
revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva 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 radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 
obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom 
prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u 
finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, 
revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih 
izveštaja radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali 
ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe 
uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanost 
računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije 
finansijskih izveštaja. 
 
Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju 
osnovu za izražavanje našeg mišljenja. 

 
Mišljenje 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno 
značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Banke na dan 31. decembra 2015. godine, kao i 
rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu 
sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. 
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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
AKCIONARIMA  
SRPSKE BANKE a.d. BEOGRAD (Nastavak) 

 
Izveštaj o finansijskim izveštajima (Nastavak) 

 
Skretanje pažnje 

Kao što je obelodanjeno u Napomenama 26. i 27. uz finansijske izveštaje, Banka je dužna da 
obim i strukturu svog poslovanja i rizičnih plasmana uskladi sa limitima propisanim Zakonom o 
bankama i odlukama Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: “NBS”). Na osnovu rešenja NBS 
od 9. novembra 2015. godine, Banci je naloženo da uskladi obračun adekvatnosti kapitala, 
unapredi određena unutrašnja akta i određene pokazatelje poslovanja sa propisima NBS. 
Banka je tokom 2015. godine uskladila obračun adekvatnosti, u najvećoj meri unapredila 
unutrašnja akta i preduzela određene aktivnosti za usklađivanje pokazatelja koji su bili izvan 
propisanih limita, tako da je na osnovu odluke Upravnog odbora od 29. januara 2016. godine 
preknjižila deo garancija na nerizičnu vanbilansu evidenciju. Kao rezultat opisanih aktivnosti, 
Banka je uskladila pokazatelj izloženosti prema jednom licu ili grupi povezanih lica sa 
propisanim limitom, dok određeni pokazatelji poslovanja na dan 31. decembra 2015. godine 
nisu bili usaglašeni sa propisanim limitima NBS, a za čije je usaglašavanje NBS ostavila rok do 
30. juna 2016. godine. Rukovodstvo Banke preduzima sve neophodne aktivnosti kako bi se 
pokazatelji doveli u zakonski definisane okvire. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po ovom 
pitanju. 

 
Ostala pitanja 

Reviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine izvršio je drugi 
revizor, koji je u svom izveštaju od 17. aprila 2015. godine izrazio mišljenje bez rezerve uz 
skretanje pažnje da određeni pokazatelji poslovanja nisu bili usaglašeni sa propisanim 
limitima NBS, kao i da je NBS na osnovu rešenja od 11. decembra 2013. godine naložila 
određene mere i ograničenja, uključujući i meru obustavljanja kreditiranja, izdavanja 
garancija i drugih vanbilansnih obaveza po kojima može doći do plaćanja od strane Banke 
svim pravnim i fizičkim licima. 

 
Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima 

Rukovodstvo Banke je odgovorno za sastavljanje i tačnost godišnjeg izveštaja o poslovanju u 
skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o 
usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke za 2015. godinu sa finansijskim 
izveštajima za tu poslovnu godinu. Naši postupci u tom pogledu su obavljeni u skladu sa 
Međunarodnim standardom revizije 720 “Odgovornost revizora u vezi sa ostalim 
informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije”, 
i ograničeni su samo na ocenu usaglašenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa revidiranim 
finansijskim izveštajima.  
 
Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju Banke za 2015. godinu usklađen je, po svim 
materijalno značajnim pitanjima, sa revidiranim finansijskim izveštajima Banke za 2015. 
godinu. 
 
 
Beograd, 26. februar 2016. godine 
 

Danijela Krtinić 

Ovlašćeni revizor 
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У складу са чланом 73. Став 1. тачка 14) Закона о банкама („Сл. Гласник РС“ бр. 
107/2005, 91/21010 и 14/2015) и члана 41. Став 1. тачка 16) Статута Српске банке а.д. 
Београд (С.бр. 508 од 18.01.2012. године, С. бр. 602 од 19.12.2014. године и С. бр. 625 
од 22.6.2015. године) доставља се Управном одбору ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О 
ПОСЛОВАЊУ СРПСКЕ БАНКЕ А.Д БЕОГРАД за 2015. годину. 
 
 
1. МАКРОЕКОНОМСКИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА 
 
Монетарном политиком Народна банка Србије (у наставку текста: НБС) је у 2015. 
години наставила са спровођењем мера које за циљ имају постизање монетарне 
стабилности кроз ниску, стабилну и предвидиву инфлацију, очување поверења у 
домаћу валуту и спровођење фискалне стабилности кроз здрав финансијски систем, а 
што је све утемељено програмом монетарне политике НБС у 2015. години на основу 
Меморандума НБС о циљаним стопама инфлације до 2016. године, као и Меморандума 
НБС о монетарној стратегији усвојеног 2008. године. 
 
Смернице монетарне политике 
 
Основни циљ монетарне политике јесте постизање и одржавање средњорочне 
стабилности цена, као и очување финансијске стабилности. Циљана стопа инфлације, 
као годишња процентуална промена индекса потрошачких цена, једина је нумеричка 
смерница за монетарну политику и дефинисана је кроз циљ да се ниво инфлације у току 
2015. године задржи на нивоу од 4,0% ± 1,5 п.п. с почетка године, па све до краја 2015. 
године. 
 
Графикон 1. Макроекономски показатељи (исказани у %) 

 
Међугодишња стопа инфлације је у децембру 2015. године износила 1,5% чиме је 
настављен тренд кретања испод доње границе одступања од дефинисаног циља (4%±1,5 
п.п.) који је присутан од марта 2014. године. Ниска годишња инфлација је, у највећој 
мери, последица пада цена нафтних деривата и непрерађене хране у 2015. години. 
Према централној пројекцији Народне банке Србије међугодишња инфлација ће се 
вратити у границе дозвољеног одступања од циља у другој половини 2016. године.  
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Инструменти монетарне политике 
 
Основни инструменти монетарне политике и даље су операције на отвореном тржишту, 
где се циљана стопа инфлације постиже променама референтне каматне стопе која се 
примењује у спровођењу двонедељних репо операција и на дан 31.12.2015. године 
износила је 4,5% (и једнака је есконтној стопи НБС). Током 2015. у седам наврата 
Извршни одбор НБС је доносио одлуку о смањењу референтне каматне стопе сваки пут 
за 0,5 п.п. у односу на претходни ниво. Доносећи одлуке о смањењу референтне 
каматне стопе Извршни одбор НБС је имао у виду да се међугодишња стопа инфлације 
креће око доње границе циља, као и да су инфлаторни притисци знатно смањени.  
 
Други од основних инструмената монетарне политике су кредитне и депозитне 
олакшице (сталне олакшице) кроз депоновање вишкова ликвидних средстава банака 
код НБС и одобравање кредита банкама за одржавање дневне ликвидности. 
 
Обавезна резерва је износ који су банке дужне да положе на посебан рачун код НБС у 
висини од 0% и 5% за динарску обавезну резерву и 22% и 15% за девизну обавезну 
резерву у зависности од уговорене рочности обавеза при обрачуну 17.12.2015 године. 
Дана 10.09.2015. године Извршни одбор НБС је одлучио да смањи стопе девизне 
обавезне резерве за по један процентни поен у наредних шест обрачунских периода, 
тако да ће од 18. фебруара 2016. године  стопе девизне обавезне резерве на изворе 
рочности до две године уместо дотадашњих 26% износити 20%, а на изворе дужих 
рочности 13% уместо 19%. Стопе динарске обавезне резерве су остале непромењене 
чиме су банке и даље мотивисане да користе динарске изворе финансирања. Проценат 
издвајања дела девизне обавезне резерве у динарима износи 38% за девизне обавезе до 
2 године и 30% за девизне обавезе преко 2 године рочности. Очекивани ефекат ових 
измена регулативе у вези са обавезном резервом је да ће се ослободити део кредитног 
потенцијала банака што ће допринети благом смањењу трошкова кредита и 
стимулативно деловати на кредитну активност банака, а тиме и на подстицање 
економске активности. Истовремено се наставља и процес приближавања стопама 
обавезне резерве у земљама у окружењу и у зони евра. 
 
