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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Власнику и руководству Војвођанске банке а.д., Нови Сад 
 
Мишљење 
 
Извршили смо ревизију консолидованих финансијских извештаја Војвођанске банке а.д., Нови Сад (у 
даљем тексту: “Банка”) и њених зависних правних лица (даље у тексту, заједно: „Група“), који обухватају 
консолидовани извештај о финансијској  позицији на дан 31. децембра 2020. године, консолидовани 
биланс успеха, консолидовани извештај о осталом резултату, консолидовани извештај о променама на 
капиталу и консолидовани извештај о токовима готовине за годину која се завршила на тај дан, као и 
напомене уз финансијске извештаје које укључују сумарни преглед значајних рачуноводствених политика.  
 

По нашем мишљењу, приложени консолидовани финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, 
по свим материјално значајним аспектима финансијску позицију Групе на дан 31. децембра 2020. године и 
резултате њеног пословања и токове готовине за годину која се завршила на тај дан, у складу са 
Међународним стандардима финансијског извештавања, у смислу Закона о банкама и подзаконских аката 
Народне банке Србије који регулишу финансијско извештавање банка.  
 
Основа за мишљење  
 
Ревизију смо извршили у складу са стандардима ревизије применљивим у Републици Србији. Наше 
одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен 
Одговорности ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја. Ми смо независни у односу 
на Групу у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке 
стандарде за рачуновође (ИЕСБА Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију 
финансијских извештаја у Републици Србији и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са 
овим захтевима и ИЕСБА Кодексом.  
 
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше 
мишљење. 
 
Остале информације 
 

Руководство Банке је одговорно за остале информације. Остале информације обухватају информације 
укључене у консолидовани годишњи извештај о пословању али не укључују финансијске извештаје и 
извештај ревизора о њима. Наше мишљење о консолидованим финансијским извештајима се не односи 
на остале информације. 
 
У вези са нашом ревизијом консолидованих финансијских извештаја, наша одговорност је да прочитамо 
остале информације и при том размотримо да ли постоји материјална недоследност између њих и 
консолидованих финансијских извештаја или да ли изгледа да наша сазнања стечена током ревизије, или 
на други начин, представљају материјално погрешна исказивања. У вези са консолидованим годишњим 
извештајем о пословању, спровели смо поступке прописане Законом о рачуноводству Републике Србије. 
Ти поступци укључују проверу да ли је консолидовани годишњи извештај о пословању у формалном 
смислу припремљен у складу са Законом о рачуноводству Републике Србије. 
 
На основу спроведених процедура, у мери у којој смо у могућности да то оценимо, извештавамо да: 
 

1. Информације приказане у консолидованом годишњем извештају о пословању за 2020. годину су 
усклађене, у свим материјално значајним аспектима, са приложеним консолидованим 
финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 2020. године. 

 

2. Приложени консолидовани годишњи извештај о пословању за 2020. годину је припремљен у 
складу са Законом о рачуноводству Републике Србије. 

 

На основу  познавања и разумевања Банке и њеног окружења стеченог током ревизије, нисмо утврдили 
материјално значајне погрешне наводе у консолидованом годишњем извештају о пословању. 
 
Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје 
 

Руководство Банке је одговорно за припрему и фер приказивање ових консолидованих финансијских 
извештаја у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и за оне интерне контроле 
за које одреди да су потребне за припрему консолидованих финансијских извештаја који не садрже 
материјално значајне погрешне исказе, настале услед преваре или грешке. 
 
При састављању консолидованих финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену 
способности Групе да настави с пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, 
питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као 
рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Групу или да обустави 
пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради. 
 
Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Групе.   

http://www.deloitte.com/rs/o-nama


 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 
 
Власнику и руководству Војвођанске банке а.д., Нови Сад (наставак) 
 
Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја  
 
Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да консолидовани финансијски извештаји, узети у 
целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед преваре или грешке; и 
издавање извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок 
ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са стандардима 
ревизије применљивим у Републици Србији увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази 
постоје. Погрешни искази могу да настану услед преваре или грешке и сматрају се материјално значајним 
ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника 
донете на основу ових консолидованих финансијских извештаја. 
 
Као део ревизије у складу са стандардима ревизије применљивим у Републици Србији, ми примењујемо 
професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:  
 

 Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у 
консолидованим финансијским извештајима, насталих услед преваре или грешке; осмишљавање 
и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно 
адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити 
идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат преваре је већи него за 
погрешне исказе настале услед грешке, зато што превара може да укључи удруживање, 
фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.  

 Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања 
ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања 
мишљења о ефикасности система интерних контрола Групе. 

 Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 
рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство. 

 Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од 
стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална 
неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу 
способности Групе да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо да 
постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана 
обелодањивања у консолидованим финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања 
нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским 
доказима прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови 
могу за последицу да имају да Група престане да послује у складу са начелом сталности. 

 Вршимо процену укупне презентације и садржаја консолидованих финансијских извештаја, 
укључујући обелодањивања, и да ли су у консолидованим финансијским извештајима приказане 
основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.  

 Прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа у вези са финансијским информацијама 
ентитета или пословних активности у оквиру Групе како бисмо изразили мишљење о 
консолидованим финансијским извештајима. Ми смо одговорни за усмеравање, надзор и 
извршење ревизије Групе. Ми смо искључиво одговорни за наше ревизорско мишљење. 
 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и 
значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерних контрола које смо 
идентификовали током ревизије.  
 
 
Београд, 17. март 2021. године 
 

 
Оливера Андријашевић 
Овлашћени ревизор,  
и за Deloitte д.о.о. Београд 
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1.  ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ БАНКЕ 
 

Војвођанска банка а.д. Нови Сад (у даљем тексту „Банка“) је правни следбеник ОТП Банке Србија 
а.д. Нови Сад. Решењем Агенције за привредне регистре број БД 41337/2019 од 25. априла 2019. 
године промењено је име ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад у Војвођанска банка а.д. Нови Сад.  
 
ОТП Банке Србија а.д. Нови Сад је правни следбеник Кулске банке а.д. Нови Сад. Кулска банка 
а.д. Нови Сад регистрована је као акционарско друштво код Привредног суда у Сомбору 
Решењем бр. Фи 488/95 од 17.05.1995. године. Решењем Агенције за привредне регистре број БД 
32735/2007 од 18. маја 2007. године промењено је име Кулске банке а.д. Нови Сад у ОТП Банка 
Србија а.д. Нови Сад и истовремено уписана статусна промена спајања уз припајање Зептер 
банке а.д. Београд и Нишке банке а.д. Ниш привредном друштву Кулска банка а.д. Нови Сад као 
друштву стицаоцу, услед које статусне промене су друштва Zepter банка а.д. Београд и Нишка 
банка а.д. Ниш брисана из регистра.  
 
