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Објављивање података и информација  

са стањем на дан 30.06.2021. године 
 

У складу са Законом о банкама, Одлуком Народне банке Србије о објављивању 

података и информација банке („Сл. гласник РС“, бр. 103/2016), Одлуком Извршног 

одбора Српске банке а.д. о усвајању критеријума за утврђивање података и информација 

које је банка дужна да објављује, условима и начину и роковима њиховог објављивања, 

ИО бр. 309/18 од 06.06.2018. године, Српска банка а.д. Београд (у даљем тексту Банка) 

објављује извештај који садржи податке о капиталу, адекватности капитала и техникама 

ублажавања ризика на дан 30.06.2021. године.  
 

Извештај се јавно објављује на интернет страници Банке (www.srpskabanka.rs). 
 

Објављивање се односи искључиво на податке Банке, с обзиром да Банка не врши 

консолидацију.  
 

1. Пословно име и седиште банке 

Српска банка а.д. Београд, Савска 25 Београд 
 

2. Капитал банке 

Укупан капитал Банке се састоји од основног капитала.  
 

Основни капитал чини акцијски капитал по основу обичних акција, резерве из 

добити, ревалоризационе резерве и остали нереалзовани добици/губици, као и 

нематеријална улагања која се одбијају од основног акцијског капитала банке. 
 

Банка нема додатни основни капитал, као ни допунски капитал.  
 

Структуру капитала Банке на дан 30.06.2021. године: 
               (000 РСД) 

  Назив позиције Износ 

1 КАПИТАЛ  3.083.599 

1.1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ  3.083.599 

1.1.1. Основни акцијски капитал 3.083.599 

1.1.1.1 Инструменти основног акцијског капитала и припадајућа емисиона премија 2.368.406 

1.1.1.2.1 
Напомена: Добит из ранијих година која не испуњава услове за укључивање у основни 

акцијски капитал 

0 

1.1.1.2.2 
Напомена: Добит из текућег периода која не испуњава услове за укључивање у основни 

акцијски капитал 
0 

1.1.1.3 (-) Губитак 0 

1.1.1.4 Ревалоризационе резерве и остали нереализовани добици/губици 577.630 

1.1.1.4.1 Ревалоризационе резерве и остали нереализовани добици 585.478 

1.1.1.4.2 (-) Нереализовани губици -7.848 

1.1.1.5 Резерве из добити, остале резерве и резерве за опште банкарске ризике 189.268 

1.1.1.5.1 Резерве из добити 189.268 

1.1.1.5.2 Остале резерве 0 

1.1.1.5.3 Резерва за опште банкарске ризике 0 

1.1.1.9 (-) Остала нематеријална улагања умањена за повезане одложене пореске обавезе -51.704 

1.1.2. Додатни основни капитал 0 

1.2. ДОПУНСКИ КАПИТАЛ 0 
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3. Адекватност капитала и капитални захтеви  

 

Законом о банкама прописани су минимални показатељи адекватности капитала 

изнад кога банке морају да одржавају величину свог показатеља, израженог кроз однос 

одговарајућег износа капитала и ризичне пондерисане активе и ризичних ванбилансних 

ставки (кредитни капитални захтев) и увећаног за изложеност Банке девизном ризику 

(девизни капитални захтев), тржишном ризику (тржишни капитални захтев) и 

оперативном ризику (капитални захтев за оперативни ризик), и то: 

- показатељ адекватности капитала – минимално 8%, 

- показатељ адекватности основног капитала – минимално 6%, 

- показатељ адекватности основног акцијског капитала – минимално 4,5%. 

 

У складу са Одлуком о адекватности капитала банке, Банка израчунава капиталне 

захтеве за следеће ризике:  

- кредитни ризик – применом стандардизованог приступа;  

- тржишни ризик – девизни ризик у оквиру банкарске књиге применом 

стандардизованог приступа;  

- оперативни ризик – применом приступа основног индикатора. 

 

Kaпитални захтеви 
     (000 РСД) 

Р.Бр. Назив позиције 30.06.2021 

1. Капитални захтев за кредитни ризик (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) 639.946 

1.1. Изложености према државама и централним банкама  0 

1.2. Изложености према банкама  60.659 

1.3. Изложености према привредним друштвима 236.584 

1.4. Изложености према физичким лицима 4.191 

1.5. Изложености по основу власничких улагања 492 

1.6. Изложености обезбеђене хипотекама на непокретности 186.345 

1.7. Изложености у статусу неизмирења обавеза 0 

1.8. Осталe изложености 151.675 

2. Капитални захтев за девизни ризик  20.605 

3. Капитални захтев за оперативни ризик 69.399 

4. Укупно капитални захтеви (1 + 2+3 ) 729.950 

 

Показатељ адекватности капитала на дан 30.06.2021. године износи 33,80%. С 

обзиром да се капитал Банке састоји искључиво од основног акцијског капитала, 

показатељ адекватности основног капитала и показатељ адекватности основног акцијског 

капитала једнаки су укупном показатељу адекватности капитала. 