Стратегија динаризације  
 
НБС је и у 2015. години наставила са применом стратегије динаризације коју је 
званично покренула почетком 2010. године како би постепено повећала коришћење 
домаће валуте у свим сегментима финансијског система и побољшала степен 
финансијске стабилности земље, умањила ризик од промене девизног курса у 
најрањивијим секторима привреде и повећала ефикасност монетарне политике. Ова 
стратегија подразумева учешће свих кључних актера - НБС, Владе, банкарског сектора, 
предузећа и становништва. Иако је већина активности у оквиру тога у делокругу НБС и 
банкарског сектора, јачање свести јавности и активна подршка Владе су од кључног 
значаја за успех ове стратегије.  
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Стратегија динаризације у Србији почива на три међусобно повезана стуба, и то: 

 Први стуб подразумева одржање ниске и стабилне инфлације и јачање 
стабилности макроекономског окружења у целини;  

 Други стуб обухвата мере усмерене на промовисање динарских финансијских 
инструмената и тржишта, с посебним освртом на развој тржишта динарских 
обвезница;  

 Трећи стуб има за циљ унапређење заштите од постојећих девизних ризика.  
 
Графикон 2. Курсеви за валуте 

 
Курс динара који се формира на бази понуде и тражње на регулисаном девизном 
тржишту укључујући и интервенције НБС на дан 31.12.2015. године у поређењу са 
31.12.2014. године је порастао за обе валуте, за ЕУР 0,55%, а за УСД 11,85%. 
 
 
2. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
 
Српска банка а.д. Београд (у даљем тексту Банка) је настала трансформацијом 
специјализоване организације у саставу Народне банке Југославије - Војни сервис и 
практично егзистира од 1950. године. У периоду од 1997. до 2003. године Банка је 
пословала под називом ЈУ ГАРАНТ БАНКА а.д. Београд, када је променила назив у 
СРПСКА БАНКА а.д. Београд.  
 
Банка је регистрована за обављање платног промета у земљи и иностранству, 
кредитних и депозитних послова у земљи, послова са платним картицама, послове са 
хартијама од вредности, као и за дилерске послове.  
 
Српска банка а.д. Београд је финансијска институција са дугом традицијом на домаћем 
банкарском тржишту али пре свега Банка са добром репутацијом код великог броја 
кореспондентских и контокорентних банака у иностранству. Она је једина домаћа 
пословна банка на тржишту у пуном смислу те речи, са 99,99% државним капиталом (с 
обзиром да је и акционар Ј.П. Југоимпорт СДПР у државном власништву), те и због 
тога треба да обнови  добру репутацију и јединствену улогу на домаћем банкарском 
тржишту.  
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Банка је током вишедеценијског постојања била пре свега усмерена на сарадњу са 
клијентима који припадају наменској индустрији Србије (тзв. традиционални клијенти 
Банке), чија је пословна активност извозно оријентисана на брзо растућа инострана 
тржишта (Далеки исток, Блиски исток, Африка), где наведени клијенти, а и Банка, 
уживају углед поузданих партнера. Битну компаративну предност представља 
чињеница да присутне банке на домаћем тржишту са страним капиталом имају 
ограничења или не показују довољан интерес за пружање свих видова услуга 
привредним друштвима из области производње и промета наоружања и војне опреме. 
Осим платног промета у земљи и депозитних послова, ове банке се углавном 
ограничавају да за рачун предузећа ОИС обављају платни промет са тржиштима у 
којима су њихове матице. Са друге стране, за компликоване процедуре везане за 
стварање претпоставки потребних за ефикасну реализацију извозних аранжмана домаће 
одбрамбене индустрије и осетљиве и ризичне документарне послове (акредитиви и 
гаранције) задужена је углавном Српска банка а.д.  
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ЗАПОСЛЕНИ 
 
Графикон 3. Организациона шема Српске банке а.д. Београд 
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Банка послује са седиштем у Београду у Савској улици број 25 са једном експозитуром. 
Током јануара месеца 2015. године Банка је спровела поступак гашења преосталих 
организационих делова, тако да су затворене све експозитуре, осим експозитуре у 
седишту Банке. 
 
Поред тога крајем 2014. и почетком 2015. године Банка је спровела поступак смањења 
броја запослених. На дан 31.12.2015. године Банка је обављала послове са 73 
запослених, од којих је двоје запослено на одређено време. Висока и виша школска 
спрема обухватају 92% запослених  (67 радника, од чега је пет магистара и два доктора 
наука). 
 
Табела 1. Подаци о запосленима 
 

 
 
 
Графикон 4. Број запослених по стручној спреми (са приказаним учешћима у %) 

 
 
Број запослених у Банци се током 2014. године стално смањивао, а од почетка 2015. 
године је драстично опао што приказује и графикон у наставку.  
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8

1 I - НК 0 0 0 0 0 0

2 II - ПК 0 0 0 0 0 0

3 III - КВ, ССС 0 0 0 0 0 0

4 IV - ССС 1 4 1 0 0 6

5 V - ВКВ 0 0 0 0 0 0

6 VI/1 - ВШС 0 4 1 0 0 5

7 VII/1 - ВС 2 28 11 13 1 55

8 VII/2 - магистар, специјалиста 0 3 1 1 0 5

9 VIII - доктор наука 0 1 1 0 0 2

10 Укупно 3 40 15 14 1 73

51 – 60 година31 – 40 годинаДо 30 година

Редни 
бр. 41 – 50 година

Преко 60 
година

  Године старости 
 

СТАРОСНА И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

УКУПНО

Висока 

стручна 

спрема, 62
(85%)

Средња 

стручна 
спрема, 6
(8%)

Виша 

стручна 

спрема, 5 
(7%)
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Графикон 5. Број запослених 

 
 
 
4. РАНГ И ТРЖИШНО УЧЕШЋЕ 
 
У трећем  (III)  кварталу  2015. године за који су банке објавиле своје податке у 
банкарском сектору Србије пословалo je 30 банaкa. 
 
Табела 2. Ранг и тржишно учешће Српске банке у банкарском сектору Србије 
 

 
 
У односу на претходно исказани квартал (II квартал 2015. године) положај Банке у 
односу на конкуренцију је следећи: 

 у категорији ,,Укупна актива“ ранг Банке је остао на  истом нивоу, док је тржишно учешће 
мало погоршано; 

 у категорији ,,Капитал“ тржишно учешће је непромењено, а ранг Банке је погоршан за једно 
место; 

 у категорији „Резултат“ Банка се нашла на 19. месту у групи банака које су пословале са 
добитком. 

 
На дан 30.09.2015. године од 30 банака њих 19 је пословало са добитком, а преосталих 
11 са губитком. 
 
  

384

377

363

343

294

78

78

76

73

0 100 200 300 400 500

31.12.2013.

31.03.2014.

30.06.2014.

30.09.2014.

31.12.2014.

31.03.2015.

30.06.2015.

30.09.2015.

31.12.2015.

Ранг
Тржишно 
учешће

Ранг
Тржишно 
учешће

Ранг
Тржишно 
учешће

Ранг
Тржишно 
учешће

Укупна актива 23 0,38% 23 0,38% 25 0,36% 25 0,30%

Капитал 23 0,31% 24 0,31% 24 0,30% 25 0,30%
Резултат 29 18 19 19

Категорија
IV квартал 2014. I квартал 2015. II квартал 2015. III квартал 2015.
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Графикон 6. Стопа раста билансне активе Банке и банкарског сектора 
 

У трећем кварталу 2015. године Банка је остварила стопу пада билансне суме од 20,43% 
у односу на крај претходне године, док је цео банкарски сектор забележио мали раст у 
истом периоду од 1,26%. Од почетка године све билансне позиције у Банци су остале 
на приближно истом нивоу изузев готовине и средстава код НБС и депозита који су се 
значајно смањили. 
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5. ВЕРОДОСТОЈАН ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И 
РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

 
Табела 3. Приказ показатеља пословања Банке у периоду од 2013. до 2015. године 
 

 
 
 

Назив позиције

1. Билансна актива 28.048.237 11.277.023 8.897.173

-  промена у % - -60% -21%

1. Готовина и средства код НБС 8.183.370 29% 3.183.763 28% 2.635.264 30%

2. Финансијска средства 1.733.692 6% 3.964.591 35% 3.328.676 37%

3. Кредити и потраживања 11.178.845 40% 1.938.473 17% 1.413.176 16%

4. Нематеријална улагања, некретнине, 
постројења, опрема, текућа пореска средства, 
стална и остала средства 6.952.330 25% 2.190.196 20% 1.520.057 17%