На седници Скупштине Банке oдржaнoj дана 28. јануара 2019. гoдинe донета је Одлуку о 
припајању Вojвoђaнскe бaнкe a.д., Нoви Сaд ОТП Банци а.д. Нови Сад. Решењем број БД 
41344/2019 од 25 априла 2019. године уписана је статусна промена припајања привредног 
друштва ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад, као друштва стицаоца и Војвођанске банке а.д. Нови 
Сад као друштва преносиоца које је брисано из Регистра привредних друштава услед статусне 
промене. Статусна промена припајања је спроведена 26. априла 2019. гoдинe уписом припајања 
у регистар привредних друштава.  
 
Банка је регистрована у Републици Србији за обављање послова платног промета, кредитних и 
депозитних послова и других послова у складу са законом. Седиште Банке је у Новом Саду на 
адреси Трг Слободе бр. 5.  
 
Банка је члан ОТП групе. ОТП Банка plc Будимпешта је 100% власник акција у акцијском капиталу 
Банке.  
 
На дан 31. децембра 2020. године Банка се састојала од централе у Новом Саду, на адреси Трг 
Слободе бр. 5, 5 регионална центра и 122 филијала. 
 
Група на дан 31. децембра 2020. године има 1,810 запослених док је са 31. децембром 2019. 
године број запослених био 1,992 . 
 
Порески идентификациони број Банке је 100584604.  
 
ОТП Investments д.о.о., Нови Сад правни је следбеник предузећа KB-NS Investments д.о.о. KB-
NS Investments д.о.о. је основан Одлуком о оснивању од 19. јануара 2006. године као друштво са 
ограниченом одговорношћу. Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре у 
Новом Саду Решењем бр. БД 105736/2006. Основна делатност предузећа је факторинг и 
консалтинг. Удео Банке у овом предузећу је 100%.  
 
Предузеће је на дан 31. децембра 2020. године имало 1 запосленог радника, а исти број 
запослених је био и 2019. године.  
 
Порески идентификациони број предузећа ОТП Инвестментс је 104234088.  
 
Привредно друштво за финансијски лизинг ОТП Лизинг д.о.о., Београд, које је пословало до 28. 
марта 2007. године под називом TBI Leasing д.о.о., основано је/уписано је у судски регистар 
Трговинског суда у Београду решењем IX-Fi -13250/2003 од 16. децембра 2003. године сходно 
Одлуци о оснивању Друштва од 2. децембра 2003. године.  
 
Оснивач Друштва је TBIF Financial Services B.V. Амстердам, Холандија са 100% учешћа у 
капиталу. Друштво је почело своје пословање у 2004. години.  
 
Промена назива такође и промена оснивача, који у 2007. години постаје NBG Bank of Greece S.A. 
Aelou 86, Атина, Грчка са уделом 100% капитала, уписано је код Агенције за привредне регистре 
под бројем БД 9148/2007 од 28. марта 2007. године.  
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1.  ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ БАНКЕ (наставак) 
 
У 2017. години поново долази до промене назива као и до промене оснивача. Решењем Агенције 
за привредне регистре под бројем БД 109527/2017 од 26. децембра 2017. године извршена је  
промена назива у ОТП Лизинг д.о.о., а са уделом 100% капитала уписана је ОТП банка Србија 
а.д., Нови Сад.  
 
Решењем број БД 91170/2019 од 19. септембра 2019. године Банке је извршила продају 40% 
власништва у привредном друштву OTP Lizing d.o.o. Beograd у износу од 180,232 хиљада динара.  
 
Основна делатност Друштва је обављање послова финансијског лизинга. На дан 31. децембра 
2020. године, Друштво је имало 12 запослених радника (31. децембар 2019. године: 20 радника ). 
 
У складу са чланом 13а. став 3, чланом 13 д. став 2 Закона о финансијском лизингу (Службени 
гласник Републике Србије, бр. 55/03 и 61/05), који се односе на издавање дозвола и давање 
сагласности Народне банке Србије (Службени гласник Републике Србије, бр. 81/05), Гувернер 
Народне банке Србије је дана 25. јануара 2006. године издао Друштву дозволу за обављање 
делатности финансијског лизинга.  
 
Матични број Друштва је 17519492, порески идентификациони број (ПИБ) је 103180191. Седиште 
Друштва је у Београду, у улици Омладинских бригада бр. 88.  
 
Друштво са ограниченом одговорношћу ОTP Services д.о.о., Београд (у даљем тексту: 
„Друштво“), уписано је у Агенцији за привредне регистре Републике Србије у Београду решењем 
БД 112619/2007 од 03. септембра 2007.  године. Претежна делатност Друштва је била остале 
услуге рекламе и пропаганде.  
 
Решењем Агенције за привредне регистре број БД 14565/2008 од 21. марта 2008. године, 
извршена је промена претежне делатности Друштва. Од тада претежна делатност Друштва је 
изнајмљивање аутомобила.  
 
Решењем Агенције за привредне регистре број БД 109525/2017 од 26. децембра 2017. године, 
извршена је промена пословног имена  Друштва у ОTP Services д.о.о.  
 
Седиште Друштва је у Београду, Нови Београд, ул. Омладинских Бригада 88. Оснивач Друштва је 
ОТП Лизинг д.о.о., Београд - привредно друштво за финансијски лизинг, Београд.  
 
Друштво је регистровано по структури власништва као 100% приватни капитал домаћег власника 
(једночлано друштво). Укупан уписани и уплаћени основни капитал Друштва износи 500 ЕУР (пет 
стотина евра у динарској противвредности).  
 
Порески идентификациони број Друштва је 105175933. Матични број је 20326042. Шифра 
делатности је 7711.  
 
Друштво је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству разврстано у мало правно лице. 
Орган руковођења Друштвом је директор Друштва. Функцију Скупштине  врши оснивач, пошто се 
ради о једночланом друштву.  
 
На дан 31. децембра 2020. године, Друштво је имало 8  запослених  радника (31. децембар 2019. 
године: 14 радника ). 
 
OTP Factoring Serbia д.о.о. Нови Сад основан је у правној форми друштва са ограниченом 
одговорношћу на основу Одлуке о оснивању друштва од 22. јуна 2010. године, од стране јединог 
оснивача Војвођанска Банка АД. Привредно друштво је уписано у регистар привредних субјеката 
код Агенције за привредне регистре решењем број БД 71680/2010 од 06. јула 2010. године. 
Седиште Друштва је у Новом Саду, ул. Краља Александра 8.  
 

Друштво је евидентирано под матичним бројем 20661429, и додељен му је Порески 
идентификациони број ПИБ 106695209. Претежна делатност Друштва су остале непоменуте 
финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова (шифра 6499).  
 