 

Приликом израчунавања висине капитала за потребе адекватности, Банка је 

извршила умањење основног капитала за 59.552 хиљада динара (7.848 хиљадa динара за 

нереализоване губитке и 51.704 хиљаде динара за нематеријална улагања).  

 

Укупан износ капиталних захтева на дан 30.06.2021. године за кредитни, тржишни 

и оперативни ризик износи 729.950 хиљада динара. Капитални захтев за кредитни ризик (у 

банкарској и трговачкој књизи) износи 639.946 хиљада динара, капитални захтев за 
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девизни ризик износи 20.605 хиљадa динара, док капитални захтев за оперативни ризик 

износи 69.399 хиљада динара. Учешће позиција трговачке књиге у укупном портфолију 

Банке је испод прописаног лимита тако да нема обавезу израчунавања капиталних захтева 

везаних за остале тржишне ризике који произилазе из ставки које се воде у књизи 

трговања, већ се за њих обрачунавају капитални захтеви за кредитни и девизни ризик.                   

 

Укупна ризична актива Банке на дан 30.06.2021. године износи 9.124.358 хиљада 

динара. Актива пондерисана кредитним ризиком износи 7.999.313 хиљада динара, 

изложеност девизном ризику износи 257.557 хиљада динара, а изложеност оперативном 

ризику износи 867.488 хиљада динара. 

 

4. Технике ублажавања кредитног ризика 

 

Банка користи технике ублажавања кредитног ризика које су, у складу са Одлуком 

о адекватности капитала банке, прихватљиве код примене стандардизованог приступа за 

утврђивање капитала за покриће кредитног ризика. 

 

Информације о примени техника ублажавања кредитног ризика обухвата износе 

изложености обезбеђених инструментима материјалне кредитне заштите, по класама 

изложености, као и укупног износа изложености обезбеђених инструментима 

нематеријалне кредитне заштите, по класама изложености. 

 

Изложености покривене средствима ублажавања кредитног ризика по класама 

изложености: 

(000 РСД) 

Класа изложености 

Износ изложености 

покривен 

финансијском 

имовином 

Износ изложености 

покривен 

нематеријалном 

кредитном 

заштитом 

Изложености према државама и централним банкама 0 0 

Изложености према банкама 0 0 

Изложености према привредним друштвима 1.596.943 1.225.022 

Изложености према физичким лицима 20.298 0 

Изложености по основу власничких улагања 0 0 

Изложености обезбеђене хипотекама на непокретности 10.216 8.640 

Изложености у статусу неизмирења обавеза 0 0 

Остале изложености 0 0 

Укупно 1.627.457 1.233.662 
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5. Показатељ левериџа 

 

Показатељ левериџа представља однос основног капитала, који се добија као збир 

основног акцијског капитала и додатног основног капитала у складу са одлуком којом се 

уређује адекватност капитала банке, и износа изложености банке. 

 

На дан 30.06.2021. године показатељ левериџа Банке износи 12,44. 

 

Редни 

број Врсте изложености Износ изложености 

1 
Укупан износ изложености по основу правила за обрачун левериџ 

показатеља 24.795.857 

2 
Основни капитал у складу са одлуком којом се уређује адекватност 

капитала банке 3.083.600 

3 ПОКАЗАТЕЉ ЛЕВЕРИЏА 12,44 

 

 

6. Прилози 

 

  

Прилог 1 ПИ-КАП - Подаци који се односе на капитал банке 

Прилог 2 ПИ–ФИКАП - Подаци о основним карактеристикама финансијских 

инструмената који се укључују у обрачун капитала банке   

Прилог 3 ПИ–УПК - Упутство о повезивању позиција капитала из биланса стања с 

позицијама капитала банке 

Прилог 4 ПИ–АКБ - Подаци о укупним капиталним захтевима и показатељу 

адекватности капитала 

Прилог 5 ПИ–ГР - Подаци о географској расподели изложености значајних за 

израчунавање контрацикличног заштитног слоја капитала 

Прилог 6 ПИ–КЗС - Подаци о износу контрацикличног заштитног слоја капитала 

банке 
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