2. Бруто кредити и потраживања 13.793.596 100% 3.933.366 100% 3.468.430 100%

- промена у % - -71% -12%

1. Финансије и осигурање 14.348 0% 14.635 0% 118.565 3%

2. Предузећа 11.324.432 82% 2.002.238 51% 2.218.558 64%

3. Становништво 1.000.392 7% 538.840 14% 250.318 7%

4. НБС 419.022 3% 501.366 13% 561.000 16%

5. Јавни сектор 22.701 0% 47.573 1% 26.536 1%

6. Страна лица (углавном стране банке) 809.672 6% 828.537 21% 293.453 8%

7. Остало 203.029 1% 177 0% 0 0%

3. Депозити и остале обавезе 23.173.799 100% 7.530.039 100% 5.530.237 100%

- промена у % - -68% -27%

1. Финансије и осигурање 720.315 3% 6.717 0% 34.501 1%

2. Предузећа 7.072.913 31% 1.582.839 21% 3.184.279 58%

3. Становништво са предузетницима 9.471.636 41% 2.311.049 31% 658.798 12%

4. Јавни сектор 3.032.629 13% 1.453.119 19% 1.250.736 23%

5. Други комитенти (банке у стечају претежно) 2.780.699 12% 2.130.146 28% 393.542 7%

6. Страна лица 95.607 0% 46.169 1% 8.381 0%

4. Добитак / губитак из редовног пословања -339.085 -16.029.951 464.606

5. Добитак по основу камата 1.136.708 236.553 205.759

6. Добитак по основу накнада и провизија 303.472 218.759 106.315

7. Број запослених 384 294 73

8. ROA -1,21% -142,15% 5,22%

9. ROE -11,22% -117,14% 25,90%

10. Оперативни расходи 1.387.618 6.313.021 632.684

11. CIR 96,35% 1386,53% 202,74%

12. Капитал 4.311.687 1.923.670 2.389.692

13. Адекватност капитала 8,07 18,38 25,63

31.12.201531.12.2013 31.12.2014
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Табела 4. Део билансне активе у хиљадама динара и рациа 
 

 
 
Показатељи исказани у делу „Рациа“ показују да је током периода однос кредита и 
депозита релативно стабилан. 
 
Табела 5. Део биланса успеха са показатељем CIR 
 

 
 
Добитак по основу камата, накнада и провизија и оперативни расходи бележе пад у 
2015. години. у односу на претходну годину. То смањење оперативних расхода уз 
смањење добитка  по основу камата и накнада резултирало је у значајном паду CIR 
(Покривеност оперативних расхода нето добитком по основу камата, накнада и 
провизија) који је на крају 2015. године износио 202,74%. Међутим, овакав показатељ 
говори о томе да добитак из базног пословања (по основу камата и накнада) и даље није 
довољан за покриће оперативних трошкова. 
 
  

Назив позиције 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

1. Билансна актива 28.048.237 11.277.023 8.897.173

2. Бруто дати кредити и депозити 13.793.596 3.933.366 3.468.430

3. Примљени депозити и обавезе 23.173.799 7.530.039 5.530.237

4. Рациа

1. Дати кредити / Билансна актива (2. / 1.) 0,49 0,35 0,39

2. Депозити / Билансна актива (3. / 1.) 0,83 0,67 0,62

3. Депозити / Дати кредити (3. / 2.) 1,68 1,91 1,59

Назив позиције 31.12.2013. 31.12.2014 31.12.2015

1. Добитак / губитак из редовног пословања -340.285 -16.029.722 464.606

- промена у % - 4611% -103%

2. Добитак по основу камата 1.136.708 236.553 205.759

- промена у % - -79% -13%

3. Добитак по основу накнада и провизија 303.472 218.759 106.315

- промена у % - -28% -51%

4. Оперативни расходи 1.387.618 6.313.021 632.684

- промена у % - 355% -90%

5. CIR 96,35% 1386,53% 202,74%



	

Годишњи извештај о пословању Српске банке а.д. Београд за 2015. годину 
  12 
 

 

Табела 6. Показатељи профитабилности 
 

 
 
Улaскoм у зoну дoбиткa oбa пoкaзaтeљa су у 2015. гoдини зaбeлeжилa пoзитивнe 
врeднoсти. Промене  билaнснe aктивe и aкциjскoг кaпитaлa je тaкoђe дoпринeлo 
oвaквoм крeтaњу ова два рациа. 
 
На дан 31.12.2015. године показатељи пословања Банке прописани Законом о банкама 
су углавном били у складу са законским оквирима. До пробијања дозвољених 
вредности дошло је код  улагања у основна средства и код показатеља девизног ризика. 
Руководство Банке предузима активности како би се пробијени показатељи довели у 
законски дефинисане лимите. 
 
Табела 7. Показатељи пословања Банке у складу са Законом о банкама 
 

 
 
  

  Назив позиције

 ROA -1,21% -142,15% 5,22%

1. Добитак / губитак у 000 динара -339.085 -16.029.951 464.606

2. Билансна актива у 000 динара 28.048.237 11.277.023 8.897.173

 ROE -11,22% -117,14% 25,90%

1. Добитак / губитак у 000 динара -339.085 -16.029.951 464.606

2. Акцијски капитал у 000 динара 3.021.750 13.684.374 1.793.902

31.12.201531.12.2013 31.12.2014

Р.бр Показатељи пословања

Прописана 
вредност у 
односу на 
капитал 31.12.2015.

1. Капитал (KAП образац) мин. 10 мил. евра 11.424.609

2. Показатељ адекватности капитала мин. 12% 25,54%

3. Укупна изложеност банкe макс.400% 14,89

3.1.

Велика изложеност банке према лицу 
или групи повезаних лица макс. 25% 14,89

3.2.

Изложеност према лицима повезаним са 
банком 6,82

4. Улагања банке макс. 60% 105,80

4.1.

Улагања банке у основна средства и 
инвестиционе некретнине 105,34

4.2. Улагања банке у нефинансијски сектор макс. 10% 0,46

5.

Показатељ ликвидности у последњем 
месецу извештајног периода мин. 1,00 1,34

6. Показатељ девизног ризика макс. 20% 114,94
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Табела 8. Структура капитала у хиљадама динара 
 

 
 
На бази усвојене Стратегије и Пословне политике Банке за период 2015. - 2017. година, 
спроведена је рационализација пословне мреже и броја запослених, извршен је пренос 
лоше и остале активе на Агенцију за осигурање депозита, дефинисане су циљне групе 
клијената и створене друге претпоставке за континуитет рада и успешно пословање 
Банке у наредном периоду. 
 
Као резултат свих спроведених активности Банка је пословну 2015. годину завршила са 
исказаном добити у износу од 464.606 хиљада динара (ЕУР 3.820 хиљада) и поред 
чињенице да је у већем делу године радила у складу са ограничењима дефинисаним 
Решењем Народне банке Србије од 12.11.2013. године. Адекватност капитала и 
коефицијенти ликвидности Банке током целе године су били изнад прописаних лимита 
утврђених од стране регулатора. Банка је у складу са пројектованим планом измене 
депозитне структуре уредно извршила исплату орочених депозита (Агенцији за 
осигурање депозита и физичким лицима) у складу са плановима доспећа у укупном 
износу од РСД 3,2 милијардe (ЕУР 26,3 милиона). 
 
У новембру 2015. године Народна банка Србије је укинула претходна ограничења у 
вези могућности пласирања средстава, што је најбоља потврда укупних позитивних 
ефеката који су реализовани. 
 
Укупан капитал Банке на крају 2015. године износио је 2.389.692 хиљаде динара и 
повећан је у односу на крај 2014. године за 24% уз значајне измене структуре капитала. 
Основни разлог тога је то што је исказани губитак за прошлу годину покривен на терет 
акционарског капитала и што је Банка у 2015. години остварила добитак у пословању.  
 
Покриће губитка извршено је на терет акцијског капитала смањењем номиналне 
вредности акција. Одлуком је основни капитал Банке смањен за 11.890.461 хиљаду 
динара без промене нето вредности имовине тако да је основни капитал након смањења 
износио 1.793.453 хиљаде динара (13.683.914 хиљада динара пре смањења). Номинална 
вредност акција је овом одлуком смањена са 100 на 13,10628451 динара по акцији.  
  

 

Акцијски капитал

Сопствене акције

Добитак

Губитак

Резерве

УКУПНО КАПИТАЛ

Остварење Остварење Остварење
Назив позиције

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

3.021.750 13.684.374

4.311.687 1.923.670 2.389.692

1.793.902

0

464.606

287.186

418.370

5.006

0

12.172.651

416.953

0

0

340.285

1.630.222
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Истом Одлуком је извршено спајање свих обичних акција Банке издавањем нових 
акција без јавне понуде након чега је акцијски капитал Банке расподељен на 17.934.515 
обичних акција номиналне вредности од 100 динара. Извршена је замена 7,62992745 
постојећих акција номиналне вредности 13,10628451 динара по акцији за једну акцију 
новог издања номиналне вредности 100 динара по акцији. Шест акционара је 
искористило право и извршило уплату недостајућег дела до једне целе акције, тако да је 
укупан број акција након уплате износио 17.934.521 акција. 
 