На дан 31. децембра 2020. године Друштво има 3 запослених (31. децембра 2019. године је било 
4 запослених ). 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД 
 
2.1. Основе за састављање и презентацију консолидованих финансијских извештаја 
 

Консолидовани финансијски извештаји Банке (у даљем тексту “финансијски извештаји”) за 2020. 
годину састављени су у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања 
(“МСФИ“) и прописима Народне банке Србије који регулишу финансијско извештавање банака. 

 
              Банка, као велико правно лице, у складу са Законом о рачуноводству (Сл. гласник РС", бр. 

62/2013, 30/2018 и 73/2019) у обавези је да примењује Међународне стандарде финансијског 
извештавања (“МСФИ“). Додатно, у складу са Изменама и допунама Закона о банкама ("Сл. 
гласник РС", бр. 14/2015), банке у Републици Србији су дужне да приликом састављања 
годишњих финансијских извештаја примењују Међународне стандарде финансијског 
извештавања, као и накнадне измене стандарда и са њима повезана тумачења, од дана који је  
надлежно међународно тело одредило као дан почетка њихове примене . 

 
Приложени консолидовани финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Одлуком 
о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке (“Службени 
гласник РС” бр. 71/2014, 135/2014, 103/2018 и 93/2020). 
  
Консолидовани финансијски извештаји обухватају појединачне извештаје Војвођанске банке а.д., 
Нови Сад и извештаје зависних предузећа наведених у табели испод:  

 

Пословно име  
 

Седиште и адреса  
 

Матични број  
 

Удео у 
власништву  

 
OTP Investments д.о.о.,  
   Нови Сад 

 
Булевар Ослобођења 69  

 
20124156 

 
100% 

ОТП Лизинг д.о.о., Београд 
 

Београд, Омладинских 
бригада 88 

 
17519492 

 
60% 

OTP Services д.о.о., Београд 
 

Београд, Омладинских 
бригада 88 

 
20326042 

 
100% 

   
OTP Factoring д.о.о.,  
   Нови Сад 

 
Трг Слободе 7  

 
20661429 

 
100% 

 
На дан 31. децембра 2020. године извештаји зависног друштва ИМОС а.д., Шид нису обухваћени 
консолидованим финансијским извештајем Војвођанске банке а.д. Нови Сад (Напомена 25), јер 
наведено зависно друштво није материјално значајно за консолидоване финансијске извештаје 
Групе, a извршено обезвређење у консолидованим финансијским извештајима за 2020. годину.  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 

 
2.1. Основе за састављање и презентацију консолидованих финансијских извештаја (наставак) 
 

По основу учешћа у зависним друштвима стекли су се услови за састављање консолидације и 
припреме консолидованих финансијских извештаја у складу са Међународним стандардима 
финансијског извештавања.   
 
Банка израђује консолидоване финансијске извештаје применом метода потпуне консолидације с 
обзиром да поседује контролу над овим лицима у складу са МСФИ 10 Консолидовани 
финансијски извештаји. Банка је саставила и објавила консолидоване финансијске извештаје на 
исти датум кад и појединачне финансијске извештаје и у складу са Међународним стандардима 
финансијског извештавања.  
 
Консолидовани финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, 
осим ако је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

  
              Консолидовани финансијски извештаји Банке су исказани у хиљадама динара. Динар представља 

званичну извештајну валуту у Републици Србији.  
  
              Консолидовани финансијски извештаји су припремљени на бази концепта наставка пословања 

који подразумева да ће Банка наставити са пословањем у предвидљивој будућности. 
  
              Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у текућем периоду обелодањени су у 

напомени 2.2., а објављени стандарди и тумачења који још увек нису постали ефективни, 
обелодањени су у напомени 2.3. 
 
Група је у састављању ових консолидованих финансијских извештаја примењивала 
Рачуноводствене политике образложене у напомени 3.  
 
Сви износи имовине, обавеза, капитала, прихода, расхода и токова готовине који су настали из 
међусобних трансакција чланица Групе су у потпуности елиминисани приликом консолидације.  
 

Износи у приложеним консолидованим финансијским извештајима Групе исказани су у хиљадама 
динара, осим уколико није другачије назначено. Динар (РСД) представља функционалну и 
извештајну валуту Банке. Све трансакције у валутама које нису функционална валута, третирају 
се као трансакције у страним валутама.  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

 

2.2.         Измене и допуне МСФИ чије су ступање на снагу и примена обавезни у текућој години  
 

У 2020. години Група је применила следеће нове стандарде као и измене постојећих стандарда 
који су ступили на снагу за извештајне периоде на дан или након 1. јануара 2019. године: 
 
 Концептуални оквир за финансијско извештавање  
Одбор за међународне рачуноводствене стандарде је издао ревидирани Концептуални оквир за 
финансијско извештавање 29. марта 2018. године. Овај оквир поставља свеобухватан скуп 
концепта за финансијско извештавање, увођење стандарда, смернице потребне онима који 
припремају доследне рачуноводствене политике као и помоћ осталима којима је у циљу да 
разумеју и тумаче стандарде. Одбор је такође издао посебан пратећи документ, Измене и допуне 
референци у концептуалном оквиру МСФИ стандарда, који представља измене оних стандарда 
на које је утицано, како би се ажурирале и референце измењеног Концептуалног оквира. Циљ 
измене референци је да подржи прелаз на нови Концептуални оквир за компаније које развијају 
рачуноводствене политике користећи концептуални оквир у случајевима када у појединим 
трансакцијама МСФИ нису применљиви. За оне који припремају рачуноводствене политике 
засноване на Концептуалном оквиру, на снази је за период од или након 1. јануара 2020. године. 

 
 МСФИ 3: Пословне комбинације (Измена) 
Одбор за међународне рачуноводствене стандарде је издао измене у Дефиницији бизниса 
(Измене у МСФИ 3) са циљем решавања потешкоћа ентитетима током утврђивања тога да ли су 
стекли бизнис или имовину. Ове измене се односе на пословне комбинације којима је дан 
стицања у првом годишњем извештајном периоду који почиње на дан, или након 1. јануара 2020 
године, као и стицањима имовине која се десе на или након тог периода, са могућношћу ранијег 
почетка примене. Не очекује се да ће ефекти измене овог стандарда имати значајан утицај на 
финансијске извештаје Банке. 

 
 МРС 1 Презентација финансијских извештаја и МРС 8 Рачуноводствене политике, 

промене рачуноводствених процена и грешке: 'Дефиниција материјалности' (Измене) 
Измене стандарда ступају на снагу за период почев од 1. јануара 2020. године или касније са 
могућношћу ранијег почетка примене. Измене појашњавају дефиницију материјалности и начин 
на који се примењује. Нова дефиниција наводи да, 'Информација је материјална ако њено 
изостављање или погрешно приказивање може да утиче на одлуке које примарни корисници 
финансијских извештаја опште намене доносе на основу тих финансијских извештаја, који 
пружају финансијске информације у вези са конкретним друштвом које извештава. Поред тога, 
објашњења која прате дефиницију су побољшана. Измене и допуне су такође довеле до тога да 
дефиниција материјалности буде конзистентна кроз све МСФИ стандарде. Не очекује се да ће 
ефекти измене овог стандарда имати значајан утицај на финансијске извештаје Банке. 

