ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА СРПСКЕ БАНКЕ
на дан 30.09.2013. године

1. ПОКАЗАТЕЉ АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА:

Капитал Банке на дан 30.09.2013. године износи 2.144.580 хиљада динара, а обрачунати
показатељ адекватност капитала је 12,11%. У односу на 30.06.2013. године капитал је
повећан за 666.413 хиљада динара, док је показатељ адекватности порастао за 3,23
процентних поена и изнад је прописаног нивоа од 12,00%.
31.12.2012. по НБС

30.06.2013.

30.09.2013.

10,79%

8,88%

12,11%

2. КАПИТАЛ БАНКЕ:

у 000 РСД

31.12.2012. по НБС
1.686.652

30.06.2013.

30.09.2013.

1.478.167

2.144.840

Регулаторни капитал банке износи 18,7 милиона евра и далеко је изнад прописаног нивоа
од 10 милиона евра. Овај капитал је довољан да банка обезбеди покриће свих ризика у
пословању.
3. БИЛАНСНА АКТИВА:
31.12.2011.
18.103.140

31.12.2012.
20.752.446

у 000 РСД
30.09.2013.

30.06.2013.
21.984.376

23.710.210

Билансна актива Банке наставља тренд раста и на дан 30.09.2013. године већа је у односу
на почетак пословне године за 14%.
Очекује се даљи раст билансне активе до краја 2013. године.
Раст билансне активе, највећим делом је усмерен на подршку домаћој привреди кроз
кредитне пласмане и гаранцијска обезбеђења.
4. ДЕПОЗИТИ БАНКЕ:
31.12.2011.
12.996.797

31.12.2012.
13.604.470

30.06.2013.

у 000 РСД
30.09.2013.

14.771.280

16.498.029

Депозити Банке настављају тренд раста и на дан 30.09.2013. године већи су у односу на
почетак пословне године за 21%.
Очекује се даљи раст даљи раст депозитне основе банке до краја 2013. године.
Раст депозита резултат је повећаног поверења и раста штедње становништва, као и
повећања броја клијената правних лица и износа њихових депозита.
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Раст штедње становништва у последњих годину дана

Штедња и средства на текућим рачунима физичких лица показују значајан пораст у
последњих годину дана, са 25,7 милиона ЕУР у септембру 2012. на 39,98 милиона ЕУР у
септембру текуће године, повећање за 55%.
5. ПРОБЛЕМАТИЧНИ КРЕДИТИ:

учешће проблематичних у укупним кредитима

31.12.2011.

31.12.2012.

30.6.2013.

30.09.2013.

22,09%

32,18%

43,25%

45,8%

У трећем кварталу ове године заустављен је раст проблематичних кредита и током
септембра забележено је њихово смањење у односу на август за 10 процентних поена.
Један од приоритета у активностима банке до краја године биће усмерено на решавање
проблематичних пласмана у циљу њихове наплате.
6. ЛИКВИДНОСТ БАНКЕ:
Банка одржава значајан ниво динарске и девизне ликвидности, са усклађеношћу у
приливима и одливима средстава. Банка не користи средства динарске и девизне обавезне
резерве. Високу ликвидност Банке одражава и кретање показатеља ликвидности:
показатељ

ЛИМИТ

просечна вредност
показатеља ликвидности

1,00

2010.

2011.

2012.

период
01.01.-30.09.2013.

2,24

2,19

2,08

2,43

7. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ БАНКЕ
Банка је остварила позитиван финансијски резултат за први за првих 9 (девет) месеци
2013. године у износу од 9,7 милиона динара.
Руководство банке је преузело мере и активности на смањењу трошкова које ће
спроводити до краја 2013. године у циљу рационализације пословања и подизања нивоа
ефикасности и профитабилности банке.
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