Банка је у поступку трансформације у затворено акционарско друштво у децембру 
2014. године путем остваривања права несагласних акционара, стекла у власништво 
сопствене акције њиховим откупом од несагласних акционара. Скупштина акционара 
Банке донела је 20. новембра 2015. године Одлуку о поништавању сопствених акција и 
смањењу основног капитала, тако да је основни капитал смањен за 10 хиљада динара, а 
број акција смањен за 100 акција и сведен на 17.934.421 акцију.   
 
Већински акционар Банке је Република Србија са учешћем од 73,57% у акцијском 
капиталу или 13.195.196 акција на дан 31. децембра 2015. године.  
 
Резерве се састоје из ревалоризационих резерви и резерви из добитка. Ревалоризационе 
резерве се на дан извештајног периода односе на резерве по основу процене 
непокретности у улици Народних хероја у износу од 16.601 хиљаде динара и на 
свођење вредности улагања у хартије од вредности расположивих за продају на 
тржишну вредност од 4.132 хиљаде динара. Резерве из добити на дан 31.12.2015. износе 
405.901 хиљаду динара. 
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6. ПОСЛОВАЊЕ БАНКЕ У 2015. ГОДИНИ 
 
БИЛАНС УСПЕХА 
 
Табела 9. Компаративни преглед Биланса успеха у хиљадама динара 
 

 
 
Приходи и расходи Банке 
 
У периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године Банка је остварила: 

 укупне приходе од ………………………………….. ...... 1.258.286 хиљада динара 
 укупне расходе од ……………………………............. ....... 793.680 хиљада динара 
 добитак периода од ………………………….............. ....... 464.606 хиљада динара 

  

1. 2. 3. 4. (3./2.)

Назив позиције 31.12.2014 31.12.2015 Индекс

Нето приход по основу камата 236.553 205.759 87
Нето приход по основу накнада и провизија 218.759 106.315 49
Нето добитак по основу финансијских средстава намењених трговању 3.759 1.567 42
Нето добитак по основу финансијских средстава расположивих за продају 46.196 16.913 37
Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле 0 128.886 -
Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле 401.863 0 0
Остали пословни приходи 137.960 142.223 103

Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава и кредитно 
ризичних ванбилансних ставки

0 525.605 -

Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних 
ванбилансних ставки

9.958.294 0 0

УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД 0 1.127.268 -
УКУПAН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД 9.716.930 0 0
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 504.275 229.807 46
Трошкови амортизације 100.514 97.025 97
Остали расходи 5.708.232 305.852 5
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 0 494.584 -
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 16.029.951 0 0
Порез на добитак 0 32.516 -
Добитак по основу одложених пореза 229 2.538 1.108
ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА 0 464.606 -
ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА 16.029.722 0 0
РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК 0 464.606 -

РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК 16.029.722 0 -
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Банка је остварила добитак по основу камата и накнада у износу од 312.074 хиљаде 
динара што је мање у односу на исти период прошле године за 31%. У структури 
прихода приходи од камате учествују са 26% у укупним приходима, док се на приходе 
од камата и накнада односи 35% укупних прихода. С обзиром на уведене мере НБС у 
последњем кварталу 2013. године и немогућности пласирања средстава, додатно су се 
смањили приходи од камате у односу на 31.12.2014. године за 70% с обзиром на 
смањење основице услед преноса лоше и остале активе на Агенцију за осигурање 
депозита. 
 
Приказ 1.  Остварене просечне месечне вредности прихода од камата и накнада у 
хиљадама динара 
 
1. Просечна остварења за приходе од камата и накнада за 31.12.2014. .......... 111.982 
2. Просечна остварења за приходе од камата и накнада за 31.12.2015. ............ 36.713 
3. Индекс (2. / 1.) ............................................................................................................ 33 
 
Остварен просечни месечни приход по основу камата и накнада на крају 2015. године је 
мањи у односу на крај прошле године и бележи пад од 67%. 
 
Расходи по основу камата су се услед повлачења депозита као последица присутних 
ограничења од стране НБС такође смањили у 2015. години за 86% у односу на 
31.12.2014. године и на дан 31.12.2015. они учествују са 16% у укупним расходима 
Банке. Од укупних депозита у износу од 4.229.561 хиљаде динара камата се обрачунава 
на 38%, тј. на 1.625.627 хиљада динара, док 62% депозита (2.603.934 хиљаде динара) 
представља некаматоносне депозите. 
 
Ефекти курсних разлика и промена вредности имовине и обавеза  
 
Ефекти курсних разлика на приходе и расходе Банке везани су за пласмане са валутном 
клаузулом (промена вредности имовине - део) као и за промену динарске 
противвредности позиција из девизног подбиланса услед промене курса. Нето курсне 
разлике по девизном подбилансу биле су позитивне у износу од 106.708 хиљада динара, 
као и нето курсне разлике по пласманима са валутном клаузулом у износу 22.178 
хиљада динара. Укупан ефекат по основу курсних разлика био је приход у износу од 
128.886 хиљада динара. 
 
Банка је део девизне пасиве претворила у динаре и пласирала комитентима као кредите 
са валутном клаузулом. С обзиром на кретање курса динара у односу на ЕУР и УСД  у 
посматраном периоду дошло је до тога да су курсне разлике и по основу девизног 
подбиланса и по основу пласмана позитивне због односа девизне активе и пасиве,  
односно кредита одобрених са валутном клаузулом. 
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Табела 10. Приходи и расходи од промене вредности имовине и обавеза у хиљадама 
динара 
 

 
 
 
Нето приходи/расходи по основу обезвређења финансијских средстава и  
кредитно ризичних ванбилансних ставки 
 
У односу на 31.12.2014. године дошло је до смањења исправки вредности и 
резервисања у складу са МРС 39 и 37 у износу од 525.605 хиљада динара. 
 
Табела 11. Нето приходи по основу обезбеђивања финансијских средстава и кредитно 
ризичних ванбилансних ставки  у хиљадама динара 
 

 
 
 
БИЛАНС СТАЊА  
 
Билансна сума Банке на дан 31.12.2015. године износи 8.897.173 хиљаде динара, што је 
ЕУР 73.152 хиљаде и у односу на стање на почетку године билансна сума је опала за 
21%. Банка је пословну 2015. годину завршила са исказаном добити и поред чињенице 
да је већим делом године радила у складу са ограничењима дефинисаним Решењем 
НБС од 12.11.2013. године.  
 
  

Приходи Расходи Нето ефекат

395.917 373.739 22.178

381.594 359.014 22.580

6.640 6.604 36

7.683 8.121 438

Опис

Курсне разлике по валутној клаузули

 - Предузећа

 - Становништво

 - Остало (лизинг)

Назив позиције 31.12.2015. Учешће

1. Нето приходи/(расходи) индиректних отписа пласмана 326.073 62%

1.1. Пласмани комитентима 319.061 61%

1.2. Отис ненаплативих потраживања 6.021 1%

1.5. Остала средстава 13.033 2%

2. Нето приходи/(расходи ) резервисања за губитке по ванбилансној активи 199.532 38%

Укупно (1+2) 525.605 100%
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Табела 12. Компаративни преглед Биланса стања у хиљадама динара 
 

 
 
Највеће учешће у активи имају финансијска средства која се држе до доспећа. Банка је 
током јануара 2014. године купила петогодишње ЕУР обвезнице Републике Србије у 
износу од ЕУР 10.500 хиљада, а новембра  исте године је на основу Уговора са 
Републиком Србијом о позајмици добила обвезнице номиналне вредности од  ЕУР 
80.932 хиљаде, које је делимично продала како би обезбеђивала ликвидна средства за 
исплату депозита својих клијената и на дан извештајног периода стање ових хартија од 
вредности износи ЕУР 27.195 хиљада. 
 
  

1. 2. 3. 4. 5.