 
 Реформа референтних каматних каматних стопа - МСФИ 9, МРС 39 и МСФИ 7 (Измене) 
У септембру 2019. године ИАСБ је објавио измене и допуне МСФИ 9, МРС 39 и МСФИ 7, којима 
се завршава прва фаза рада како би се одговорило на учинке реформе међубанкарских 
понуђених стопа (ИБОР) на финансијско извештавање. Објављене измене се баве питањима која 
утичу на финансијско извештавање у периоду пре замене постојеће референтне каматне стопе 
алтернативном каматном стопом и баве се импликацијама на посебне захтеве рачуноводства 
хеџинга у МСФИ 9 Финансијски инструменти и МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и 
мерење, за које је потребна „форwард-лоокинг“ анализа. Измене су осигурале привремене 
олакшице, примењиве на све односе хеџинга, који су директно под утицајем реформе 
референтне каматне стопе, који омогућују наставак рачуноводства хеџинга током периода 
неизвесности пре замене постојеће референтне каматне стопе алтернативним, готово 
безризичним каматним стопама. Постоје и измене МСФИ 7 Финансијски инструменти: 
Обелодањивања у вези додатних обелодањивања око неизвесности која произлазе из реформе 
референтне каматне стопе. Измене су на снази за годишње периоде који почињу на дан или 
након 1. јануара 2020. године, те се морају примењивати ретроспективно. Друга фаза ће се 
фокусирати на питања која би могла утицати на финансијско извештавање када се постојећа 
референтна каматна стопа замени каматном стопом без ризика (РФР).  Не очекује се да ће 
ефекти измене овог стандарда имати значајан утицај на финансијске извештаје Банке. 
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2.3.        Стандарди који су издати, али још увек нису ступили на снагу и нису раније усвојени 
 

 Измена у МСФИ 10 Консолидовани финансијски извештаји и МРС 28 Инвестиције у 
придружене ентитете и заједничка улагања: Продаја активе између инвеститора и 
зависног друштва  

Измене указују на познато неслагање захтева у МСФИ 10 и оних у МРС 28, везаних за продају 
или уношење активе између инвеститора и његових зависних друштава и заједничких улагања. 
Главна последица измена односи се на то да је укупан губитак или добитак признат када 
трансакција тангира пословање (без обзира да ли је реч о зависном друштву или не). Делимичан 
добитак или губитак је признат када трансакција тангира активу која не представља бизнис, чак и 
када је ова актива део зависног друштва. У децембру 2015. године Одбор за међународне 
рачуноводствене стандарде одложио је датум примене овог стандарда на неодређено време 
чекајући исход истраживања везано за примену метода учешћа. Не очекује се да ће ефекти 
измене овог стандарда имати значајан утицај на финансијске извештаје Банке. 

 
 МРС 1 Презентација финансијских извештаја: Класификација краткорочних и 

дугорочних обавеза (Измене) 
Измене су на снази за годишње периоде извештавања која почињу на дан или након 1. јануара 
2022. године, а дозвољена је ранија примена. Одбор за међународне рачуноводствене стандарде 
је издао предлог експозиције да се датум ступања на снагу ових измена одложи до 1. јануара 
2023. Циљ измена је промовисати доследност у примени захтева помажући компанијама да 
утврде да ли је у извештају о финансијском положају, дугови и друге обавезе с неизвесним 
датумом доспећа потребно класификовати као краткорочне или дугорочне. Измене и допуне 
утичу на презентацију обавеза у извештају о финансијском положају и не мењају постојеће 
захтеве око мерења или времена признавања било које имовине, обавезе, прихода или расхода, 
нити информације које друштва обелодањује о тим ставкама. Такође, измене и допуне 
разјашњавају захтеве за класификацијом дуга који друштво може да подмири издавањем 
властитих инструмената капитала. Не очекује се да ће ефекти измене овог стандарда имати 
значајан утицај на финансијске извештаје Банке. 

 
 МСФИ 3 Пословне комбинације; МРС 16 Некретнине, постројења и опрема; МРС 37 

Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина као и годишња 
побољшања 2018-2020 (Измене) 
 

Измене су на снази за годишње периоде извештавања која почињу на дан или након 1. јануара 
2022. године, уз дозвољену ранију примену. Одбор за међународне рачуноводствене стандарде 
је издао измене МСФИ уског опсега на следећи начин: 

 МСФИ 3 Пословне комбинације (Измене) ажурира референцу у МСФИ 3 Концептуални 
оквир за финансијско извештавање без мењања рачуноводствених захтева за пословне 
комбинације. 

 МРС 16 Некретнине, постројења и опрема (Измене) забрањује да предузеће од 
трошкова некретнина, постројења и опреме одбије износе примљене по основу продаје 
артикала произведених док компанија припрема средство за његово коришћење. Уместо 
тога, компанија ће препознати такав приход од продаје и везане трошкове у билансу 
успеха.  

 МРС 37 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина (Измене) 
наводи које трошкове предузеће укључује у одређивању трошкова испуњавања уговора у 
циљу процене да ли је уговор штетан. 

 Годишња побољшања 2018-2020 доводе до мањих измена на МСФИ 1 Прва примена 
Међународних стандарда финансијског извештавања, МСФИ 9 Финансијски инструменти, 
МРС 41 Пољопривреда и Илустративни примери за МСФИ 16 Лизинг. 
Не очекује се да ће ефекти измене овог стандарда имати значајан утицај на финансијске 
извештаје Банке. 
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2.3.        Стандарди који су издати, али још увек нису ступили на снагу и нису раније усвојени 
(наставак) 

 
 МСФИ 16 Лизинг - COVID-19 олакшице за закупце (Измена) 
Измена је на снази за годишње периоде извештавања која почињу на дан или након 1. јуна 2020. 
године, ретроспективно. Ранија примена је дозвољена, укључујући и у финансијским извештајима 
који још нису одобрени за издавање на дан 28. мај 2020. Одбор за међународне рачуноводствене 
стандарде је изменио стандард како би се пружила олакшица закупцима од примене МСФИ 16 
упутства за рачуноводствено евидентирање модификација уговора о закупу за олакшице које се 
јављају као директна последица COVID-19 пандемије. Датом изменом се обезбеђује практичан 
изузетак за рачуноводствени  третман у књигама закупа, приликом прихватања било каквих 
промена у закупнинама, које су резултат олакшица услед COVID-19 пандемије, тако што може да 
их обухвати на исти начин као и сваку промену у оквиру МСФИ 16, ако промена није била 
модификација уговора о закупу, само ако су испуњени сви следећи услови: 
 Промене лизинг плаћања доводе до промене закупнине која је суштински иста или мања од 

закупнине непосредно пре настанка промене. 
 Свако смањење лизинг плаћања утиче само на плаћања која су првобитно доспела на дан 

или пре 30 јуна 2021. 
 Нема суштинских промена осталих услова закупа.  
Не очекује се да ће ефекти измене овог стандарда имати значајан утицај на финансијске 
извештаје Банке. 

