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Објављивање података и информација  

Српске банке а.д. Београд 

са стањем на дан 30.06.2016. године 
 

У складу са Законом о банкама, Одлуком о објављивању података и информација 

банке („Сл. гласник РС“, бр. 125/2014  и 4/2015), 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. 269/16 од 

14.06.2016.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 30.06.2016. 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 и допунског капитала уз примену  

одбитних ставки. 

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

добити, као и нематеријална улагања и регулаторна усклађивања вредности односно 

потребне резерве као минусне ставке основног капитала.  

Допунски капитал чине ревалоризационе резерве које се односе на основна 

средства и учешћа у капиталу. Банка не поседује хибридне инструменте, односно 

субординиране инструменте, па осим ревалоризационих резерви нема других елемената 

допунског капитала.  

У наставку је дата табела која приказује структуру капитала Банке на дан 

30.06.2016. године. 
               (000 РСД) 

Р.бр Назив позиције 30.06.2016 

1. Елементи који се укључују у основни капитал (1.1+1.2-1.3-1.4-1.5-1.6) 1.871.735 

1.1. Номинална вредност уплаћених акција 1.315.772 

1.2. Резерве из добити  583.321 

1.3. Губици из претходних година 0 

1.4. Губитак текуће године 0 

1.5. Нематеријална улагања  27.358 

1.6. Стечене сопствене акције банке, осим преференцијалних кумулативних акција 0 

2. Елементи који се укључују у допунски капитал  14.941 

2.1. Део ревалоризационих резерви банке  14.941 

3. Одбитне ставке од основног капитала  39.305 

3.1. Износ потребне резерве за процењене губитке  35.173 

3.2. 
Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за 

продају 
4.132 

4. Укупан основни капитал (1.-3.) 1.832.430 

5. Укупан допунски капитал 14.941 

6. Укупан капитал (4.+5.) 1.847.372 

http://www.srpskabanka.rs/
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3. Капитални захтеви  

 

3.1   Адекватност капитала и капитални захтеви банке 
 

Законом о банкама прописан је минимум адекватности капитала од 12% изнад кога 

банке морају да одржавају величину свог показатеља, израженог кроз однос 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). 

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 30.06.2016 

1. Капитални захтев за кредитни ризик (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) 435.493 

1.1. Централне банке и држава 0 

1.2. Банке 113.806 

1.3. Привредна друштва 142.958 

1.4. Физичка лица 4.968 

1.5. Остало 173.761 

2. Капитални захтев за девизни ризик  188.505 

3. Капитални захтев за оперативни ризик 117.265 

4. Укупно капитални захтеви (1 + 2+3 ) 741.263 

 

Показатељ адекватности капитала износи 29,91%. Приликом израчунавања висине 

капитала за потребе адекватности, Банка је извршила умањење основног капитала за 

39.305 хиљаде динара (35.173 хиљадa динара за потребну резерву за процењене губитке и 

4.132 хиљадa динара за нереализоване губитке по основу хартија од вредности 

расположивих за продају).  

Укупан износ капиталних захтева на дан 30.06.2016. године за кредитни, тржишни 

и оперативни ризик износи 741.263 хиљаде динара. Капитални захтев за кредитни ризик (у 

банкарској и трговачкој књизи) износи 435.493 хиљада динара, капитални захтев за 

девизни ризик износи 188.505 хиљаде динара, док капитални захтев за оперативни ризик 

износи 117.265 хиљадa динара. Учешће позиција трговачке књиге у укупном портфолиу 

банке је испод прописаног лимита тако да нема обавезе 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 30.06.16 износи 6.177.192 хиљаде динара. 

Актива пондерисана кредитним ризиком износи 3.629.109 хиљадa динара, изложеност 
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девизном ризику износи 1.570.874 хиљада динара, а изложеност оперативном ризику 

износи 977.208 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 територијалним аутономијама и јединицама 

локалне самоуправе; 0 0 

Изложености према јавним административним телима; 0 0 

Изложености према међународним развојним банкама; 0 0 

Изложености према међународним организацијама; 0 0 

Изложености према банкама; 0 0 

Изложености према привредним друштвима; 689.286 4.113.467 

Изложености према физичким лицима; 0 0 

Високоризичне изложености; 0 0 

Изложености по основу покривених обвезница; 0 0 

Изложености по основу улагања у отворене инвестиционе 

фондове; 0 0 

Остале изложености 0 0 

Укупно 689.286 4.113.467 
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