Назив позиције 31.12.2014 Учешће 31.12.2015 Учешће Индекс

АКТИВА
Готовина и средства код централне банке 3.183.763 29% 2.635.264 30% 83
Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању 14.699 0% 15.348 0% 104
Финансијска средства расположива за продају 6.978 0% 8.394 0% 120
Финансијска средства која се држе до доспећа 3.942.914 35% 3.304.934 37% 84
Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација 1.325.919 12% 961.893 11% 73
Кредити и потраживања од комитената 612.554 5% 451.283 5% 74
Нематеријална улагања 28.195 0% 22.073 0% 78
Некретнине, постројења и опрема 1.563.700 14% 1.112.445 13% 71
Инвестиционе некретнине 0 0% 351.284 4% -
Текућа пореска средства 9.103 0% 0 0% 0
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 571.300 5% 0 0% 0
Остала средства 17.898 0% 34.255 0% 191
УКУПНА АКТИВА 11.277.023 100% 8.897.173 100% 79

ПАСИВА -

Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци 6.717 0% 34.501 0% 514
Депозити и остале обавезе према другим комитентима 7.523.322 67% 5.495.736 62% 73
Резервисања 1.478.562 13% 778.863 9% 53
Текуће пореске обавезе 0 0% 23.413 0% -
Одложене пореске обавезе 12.063 0% 9.524 0% 79
Остале обавезе 332.689 3% 165.444 2% 50
УКУПНO ОБАВЕЗЕ 9.353.353 83% 6.507.481 73% 70
Акцијски капитал 13.684.374 121% 1.793.902 20% 13
Сопствене акције 5.006 0% 0 0% 0
Добитак 0 0% 464.606 5% -
Губитак 12.172.651 108% 287.186 3% 2
Резерве 416.953 4% 418.370 5% 100

УКУПНО КАПИТАЛ 1.923.670 17% 2.389.692 27% 124

УКУПНО ПАСИВА 11.277.023 100% 8.897.173 100% 79

6. (4./2.)
Остварење Остварење
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Кредити и потраживања Банке су опали од почетка године обзиром на присутне мере 
НБС као ограничавајући фактор иако је њихово учешће у укупној активи остало скоро 
непромењено.  
 
Позицију некретнина, постројења и опреме чине највећим делом зграде и пословни 
простори у власништву Банке (пословне зграде у Савској улици - седиште Банке и у 
улици Народних хероја – бивша експозитура Банке). Овим позицијама су обухваћена и 
основна средства узета у лизинг, рачунарска опрема и пословни намештај. Предмет 
лизинга су основна средства са припадајућим услугама инсталације и односе се на 
реализацију пројекта обнављања и унапређења инфраструктуре информационо-
комуникационих технологија.  
 
Током септембра месеца 2015. године окончана је продаја пословне зграде у Скадарској 
улици тако да је позиција сталних средстава намењених продаји сведена на 0. Продаја 
се такође одразила и на приходе Банке као и на промену структуре капитала. Обзиром 
да се део зграде у Савској улици издаје и по том основу остварује приход некретнина је 
подељена тако да део користи Банка у оквиру основних средстава, а део некретнине 
који се издаје се води као инвестициона некретнина.  
 
У оквиру пасиве највеће учешће имају депозити и остале обавезе  и они су се битно 
променили у односу на крај 2014. године. Пад депозита резултат је контиуираног 
смањења депозита правних лица и штедње становништва. У оквиру ове позиције 
значајна су примљена средства од Европске инвестиционе банке (у наставку текста: 
ЕИБ) у износу ЕУР 9.112 хиљада, односно 1.108.238 хиљада динара на дан 31.12.2015. 
године. У мају 2012. године Банка се задужила код Републике Србије за средства ЕИБ 
ради пласирања тих средстава малим и средњим правним лицима и правним лицима 
средње тржишне капитализације по повољнијим условима у односу на остале кредите 
ван овог аранжмана.  
 
Каматна стопа на ова средства је варијабилна и чине је тромесечни, односно 
шестомесечни EURIBOR и маржа НБС која износи 0,3% годишње. Под EURIBOR се 
подразумева каматна стопа на годишњем нивоу која је једнака релевантној 
међубанкарској стопи плус или минус маржа коју одређује ЕИБ за сваки сукцесивни 
референтни период варијабилне каматне стопе.  
 
Резервисања су се смањила од почетка године за 699.699 хиљада динара и то највише 
по основу укидања резервисања за судске спорове у износу од 233.896 хиљада динара, 
као и укидања резервисања по плативим гаранцијама у износу од 297.491 хиљаде 
динара.  
 
Саставни део позиције остале обавезе јесу углавном обавезе по основу финансијског 
лизинга у износу од 69.195 хиљада динара и обавезе према добављачима. Уговор о 
финансијском лизингу је склопљен у марту 2012. године са Unicredit Leasing Србија на 
60 месеци са грејс периодом од 3 месеца, а односи се на набавку опреме и услуга за 
реализацију пројекта обнављања и унапређења инфраструктуре информационих 
технологија.  
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Валутна и рочна структура активе и пасиве 
 
Табела 13. Валутна и рочна структура билансне активе и пасиве за претходну и 
текућу годину  
 

 

 
 

 
 
  

31.12.2015 31.12.2014

ДИНАРСКА 37% 28%
ДЕВИЗНА 63% 72%
Страна валута 60% 70%
Валутна клаузула 3% 2%

ДИНАРСКА 55% 54%
ДЕВИЗНА 45% 46%
Страна валута 44% 44%
Валутна клаузула 1% 2%

Позиција

А
кт

ив
а

П
ас

ив
а

31.12.2015 31.12.2014

Краткорочна 76% 44%

Дугорочна 7% 37%

Стална средства 17% 19%

Краткорочна 55% 65%

Дугорочна 18% 18%

Капитал 27% 17%

П
ас

ив
а

Позиција

А
кт

ив
а
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Структура кредита и потраживања 
 
Табела 14. Рочна, валутна и секторска структура бруто кредита и потраживања у 
хиљадама динара  
 

 
  

1. 2. 3.

31.12.2014 Учешће 31.12.2015 Учешће Индекс

2.076.452 53% 1.764.612 51% 85

Укупно 313.267 8% 470.796 14% 150

01. Финансије и осигурање 0 0% 19 0% -

02. Предузећа 3.983 0% 321.595 9% 8.074

03. Јавни сектор 14.400 0% 0 0% 0

04. Становништво 294.884 8% 148.941 5% 51

05. НБС 0 0% 241 0% -

Укупно 392.772 10% 294.442 8% 75

01. Финансије и осигурање 7.377 0% 0 0% -

02. Предузећа 350.474 7% 266.628 7% 76

03. Становништво 34.724 1% 27.814 1% 80

04. Јавни сектор 18 0% 0 0% -

05. Остало 179 0% 0 0% -

Укупно 1.370.413 35% 999.374 29% 73

01. Финансије и осигурање 7.257 0% 118.546 3% 1.634

02. Предузећа 98 0% 80 0% 82

03. Јавни сектор 33.155 1% 26.536 1% 80

04. Страна лица 828.537 21% 293.453 8% 35

05. НБС 501.366 13% 560.759 17% 112

1.856.914 47% 1.703.818 49% 92

Укупно 442.303 11% 69.956 2% 16

01. Предузећа 260.234 7% 70 0% -

02. Становништво 182.069 5% 69.886 2% 38

Укупно 1.407.911 36% 1.628.808 47% 116

01. Финансије и осигурање 0 0% 0 0% -

02. Предузећа 1.380.748 35% 1.625.131 47% 118

03. Становништво 27.163 0% 3.677 0% 14

Укупно 6.700 0% 5.054 0% 75

01. Финансије и осигурање 0 0% 0 0% -

02. Предузећа 6.700 0% 5.054 0% 75

3.933.366 100% 3.468.430 100% 88Укупно
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Табела 15. Преглед нето кредита и потраживања у хиљадама динара 
 

 
 
Структуру бруто кредита и потраживања чине кредити комитентима, банкама и другим 
финансијским организацијама са 63%, наменски девизни депозит код НБС (17%),  
остали финансијски пласмани са 12%, редовни девизни рачуни код страних банака са 
5%, док се на активна временска разграничења и камате и накнаде односи 3% учешћа.  
 
Графикон 7. Секторска и рочна структура бруто кредита и потраживања у 
милионима динара  
 

 
 
  

1. 2. 3. 4. (3./2.)

Назив позиције 31.12.2014 31.12.2015 Индекс

1. Бруто кредити и потраживања 3.933.366 3.468.430 88

2. Исправке вредности кредита и 
потраживања

1.994.893 2.055.254 103

3. Нето кредити и потраживања (1. - 2.) 1.938.473 1.413.176 73
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Графикон 9. Секторска и валутна структура бруто кредита и потраживања у 
милионима динара  
 

 
 
Кредити и потраживања од предузећа 
 
Кредити и потраживања предузећима учествују са 64% у укупним бруто кредитима и 
потраживањима и код њих је дошло до повећања од 11%. 
 