 
 Реформа референтних каматних стопа – Фаза 2 - МСФИ 9, МРС 39, МСФИ 7, МСФИ 4 и 

МСФИ 16 (Измене) 
У августу 2020. године, ИАСБ је објавио Реформу референтних каматних стопа - Фаза 2, Измене 
МСФИ 9, МРС 39, МСФИ 7, МСФИ 4 и МСФИ 16, завршавајући свој рад као одговор на реформу 
ИБОР-а. Измене пружају привремене олакшице које се баве ефектима финансијског 
извештавања када се међубанкарска понуђена стопа (ИБОР) замени алтернативном готово 
безризичном каматном стопом (РФР). Конкретно, измене предвиђају практичну изузетак када се 
обрачунавају промене у основи за утврђивање уговорних новчаних токова финансијске имовине и 
обавеза, како би се захтевало прилагођавање ефективне каматне стопе, еквивалентно кретању 
тржишне каматне стопе. Такође, допуне уводе олакшице код прекида хеџинг односа, укључујући 
привремено ослобађање од потребе да се испуни одвојено препознатљив захтев када је РФР 
инструмент одређен за хеџинг компоненте ризика. Даље, допуне МСФИ 4 осмишљене су тако да 
осигуравајућим компанијама које још увек примењују МРС 39 омогуће да добију исте олакшице 
као оне предвиђене изменама МСФИ 9.  
 
Постоје и измене МСФИ 7 Финансијски инструменти: обелодањивања која омогућавају 
корисницима финансијских извештаја да разумеју ефекат реформе референтне каматне стопе на 
финансијске инструменте и стратегију управљања ризиком ентитета. Измене су на снази за 
годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2021. године, са могућношћу ранијег 
почетка примене. Када је примена ретроспективна, ентитет није у обавези да измени податке из 
ранијих периода. Не очекује се да ће ефекти измене овог стандарда имати значајан утицај на 
финансијске извештаје Банке. 

 

Руководство Банке је изабрало да не усвоји ове нове стандарде, измене постојећих стандарда и 
нова тумачења пре него што ступе на снагу. Руководство предвиђа да усвајање ових нових 
стандарда, измена постојећих стандарда и нових тумачења неће имати материјалан утицај на 
финансијске извештаје Банке у периоду почетне примене.  
 

2.4. Упоредни подаци  
 
 
Рачуноводствене политике и процене које се тичу признавања и вредновања средстава и 
обавеза, коришћене приликом састављања ових консолидованих финансијских извештаја су 
конзистентне са рачуноводственим политикама и проценама примењеним у састављању 
консолидованих годишњих финансијских извештаја Групе за 2019. годину изузев промена у 
рачуноводственим политикама које произилазе из примене МСФИ 16.   
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2.5. Коришћење процењивања  
 
Састављање консолидованих финансијских извештаја у складу са МСФИ захтева од руководства 
коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на 
презентоване вредности средстава и обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и 
прихода и расхода у току извештајног периода, примену рачуноводствених политика и на 
приказане износе средстава и обавеза, као и прихода и расхода. Ове процене и претпоставке су 
засноване на информацијама расположивим на дан састављања консолидованих финансијских 
извештаја.  
 
Стварна вредност средстава и обавеза може да одступа од вредности која је процењена на овај 
начин.  
 
Процене, као и претпоставке на основу којих су процене извршене, су предмет редовних провера. 
Ревидиране рачуноводствене процене се приказују за период у којем су ревидиране и за будуће 
периоде. Уколико се путем провера утврди да је дошло до промене у процењеној вредности, 
утврђени ефекти се признају у консолидованим финансијским извештајима у периоду када је до 
промене дошло.  

 
2.6.  Начело сталности пословања 
 

Консолидовани финансијски извештаји су састављени у складу са начелом сталности пословања 
који подразумева да ће Група наставити да послује у догледној будућности.  
 

2.7. Изјава о усклађености  
 
Консолидовани финансијски извештаји Групе састављени су у складу са Међународним 
стандардима финансијског извештавања у смислу Закона о банкама и подзаконских аката 
Народне банке Србије који регулишу финансијско извештавање банка.  
 

2.8.  Кључне рачуноводствене процене и претпоставке  
 

Састављање и приказивање консолидованих финансијских извештаја захтева од руководства 
Групе коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на 
исказане вредности средстава и обавеза, као и обелодањивање потенцијалних потраживања и 
обавеза на дан састављања финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног 
периода.  

 
Ове процене и претпоставке су засноване на информацијама расположивим на дан састављања 
консолидованих финансијских извештаја. Стварни резултати могу се разликовати од наведених 
процена. Процене и претпоставке се континуирано разматрају, а када корекције постану 
неопходне, исказују се у билансу успеха за периоде у којима су постале познате.  

 
У даљем тексту наведене су кључне процене и претпоставке које садрже ризик да ће 
проузроковати материјално значајне ефекте на књиговодствене вредности средстава и обавеза у 
току наредне финансијске године.  

 
(а) Умањење вредности финансијских средстава  

 
Процена губитака од умањења вредности порфолија Банке изложеног кредитном ризику 
представља најзначајнији извор неизвесности процена.  
 
Група признаје резервисања за очекиване кредитне губитке за финансијска средства која се мере 
по амортизованој вредности или за дужничка финансијска средства која се евидентирају по фер 
вредности кроз остали резултат за кредитне обавезе и издате гаранције. Књиговодствена 
вредност финансијских инструмената који се мере по амортизованој вредности, умањује се за 
износ резервисања за очекиване кредитне губитке. Претпоставке и процене које Банка користи 
као инпут у моделу вредновања очекиваних кредитних губитака, као и оцена о значајном 
повећању кредитног ризика, обелодањене су у Напомени 47.4. Кредитни ризик.  
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2.8.  Кључне рачуноводствене процене и претпоставке (наставак) 
 
(б) Умањење вредности немонетарних средстава  
 
Руководство Групе анализира вредности по којима су приказана нематеријална улагања и 
основна средства Банке. Уколико постоји индикација да је неко средство обезвређено, 
надокнадив износ те имовине се процењује како би се утврдио износ обезвређења. Уколико је 
надокнадиви износ неког средства процењен као нижи од вредности по којој је то средство 
приказано, постојећа вредност тог средства се умањује до висине надокнадиве вредности. 
Разматрање обезвређења захтева од руководства просуђивање у погледу токова готовине, стопа 
раста и дисконтних стопа за јединице које генеришу токове готовине, а које су предмет 
разматрања.  
 