Банка је током 2012. године закључила посреднички финансијски уговор са НБС 
поводом финансијског уговора између ЕИБ,  Републике Србије и НБС  који се тичу 
финансирања пројеката малих и средњих правних лица и правних лица средње 
тржишне капитализације из области индустрије, економије знања, енергетике, заштите 
животне средине, здравства и образовања. Банка је до 31.12.2015. године одобрила из 
ЕИБ кредитне линије правним лицима 10 дугорочних кредита са валутном клаузулом у 
ЕУР у динарској противвредности по куповном курсу НБС за ЕУР на дан пуштања 
кредита у течај у износу од укупно ЕУР 13.350 хиљада. а њихово стање (са доспећима) 
у бруто износу на дан 31.12.2015. године износило је 883.255 хиљада динара, т.ј. ЕУР 
7.262 хиљада. Банка одобрава корисницима зајма финансијску погодност исказану кроз 
каматну стопу. Таква финансијска погодност износи 50 базних поена у односу на 
годишњу каматну стопу коју би Банка обрачунавала на овај зајам без учешћа ЕИБ. 
Каматна стопа је варијабилна и зависи од EURIBOR увећаног за 0,3% што је износ 
марже Банке према НБС и 3% годишње као ефективна маржа Банке.  
  

0 0 1 1 2 2

Финансије и осигурање

Предузећа

Страна лица

Јавни сектор

НБС

Становништво

Финансије и осигурање

Предузећа

Становништво

Јавни сектор

Остало

Финансије и осигурање

Предузећа

Страна лица

Јавни сектор

НБС

Д
и
н
а
ри

В
а
л
ут
н
а
 

к
ла

уз
ул
а

Д
е
в
и
зе

31.12.2015

31.12.2014



	

Годишњи извештај о пословању Српске банке а.д. Београд за 2015. годину 
  24 
 

 

Стање кредита и потраживања предузећима у бруто износу на последњи дан 
извештајног периода износило је укупно 2.218.558 хиљада динара, а структура по врсти 
кредита и потраживања је следећа: 

- Кредити у складу са планом реорганизације и класични кредити ............. 940.777 

- ЕИБ кредити ..................................................................................................... 883.255 

- Остали финансијски пласмани ....................................................................... 319.069 

- Камате и накнаде ............................................................................................. 68.342 

- Кредити из средстава Владе Републике Италије  ......................................... 6.468 

- Активна временска разграничења .................................................................. 647 
 
Кредити и потраживања од становништва 
 
У оквиру сектора становништва чији кредити и потраживања учествују са 7% у 
укупним бруто кредитима и потраживањима запажен је пад од 53%. 
 
Стање свих кредита и потраживања у сектору становништва без исправки вредности на 
дан 31.12.2015. године извештајног периода износило је укупно 250.318 хиљада динара, 
а структура по врсти је следећа: 

- Готовински кредити .......................................................................................... 82.712 

- Дозвољени и недозвољени минус укључујући и минусна стања  
по утуженим текућим рачунима ...................................................................... 82.314 

- Остали кредити .................................................................................................. 34.249 

- Кредитне картице .............................................................................................. 27.355 

- Потрошачки кредити ......................................................................................... 11.251 

- Камате и накнаде ............................................................................................... 10.572 

- Стамбени кредити .............................................................................................. 1.293 

- Активна временска разграничења .................................................................... 572 
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Структура депозита и осталих обавеза 
 
Табела 16. Рочна, валутна и секторска структура депозита и осталих обавеза у 
хиљадама динара  
 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

31.12.2014 Учешће 31.12.2015 Учешће Индекс

1.715.536 24% 2.879.892 52% 168

Укупно 948.717 13% 1.551.598 28% 164

01. Финансије и осигурање 2.741 0% 766 0% 28

02. Предузећа 409.852 5% 1.293.743 24% 316

03. Јавни сектор 70.459 1% 128.151 2% 182

04. Становништво 366.008 5% 74.715 1% 20

05. Предузетници 48.580 1% 18.149 0% 37

06. Страна лица 3.423 0% 1.946 0% 57

07. Други комитенти 47.654 1% 34.128 1% 72

Укупно 0 0% 0 0% -

01. Финансије и осигурање 0 0% 0 0% -

02. Предузећа 0 0% 0 0% -

03. Становништво 0 0% 0 0% -

Укупно 766.819 11% 1.328.294 24% 173

01. Финансије и осигурање 3.976 0% 33.734 1% 848

02. Предузећа 219.224 4% 1.149.903 21% 525

03. Јавни сектор 3.437 0% 1.283 0% 37

04. Становништво 525.789 7% 136.712 2% 26

05. Предузетници 1.303 0% 506 0% 39

06. Страна лица 9.307 0% 4.142 0% 45

07. Други комитенти 3.783 0% 2.014 0% 53

3.917.144 50% 1.157.645 21% 30

Укупно 2.172.114 28% 367.831 7% 17

01. Финансије и осигурање 0 0% 0 0% -

02. Предузећа 89.792 1% 6.762 0% 8

03. Јавни сектор 3.500 0% 0 0% 0

04. Становништво 36.396 0% 3.669 0% 10

05. Други комитенти 
(углавном банке у стечају)

2.042.426 27% 357.400 7% 17

Укупно 16.067 0% 0 0 0

01. Финансије и осигурање 0 0% 0 0% -

02. Предузећа 16.067 0% 0 0% -

03. Становништво 0 0% 0 0% -

Укупно 1.728.963 22% 789.814 14% 46

01. Финансије и осигурање 0 0% 0 0% -

02. Предузећа 709.541 9% 496.702 9% 70

03. Јавни сектор 5.898 0% 6.597 0% -

04. Становништво 943.804 13% 284.222 5% 30

05. Страна лица 33.433 0% 2.293 0% 7

06. Други комитенти 36.287 0% 0 0% -

1.897.359 26% 1.492.700 27% 79

Укупно 0 0% 5.000 0 -

01. Финансије и осигурање 0 0% 0 0% -

02. Предузећа 0 0% 5.000 0% -

03. Други комитенти 0 0% 0 0% -

Укупно 0 0% 0 0 -

01. Финансије и осигурање 0 0% 0 0% -

02. Предузећа 0 0% 0 0% -

03. Становништво 0 0% 0 0% -

Укупно 1.897.359 26% 1.487.700 27% 78

01. Финансије и осигурање 0 0% 0 0% -

02. Предузећа 138.363 2% 232.170 4% 168

03. Јавни сектор 1.369.826 18% 1.114.705 20% 81

04. Становништво 389.170 6% 140.825 3% 36

7.530.039 100% 5.530.237 100% 73Укупно
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Графикон 10. Секторска и рочна структура депозита и осталих обавеза у милионима 
динара 
 

 
 
У укупним депозитима и осталим обавезама према комитентима, банкама и другим 
финансијским обавезама депозити учествују са 76%, примљена средства од 
међународних финансијских организација (ЕИБ и Влада Републике Италије) са 20%, а 
преосталих 4% на камате, накнаде, пасивна временска разграничења и остале 
финансијске обавезе.  
 
Графикон 11. Секторска и валутна структура депозита и осталих обавеза у 
милионима динара 
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Највећих 10 (десет) депонената учествује у укупним депозитима Банке са 79%, што 
значи да сви остали депоненти збирно имају учешће од 21% на дан 31.12.2015. године. 
Највећи депонент Банке јесте јавно предузеће Југоимпорт СДПР са 47,63% учешћа 
(износ од 2.014.635 хиљада динара) са претежно трансакционим средствима, док 
остатак од 31% укупних депозита чине углавном депозити предузећа из наменске 
индустрије.  
 
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ 
 
Табела 17. Ванбилансне позиције у хиљадама динара 
 

 
 
Структура ванбилансне евиденције није битније мењана у односу на прошлу годину.  
Највеће учешће у ванбилансној активи имају друге ванбилансне позиције (76%) и оне 
су остале на приближно истом нивоу од почетка године. У оквиру ове позиције 
најзначајнија је евиденција лоро акредитива у страној валути од 33.496.364 хиљаде 
динара (ЕУР 226.514 хиљада и УСД 53.452 хиљаде) углавном јавних предузећа 
наменске индустрије. Највећи део се односи на уговоре о испоруци робе које је 
закључило јавно предузеће Југоимпорт СДПР са ино партнерима. 
 