(в) Користан век трајања некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања 
 
Одређивање корисног века трајања некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања 
се заснива на претходном искуству са сличним средствима, као и на антиципираном техничком 
развоју и променама на које утиче велики број економских или индустријских фактора (напоменa 
3.14).   
 
Адекватност одређеног корисног века трајања се преиспитује на годишњем нивоу или када год 
постоји индикација да је дошло до значајне промене фактора који су представљали основ за 
одређивање корисног века трајања.  
 
(г) Резервисања по основу судских спорова 
 
Чланице Групе су укључене у већи број судских спорова који проистичу из њиховог свакодневног 
пословања и односе се на комерцијална и уговорна питања, као и питања која се тичу радних 
односа, а која се решавају или разматрају у току регуларног пословања. Група редовно 
процењује вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних или разумних 
процена губитака.  
 
Разумне процене обухватају просуђивање руководства након разматрања информација које 
укључују обавештења, поравнања, процене од стране правног сектора, доступне чињенице, 
идентификацију потенцијалних одговорних страна и њихове могућности да допринесу решавању, 
као и претходно искуство.  
 
Резервисање за судске спорове се формира када је вероватно да постоји обавеза чији се износ 
може поуздано проценити пажљивом анализом. Потребно резервисање се може променити у  
будућности због нових догађаја или добијања нових информација. Банка на кварталном нивоу 
преиспитује процењена резервисања.  
 
Питања која су или потенцијалне обавезе или не задовољавају критеријуме за резервисање се 
обелодањују, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже економске користи веома 
мала.  
 
(д) Одложена пореска средства  
 

Одложена пореска средства признају се на све неискоришћене пореске губитке и/или пореске 
кредите до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитака довољан 
да се неискоришћени порески губици/кредити могу искористити.  
 
Значајна процена од стране руководства Групе је неопходна да би се утврдио износ одложених 
пореских средстава која се могу признати, на основу периода настанка, очекиваног будућег 
резултата и висине будућих опорезивих добитака (напомена 29).  
 
(ђ) Отпремнине приликом одласка у пензију и остале накнаде запосленима након прекида 

радног односа  
 
Трошкови утврђених накнада запосленима након прекида радног односа, односно одласка у 
пензију након испуњених законских услова, утврђују се применом актуарске процене. Актуарска 
процена укључује процену дисконтне стопе, будућих кретања зарада, стопе морталитета и 
флуктуације запослених. Због дугорочне природе ових планова, значајне неизвесности утичу на 
исход процене.  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак) 
 

2.8.  Кључне рачуноводствене процене и претпоставке (наставак) 
 
(ђ) Отпремнине приликом одласка у пензију и остале накнаде запосленима након прекида 

радног односа (наставак) 
 
Прeтпoстaвкe aктуaрскoг oбрaчунa су oбeлoдaњeнe у нaпoмeни 36. уз консолидоване 
финaнсиjскe извeштaje.  
 
(е) Фер вредност финансијских инструмената 

 
Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активном тржишту на дан биланса 
стања се базира на котираним тржишним ценама. Фер вредност финансијских инструмената који 
нису котирани на активном тржишту се одређује коришњем одређених техника процене који 
подразумевају одређени степен расуђивања у процени фер вредности. Модели процене 
осликавају тренутно стање на тржишту на датум мерења и не морају представљати услове на 
тржишту пре или након датума мерења. Стога се технике вредновања ревидирају периодично, 
како би на одговарајући начин одразиле текуће тржишне услове.  
 
Ово подразумева методе садашње вредности и остале моделе који се базирају на параметрима 
који се могу посматрати као и, у мањем обиму, на параметрима који се не могу посматрати.  
 
Модели вредновања се примарно користе за вредновање деривата на слободном берзанском 
тржишту и државних обвезница и дуговних хартија од вредности којима се не тргује на активном 
тржишту. Ови модели узимају у обзир и утицај на кредитни ризик, ако је материјалан. Сви модели 
вредновања су потврђени пре него што су коришћени као основа за финансијско извештавање и 
периодично прегледани након тога од стране квалификованог кадра, независно од области која је 
довела до креирања модела.   
 
Где год је могуће, Група упоређује вредновање које произилази из модела са котираним ценама 
сличних финансијских инстурмената и са стварним вредностима у случају реализације, да би 
потврдила и калибрирала њене моделе. Разноврсни фактори су уграђени у моделе Групе, 
укључујући стварне и процењене тржишне вредности и стопе, као и време и промене, дубину 
тржишта и ликвидност и промене у кредитном ризику финансијских обавеза.  
 
Група примењује моделе доследно из периода у период, обезбеђујући упоредивост и континуитет 
вредновања кроз време, али процена фер вредности нераздвојно укључује и значајан ниво 
просуђивања. Стога, менаџмент установљава прилагођавање вредновања да покрије ризике 
повезане са проценом параметара који се не могу приметити и претпоставки у оквиру самих 
модела.  
Иако је у неким случајевима потребан значајан ниво просуђивања за одређивање фер вредности, 
менаџмент верује да су фер вредности које приказују финансијску позицију и промене фер 
вредности приказане у билансу успеха обазриве и одражавају стварне услове привреде, 
базиране на извршеним контролама и процедурама за заштиту.  
 
Методе, претпоставке и технике процене које се користе за утврђивање фер вредности детаљно 
су образложене у напомени 48.  
 
 

3.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 
 

Група конзистетно примењује усвојене рачуноводствене политике у свим периодима 
презентираним у консолидованим финансијским извештајима. Основне рачуноводствене 
политике примењене у састављању консолидованих финансијских извештаја су наведене у 
наставку.  
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3.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.1.  Признавање прихода и расхода  
 

(a) Приходи и расходи од камата  
 

Приходи и расходи од камата, укључујући и остале приходе и остале расходе везане за 
каматоносну активу, односно каматоносну пасиву, обрачунати су по начелу узрочности прихода и 
расхода и условима из облигационог односа, који су дефинисани уговором између чланица Групе 
и комитента.  
 
Приходи и расходи од камата се признају у билансу успеха користећи метод ефективне каматне 
стопе, која представља стопу која прецизно дисконтује процењена будућа плаћања или примања 
кроз очекивани животни век финансијског инструмента, на:  
 бруто књиговодствену вредност финансијског средства (амортизована вредност пре 

умањења за очекиване кредитне губитке) или 
 амортизовану вредност финансијске обавезе. 
 