Преузете будуће обавезе чине 10% укупне ванбилансне евиденције и оне су опале за 
34% од краја 2014.године. У њиховој структури највише учествују чинидбене гаранције 
са 88%, а у оквиру њих доминирају издате гаранције за повраћај аванса покривене 
државном гаранцијом у девизама јавном предузећу Југоимпорт СДПР (4.625.404 
хиљаде динара, односно ЕУР 38.030 хиљада). Плативе гаранције учествују са 4% у 
укупним преузетим обавезама и оне су се смањиле за 532.654 хиљаде динара или за 
66% у односу на почетак 2015. године што се углавном односи на издате плативе 
гаранције предузећима са девизном клаузулом у износу од 301.143 хиљаде динара. 
Неискоришћене преузете обавезе учествују са 2% у укупним преузетим обавезама и оне 
су се смањиле од почетка године за 88% услед смањења потенцијалних обавеза по 
основу оквира за издавање гаранција покривене државном гаранцијом Републике 
Србије јавног предузећа Југоимпорт СДПР у износу од ЕУР 5.368 хиљада. Финансијска 
имовина за обезбеђење обавеза у износу од ЕУР 2.839 хиљада се односи на зaлoгу нaд 
oбвeзницaмa Републике Србије кoje Бaнкa имa у свoм влaсништву кao инструмeнт 
oбeзбeђeњa дeпoзитa прaвних лицa као клиjeнaтa Бaнкe. Дeпoзити кojи су били 
oбeзбeђeни зaлoгoм нa дaн 31.12.2014. гoдинe су у тoку 2015. гoдинe пoвучeни oд 
стрaнe клиjeнaтa aли je у тoку гoдинe извршeнa дoдaтнa кoлaтeрaлизaциja oрoчeних 
дeпoзитa Aгенције за осигурање депозита (Бeoгрaдскe бaнкe у стeчajу и Бeoбaнкe у 
стeчajу) зaлoгoм нaд хартијама од вредности.  
  

1.
4.

 (3. /2.)

Износ Учешће Износ Учешће

1. Послови у име и за рачун трећих лица 8.578.656 13% 8.989.597 14% 105

2. Преузете будуће обавезе 9.539.656 15% 6.265.038 10% 66

3. Друге ванбилансне позиције 47.165.071 72% 47.758.437 76% 101

Укупне ванбилансне позиције (1+2+3) 65.283.383 100% 63.013.072 100% 97

Индекс

2. 3.

Назив позиције
31.12.201531.12.2014
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Табела 18. Структура дела ванбилансних позиција у хиљадама динара 
 

 
 
Послови у име и за рачун трећих лица су се мало повећали од почетка 2015. године и 
учествују у укупној ванбилансној евиденцији са 14%. Највећи део ових послова се 
односи на дугорочна потраживања од физичких лица за откуп станова из стамбеног 
фонда Војске Србије у отплати која на дан 31.12.2015. године износе 8.352.584 хиљаде 
динара.  
 
Што се тиче рочне структуре ванбилансне евиденције на краткорочну ванбилансну 
активу се односи 80%, а на дугорочну ванбилансну активу 20%. 
 
ЛИКВИДНОСТ  
 
Услед мера НБС вишкови ликвидних средстава су пласирани путем преконоћних 
кредита кредита домаћим пословним банкама у домаћој валути у износу од 1.200.000 
хиљада динара и у девизама 339.600 хиљада динара, односно ЕУР 2.800 хиљада. Такође 
Банка је пласирала у друге банке путем девизних позајмица на 7 дана у износу од УСД 
6.100 хиљада, односно прерачунато у динаре 685.920 хиљада динара и депоновала 
преко ноћи на посебан рачун код НБС у износу од 21.328.700 хиљада динара.  
 
Банка је део средстава улагала на кратак рок и у репо пласмане код НБС са роком од 7 
дана у износу од 2.039.650 хиљада динара. Банка током 2015. године није куповала али 
је продала петогодишње ЕУР обвезнице Републике Србије у износу од ЕУР 5.432 
хиљаде (941.949 хиљада динара) чије стање на дан извештајног периода износи ЕУР 
27.195 хиљада, односно 3.307.622 хиљаде динара. 
 
По основу динарске и девизне обавезне резерве код Народне банке Србије Банка је 
током 2015. године просечно издвајала 935.539 хиљада динара, од чега се на динарску 
обавезну резерву односи 413.108 хиљада динара, а на просечно издвојена  девизна 
средства 522.431 хиљаду динара. Банка није користила средства обавезне резерве за 
потребе дневне ликвидности у извештајном пеиоду. 
 
  

1. 2. 3.
4. 

(3./2.)

Назив позиције 31.12.2014 31.12.2015 Индекс

1. Преузете будуће обавезе 9.539.656 6.265.038 66

1.1. Плативе гаранције 812.004 279.350 34

1.2. Чинидбене гаранције 7.635.615 5.491.155 72

1.3. Лицитационе гаранције 8.981 8.353 93

1.4. Неискоришћене преузете обавезе - оквирни кред. 916.134 140.885 15

1.5. Евиденција залоге државних хов у страној валути 0 0 -

1.6. Финансијска имовина за обезбеђење обавеза 166.922 345.296 207

2. Друге ванбилансне позиције 47.165.071 47.758.437 101

Укупно (1+2) 56.704.727 54.023.475 95
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Банка је слободна девизна средства држала највећим делом на рачунима код 
првокласних иностраних банака, водећи рачуна о рочној и валутној структури девизних 
депозита. На дан 31.12.2015. године Банка је у структури девизног подбиланса имала 
отворену дугу девизну позицију у свим валутама. 
 
ПЛАТНИ ПРОМЕТ 
 
Динарски платни промет 
 
У периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године Банка је обавила динарски платни 
промет у износу од 62.554.527 хиљада динара и извршила 197.707 налога. Од тога 
екстерни платни промет у односу на укупан промет учествује са 72% или 45.178.516 
хиљада динара, а интерни платни промет са 17.376.011 хиљада динара, односно 28%. 
 
Приходи од накнаде по пословима динарског платног промета су остварени у 
извештајном периоду у износу од 26.980 хиљада динара.  
 
Девизни платни промет 
 
Посредством коресподентских банака у иностранству Банка је за период од 01.01. до 
31.12.2015. године остварила девизни  платни промет са иностранством у висини  од 
ЕУР 256.706 хиљадa. За своје клијенте Банка је реализовала 2.498 налога и других 
инструмената плаћања према иностранству у износу од ЕУР 87.711 хиљадa. 
Истовремено обрађено је 1.108 прилива из иностранства и осталих инструмената 
наплате у износу од ЕУР 168.994 хиљадe. Банка је у истом периоду на међубанкарском 
тржишту продала ЕУР 25.646 хиљада и УСД 70.996 хиљада и купила ЕУР 2.710 хиљада 
и УСД 1.476 хиљада. 
 
Банка је откупила од правних лица девизна средства у ЕУР 18.282 хиљаде и УСД 
66.530 хиљада, а истовремено им продала ЕУР 6.463 хиљаде и УСД 1.746 хиљада.  
 
Приходи од накнаде по пословима девизног платног промета су остварени у 
извештајном периоду у износу од 59.136 хиљада динара. 
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7. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ 
 
Руководство Банке израдило је документ под називом СТРАТЕГИЈА  СРПСКЕ БАНКЕ 
А.Д. БЕОГРАД ЗА ПЕРИОД 2015. - 2017. године. У овом документу детаљно је 
анализирана актуелна позиција Банке на банкарском тржишту са пројекцијом биланса 
стања и успеха. Имајући у виду државни карактер власништва, стратешки циљ Банке је 
да постане банка преко које ће се у највећој мери или искључиво реализовати следећи 
послови: 

- прикупљање депозита од привредних друштава регистрованих за производњу 
наоружања и војне опреме у већинском државном власништву, осталих 
привредних друштава из тог сектора, као и јавних агенција и привредних 
друштава из јавног сектора;  

- одобравање кредита и других пласмана привредним друштвима регистрованим 
за производњу наоружања и војне опреме у већинском државном власништву, 
осталим привредним друштавима из тог сектора верификованим од стране 
Министарства одбране, као и јавним агенцијама и привредним друштвима из 
јавног сектора; 

- послови платног промета за потребе привредних друштава регистрованих за 
производњу наоружања и војне опреме у већинском државном власништву, 
осталих привредних друштава из тог сектора, као и јавних агенција и 
привредних друштава из јавног сектора; 

- пружање посредничких услуга у реализацији државних програма финансирања 
привредних друштава регистрованих за производњу наоружања и војне опреме у 
већинском државном власништву; 

- пружање административно - техничких услуга за потребе Министарства 
одбране; 

- послови платног промета и кредитне подршке запосленима у напред наведеним 
привредним друштвима (потрошачки кредити и готовински кредити са роком 
отплате до 12 месеци), што значи да ће обим активности Банке у сегменту 
послова са становништвом бити редуциран. 
 