У случају POCI кредита (Купљена или одобрена кредитно обезвређена средства), обрачунава се 
ефективна каматна стопа усклађена за кредитни ризик, коришћењем процењених будућих 
новчаних токова који укључују очекиване кредитне губитке.  
 
Приходи од камата признају се на финансијска средства која се вреднују по амортизованој 
вредности као и на дужничке инструменте који се вреднују преко осталог резултата. Расходи од 
камата признају се на финансијске обавезе које се вреднују по амортизованој вредности.  
 
Накнаде по основу одобрених кредита, као део ефективне каматне стопе, признају се у билансу 
успеха као приход од камата тј. као део ефективног приноса од кредита у сразмери са протеклим 
временом коришћења кредита.  

 
(б) Приходи и расходи од накнада и провизија 

 
Приходи и расходи од накнада и провизија настали су пружањем, односно коришћењем 
банкарских услуга (платни промет, издавање гаранција и других јемстава, акредитива, 
купопродаја девиза и остале банкарске услуге) по принципу фактурисане реализације у моменту 
пружања услуге.  
 
Приходи од накнада по гаранцијама, јемствима и акредитивима се одлажу и признају као приход 
у сразмери са протеклим временом на који су одобрени гаранције, јемства и акредитиви.  
 
Приходе од накнада које су део ефективне каматне стопе, Банка признаје као приходе од камата.  

 
(в) Нето добитак/(губитак) по основу промене фер вредности финансијских 

инструмената  
 

Нето добитак/(губитак) по основу промене фер врдности финансијских инструмената укључује 
све добитке и губитке настале услед промене фер вредности деривата.  
 
(г) Нето добитак/(губитак) по основу заштите од ризика 
 
Нето добитак/(губитак) по основу заштите од ризика укључује све губитке и добитке по основу 
деривата намењених заштити од ризика.   

 
(д) Приход од дивиденди 

 
Приходи од дивиденди по основу учешћа у капиталу других правних лица, признају се у моменту 
када је утврђено право Групе да прими исплату дивиденде и рачуноводствено се евидентирају у 
билансу успеха.  
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3.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 
3.2.  Прерачун страних валута 
 

Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања прерачунавају се у динаре 
по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан биланса стања. Добици и губици 
настали по основу прерачуна потраживања и обавеза евидентирају се у корист или на терет 
биланса успеха.  
 
Трансакције у страној валути се прерачунавају у динаре по курсу на дан трансакције. Нето 
позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција у страној 
валути и приликом прерачуна позиција биланса стања у страној валути евидентирају се у корист 
или на терет биланса успеха као нето приход или расход од курсних разлика и ефеката 
уговорене валутне клаузуле.  
 
Преузете и потенцијалне обавезе у страној валути прерачунате су у динаре по званичном 
средњем курсу Народне банке Србије на дан биланса стања.  

 
3.3.  Финансијски инструменти 

 
(a) Признавање и почетно вредновање 

 
Финансијски инструмент је сваки уговор на основу кога настаје финансијско средство једног ентитета 
и финансијска обавеза или инструмент капитала другог ентитета.  

 
Финансијска средства или обавезе се иницијално признају по фер вредности укључујући све 
трошкове трансакција (осим за финансијска средства и финансијске обавезе које се вреднују кроз 
биланс успеха) који су директно приписиви набавци или емитовању финансијског средства или 
обавезе.  

 
Група врши почетно признавање финансијских инструмената на датум поравнања.  

 
Група признаје финансијско средство или финансијску обавезу у билансу стања од момента када 
постане страна уговорних одредби финансијског инструмента.  
 
Како би се утврдила класификација и вредновање, сва финансијска средства, изузев деривата и 
инструмената капитала, Група анализира кроз комбинацију пословног модела управљања 
финансијским средством са једне, и карактеристикама уговорених новчаних токова са друге 
стране  
 
(б) Класификација  
 
У складу са МСФИ 9 потребно је направити разлику између финансијских средстава која имају 
високу променљивост новчаног тока или која се држе ради продаје од финансијских средстава која 
имају номиналну вредност и која се држе ради наплате уговорених токова готовине, а не ради 
продаје или поравнања са трећом страном.  

 
Класификација финансијских средстава извршена је на три категорије полазећи од: (1) начина на 
који Група управља финансијским средствима и (2) карактеристика уговореног новчаног тока датог 
финансијског средства, и то на:  
- финансијска средства која се накнадно мере по амортизованој вредности (пословни модел 

Групе је прикупљање новчаних токова и новчани токови представљају само плаћање главнице и 
камате на ненаплаћени износ главнице) 

- финансијска средства која се накнадно мере по фер вредности кроз остали резултату (FVTOCI) - 
пословни модел Банке је прикупљање новчаних токова и продаја и новчани токови 
представљају само плаћање главнице и камате на ненаплаћени износ главнице. 

- финансијска средства која се накнадно мере по фер вредности кроз биланс успеха (FVTPL) - сви 
остали инструменти, пословни модел Групе је да прикупља новчане токове кроз трговање 
инструментима; 

 
МСФИ 9 захтева да сва призната финансијска имовина буде накнадно мерена по амортизованој 
вредности или фер вредности (кроз рачун добити или губитка или кроз осталу свеобухватну добит), 
зависно од њене класификације и пословног модела субјекта за управљање финансијском имовином 
и карактеристика уговорених новчаних токова.  
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3.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 
3.3.  Финансијски инструменти (наставак) 

 
 
Група класификује све финансијске обавезе као накнадно вредноване по амортизованој вредности 
осим:  

 финансијских обавеза по фер вредности кроз биланс успеха 
 финансијских обавеза које настају када трансфер финансијске имовине не задовољава 

услове за престанак признавања или када се примењује приступ континуираног 
ангажовања 

 уговоре о финансијским гаранцијама итд. 
 

Група може, при иницијалном признавању, неопозиво да определи финансијску обавезу да се 
вреднује по фер вредности кроз биланс успеха када то за резултат има више значајне информације 
јер или:  
 

 елиминише или значајно умањује недоследност у вредновању или признавању (некада се 
дефинише као „рачуноводствена неусаглашеност“) која би у супротном проистекла из 
вредновања имовине или обавеза или признавање добитака и губитака на њих по различитим 
основима; или 

 се групом финансијских обавеза или финансијске имовине и финансијских обавеза управља и 
 

 
б) Класификација (наставак) 

 
њихов учинак процењује на бази фер вредности, у складу са документованим управљањем 
ризицима или инвестиционом стратегијом, и информација о групи је доступна интерно на тој основи 
кључном управљачком тиму Групе.  