Новом стратегијом циљеви Банке су јасније и конкретније дефинисани, а пре свега 
усклађени са  приоритетима дефинисаним од стране њеног оснивача: 

 максимално се фокусирати на одбрамбену индустрију Србије и њено праћење, 
како у делу кредитних послова, тако и у свим другим сегментима битним за рад 
привредних друштава из ове области, која је од посебног интереса. То се 
посебно односи на предузећа у већинском државном власништву и привредне 
субјекте верификоване од стране Министарства одбране; 

 проширење сарадње са јавним агенцијама и привредним друштвима из јавног 
сектора; 

 успостављање сарадње са оним привредним субјектима који су пословно 
повезани са фирмама из области наменске индустрије или као кооперанти 
учествују у реализацији њихових спољнотрговинских уговора, а у циљу 
повећања обима платног промета, јачања депозитне основе и прихода Банке; 
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 сарадња са оним привредним друштвима која се баве производњом или 
учествују у набавкама за потребе Министарства одбране и Војске Србије, на 
начин и у обиму који не угрожава основне стратешке циљеве Банке и не 
увећавају кредитни ризик;  

 послове са становништвом организовати на начин који омогућава пружање 
услуга циљној групи запослених у предузећима ОИС, Министарству одбране и 
јавном сектору; 

 обезбедити ликвидно, економично и успешно пословање, како би се спечила 
било која врста нестабилности и очувао углед финансијске институције која 
обавља послове од државног значаја. 
 
 

8. ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ  
 
Пословном политиком уређују се послови које Банка обавља и пословни односи у које 
Банка ступа са клијентима у складу са законом, другим прописима, Уговором о 
оснивању Банке, Статутом и другим актима Банке. 
 
Пословна политика заснована је на: 

- стратешким циљевима Банке из Стратегије Српске банке а.д. Београд  
за период од 2015. до 2017. године, 

- тржишним условима пословања, 
- стеченом поверењу клијената у Банку, 
- циљевима и развојним плановима Банке, 
- развоју нових банкарских производа, и  
- тренутном положају Банке на домаћем тржишту. 

 
 
9. ОПИС ГЛАВНИХ РИЗИКА 
 
Ризик је карактеристичан за банкарско пословање али се њиме управља посредством 
процеса непрекидног идентификовања, мерења и праћења, успостављања ограничења 
ризика и применом других контрола. 
 
Банка је по природи своје делатности изложена следећим најзначајнијим врстама 
ризика: кредитном ризику, ризику ликвидности и тржишном ризику (који обухвата 
ризик од промене каматних стопа, девизни ризик и остале тржишне ризике). Банка је 
такође изложена утицају оперативног ризика, ризика изложености Банке према једном 
лицу или групи повезаних лица, ризика улагања Банке у друга правна лица и основна 
средства, као и ризика који се односе на земљу порекла лица према коме је Банка 
изложена, а које Банка континуирано прати. 
 
Управљање ризицима у Банци је свеобухватан процес који подразумева 
идентификацију, анализу, рангирање и контролу свих облика пословних ризика. 
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Банка има усвојене политике и процедуре којима се обезбеђује контрола и примена 
свих унутрашњих аката Банке у вези са управљањем ризицима, као и процедура 
везаних за редовно извештавање Банке у вези са управљањем ризицима. Процеси 
управљања ризиком су пресудни за континуирано профитабилно пословање Банке и 
сваки појединац у Банци је у свом домену одговоран за изложеност ризику.  
 
Праћење и контрола ризика је првенствено заснована на успостављању процедура и 
лимита. Ови лимити одражавају пословну стратегију и тржишно окружење Банке, као и 
ниво ризика који је Банка спремна да прихвати. Банка перманентно прати и мери 
капацитет прихватљивог нивоа изложености ризицима узимајући у обзир укупну 
изложеност свим типовима ризика и активностима. 
 
Савремена банкарска наука познаје већи број ризика којима су банке изложене али се 
по значају издвајају кредитни и ризик ликвидности.  
 
Кредитни ризик је ризик да ће Банка претрпети губитак због тога што њени комитенти 
или уговорне стране неће моћи у потпуности или делимично да измире своје доспеле 
обавезе према Банци у уговореним роковима. На темељу политике за управљање 
ризицима, Банка утврђује правила и процедуре у којима се дефинише процес 
управљања кредитним ризиком појединачних пласмана и ризика на нивоу портфолиа, 
односно поступци идентификовања, мерења и праћења (контроле) пласмана, а посебно 
оних са повишеним нивоом ризика. Банка контролише и управља кредитним ризиком 
успостављањем лимита, којима дефинише ниво ризика који је вољна да прихвати на 
нивоу појединачних комитената, сегмената пословања, врсте посла, као и кроз праћење 
изложености тим ризицима. Банка је успоставила процес праћења квалитета кредита да 
би обезбедила благовремену идентификацију потенцијалних промена у кредитној 
способности комитената, укључујући редовну контролу средстава обезбеђења. Лимити 
у односу на комитенте се утврђују коришћењем система класификације кредитног 
ризика, који сваког комитента класификује према одређеном кредитном рангу. 
Класификација комитената је предмет редовног сагледавања.  Најзначајнији фактори 
који се узимају у обзир приликом процене обезвређења пласмана су: постојање 
кашњења у сервисирању главнице пласмана или доспелих камата више од 60 дана, 
уочене слабости у токовима готовине комитената, постојање погоршања кредитног 
рејтинга, као и непоштовање услова дефинисаних уговором. Банка одређује висину 
исправке вредности за сваки појединачно значајан кредит и пласман. У складу са 
прописима Народне банке Србије Банка такође обрачунава резерву за процењене 
губитке који могу настати по основу билансне активе и ванбилансних ставки у складу 
са интерном методологијом заснованом на Одлуци о класификацији билансне активе и 
ванбилансних ставки. 
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Ознака 
класификације 

Aктива која се класификује 
Обрачуната 
резерва 

Просечни % 
резерве 

Исправке 
вредности 
по МРС39 

Потребна 
резерва Билансна Ванбилансна Укупно 

Одбитне 
ставке 

Основица  

А 497.568 6.016.412 6.513.980 2.762.079 3.751.901 0 0,00% 225.280 0

Б 109.866 111.457 221.323 62.773 158.550 3.171 2,00% 1.174 687

В 12.572 3.972 16.544 1.829 14.715 2.207 15,00% 895 301

Г 603.282 109.283 712.565 45.843 666.722 200.016 30,00% 500.610 3.113

Д 1.697.642 1.884 1.699.526 943 1.698.583 1.698.583 100,00% 1.669.444 29.592

Укупно 2.920.930 6.243.008 9.163.938 2.873.467 6.290.471 1.903.977 30,27% 2.397.403 33.693
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Укупно обрачуната резерва за процењене губитке 
 

Рб. 
Опис 31.12.2014 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015

Индекс промене 
 у I 

кварталу 
 у II 

кварталу 
у III 

кварталу
 у IV 

кварталу
 у 

години

1. 
Укупно обрачуната 
посебна резерва 1.412.556 1.460.315 1.955.615 2.003.905 1.903.977 103,38 130,38 102,47 95,01 134,79

1.1. 
Билансна обрачуната 
посебна резерва 1.018.882 1.103.429 1.598.342 1.930.136 1.882.709 108,30 170,62 120,76 97,54 184,78

1.2. 

Ванбилансна 
обрачуната посебна 
резерва 393.674 356.886 357.273 73.769 21.268 90,66 5,96 20,65 28,83 5,40

2. 
Укупна исправка 
вредности по МРС 39 2.815.389 2.745.706 2.720.766 2.715.517 2.397.403 97,52 87,31 99,81 88,29 85,15

3. Резерва из добити 56.592 52.953 39.545 37.769 33.693 93,57 63,63 95,51 89,21 59,54
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Ризик ликвидности је ризик да Банка неће бити у могућности да измири своје доспеле 
обавезе. Да би се смањио или ограничио овај ризик, руководство Банке настоји да 
диверсификује своје изворе финансирања, да управља активом разматрајући њену 
ликвидност и да прати будуће новчане токове и дневну ликвидност Банке. То укључује 
процену очекиваних новчаних токова и постојање високо рангираних средстава 
обезбеђења која могу бити коришћена за осигурање додатних финансијских средстава 
уколико се то захтева. Ниво ликвидности се исказује показатељем ликвидности који 
представља однос збира ликвидних средстава првог и другог реда (готовина, средства 
на рачунима код других банака, депозити код НБС, потраживања у поступку 
реализације, финансијски инструменти котирани на берзи и остала потраживања Банке 
која доспевају до месец дана) и збира обавеза по виђењу без уговореног рока доспећа и 
обавеза са уговореним роком доспећа у наредних месец дана. Ликвидност Банке, као 
њена способност да о року извршава доспеле обавезе, зависи са једне стране од 
билансне структуре Банке, а са друге стране од усклађености токова прилива и одлива 
средстава. 
  





 

 