 
Purchased or Originated edit Impaired Assets (“POCI”) – Купљена или одобрена кредитно 
обезвређена средства  
 
У складу са МСФИ 9 у примени  је још један пословни модел у вредновању финансијских средстава. 
То су купљена или одобрена кредитно обезвређена средства, тзв. POCI. Ово су финансијска 
средства обезвређена при иницијалном признавању. Финансијско средство може бити 
класификовано као POCI ако је:  
1. кредитно обезвређено у моменту одобрења,  
2. претрпело значајну модификацију као кредитно обезвређено која је резултирала престанком 

признавања,  
3. купљено као кредитно обезвређено.  
 
(в) Рекласификација финансијских средстава 

 

Група рекласификује финансијску имовину само када мења свој пословни модел. Уколико Група 
промени пословни модел за управљање финансијским средствима, примениће рекласификацију 
унапред почев од датума рекласификације. Група неће мењати већ признате добитке, губитке 
(укључујући и добитке и губитке од обезвређења) или камату.  
 
Група не рекласификује финансијске обавезе.  

 

У току 2020. године Група није вршила рекласификацију финансијских средстава.  
 
(г) Пребијање  

 

Средства и обавезе се не пребијају осим када је пребијање потребно или дозвољено одредбама 
појединих МРС/МСФИ. Приходи и расходи се извештавају одвојено, тј. није дозвољено 
пребијање.  
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3.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.3.  Финансијски инструменти (наставак) 
 
(г) Пребијање  (наставак) 
 
 
Група примењује следеће изузетке од наведених правила:  
 

- Приказивање средстава умањених за исправку вредности не сматра се пребијањем; 
- Финансијска средства и финансијске обавезе се могу међусобно пребијати, и приказивати у 

нето износу у билансу стања само када постоји законско право пребијања признатих износа и 
када Група или намерава да извши поравнање у нето износу, или да истовремено реализује 
средство и измири обавезу;  

- Пребијање прихода и расхода који одражавају суштину пословне промене или догађаја (нпр. 
позитивне и негативне курсне разлике или добици и губици који проистичу из финансијских 
инструмената који се држе у намери да се са њима тргује). Међутим, о тим приходима и 
расходима се извештава одвојено ако се због њиховог обима, природе и учесталости захтева 
одвојено обелодањивање.  

 
(д) Престанак признавања 

 
Финансијска средства  
 

Група престаје да признаје финансијско средство ако уговорена права на токове готовине од 
финансијског средства престану да важе или када чланица Групе пренесе финансијско средство 
трансакцијом којом преноси у значајној мери све ризике и користи од власништва над финансијским 
средством или којом нити преноси нити задржава у значајној мери све ризике и користи од 
власништва над финансијским средством и не задржава контролу над финансијским средством. 
Свако право по пренетом финансијском средству створено или задржано од стране Групе се 
признаје као посебно средство или обавеза у билансу стања.  
 
У складу са МСФИ 9 постоје додатни критеријуми који доводе до престанка признавања 
финансијских средстава. Финансијско средство престаје да се признаје отписом потраживања. 
Такође, до престанка признавања финансијског средства долази уколико су се десиле накнадне 
измене уговорених услова финансијског средства, а које доводе до значајних модификација 
новчаних токова финансијског средства.  
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3.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.3.  Финансијски инструменти (наставак) 
 
(д) Престанак признавања (наставак) 
 
Финансијске обавезе  
 
Група престаје да признаје финансијску обавезу када је уговорна обавеза испуњена, отказана или 
истекла.  
 
У складу са МСФИ 9 Група такође престаје да признаје финансијску обавезу када су уговорени 
услови модификовани, а новчани токови модификоване обавезе значајно измењени. У том случају, 
нова финансијска обавеза се базира на измењеним условима и признаје се по фер вредности. 
Разлика између књиговодствене вредности финансијске обавезе и нове финансијске обавезе са 
измењеним условима се признаје кроз биланс успеха.  
 
(ђ)  Модификација уговорених токова готовине 
 
Када је у могућности, Група радије модификује уговорене услове него што реализује средства 
обезбеђења. То може да подразумева продужење рока отплате, као и нове услове кредитирања. 
Руководство континуирано контролише модификоване финансијске инструменте како би се 
осигурало испуњење свих критеријума, као и будућих плаћања. 
 
Када се модификација не сматра суштинском у смислу да води престанку признавања, добитак или 
губитак који настаје из модификације се рачуна као разлика између садашње вредности нових 
уговорених токова готовине (на основу модификованих услова) дисконтован оригиналном 
ефективном каматном стопом кредита и бруто књиговодствене вредности и признаје се у билансу 
успеха.  
 
У складу са Одлуком о привременим мерама за очување стабилности финансијског система 
(“Службени гласник РС” бр. 33/2020), Банка је дужницима (физичким лицима, пољопривредницима, 
предузетницима и привредним друштвима) на својој интернет презентацији дана 20. марта 2020. 
године понудила застој у отплати кредитних обавеза (мораторијум) према Банци који није био краћи 
од 90 дана. По истеку мораторијума, Банка је продужила рок отплате кредита за период трајања 
мораторијума за све клијенте Банке који су искористили понуду за увођење застоја у отплати 
обавеза (мораторијум) и креирала нове амортизационе планове за све кредите са ануитетском 
отплатом. Редовна камата обрачуната за време застоја у отплати кредитних обавеза (мораторијума) 
је по истеку мораторијума равномерно распоређена на преостали рок отплате кредита. 
 
У складу са Одлуком о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очување стабилности 
финансијског система (“Службени гласник РС” бр. 33/2020) привредно друштво ОТП Лизинг д.о.о., 
Београд, као члан Групе, је дужницима (физичким лицима, пољопривредницима, предузетницима и 
привредним друштвима) на својој интернет презентацији дана 27. марта 2020. године понудило  
застој у отплати лизинг обавеза (мораторијум) према овом привредном друштву који није био краћи 
од 90 дана. По истеку мораторијума, привредно друштво ОТП Лизинг д.о.о., Београд је продужило 
рок отплате лизинга за период трајања мораторијума за све клијенте привредног друштва ОТП 
Лизинг д.о.о., Београд који су искористили понуду за увођење застоја у отплати обавеза 
(мораторијум) и креирало нове амортизационе планове за те кориснике лизинга. Редовна камата 
обрачуната за време застоја у отплати лизинг обавеза (мораторијума) је по истеку мораторијума 
распоређена на грејс период отплате, односно на преостале три последње рате лизинг накнаде 
плана отплате, a по избору корисника лизинга.   
 
У складу са Одлуком о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије Covid-
19 у циљу очувања стабилности финансијског система (“Службени гласник РС” бр. 103/2020) Банка 
је дужницима (физичким лицима, пољопривредницима, предузетницима и привредним друштвима) 
на својој интернет презентацији дана 31. јула 2020. године понудила застој у отплати кредитних 
обавеза (мораторијум) према Банци које су доспеле а неизмирене почев од 01. јула 2020. године 
закључно са 30. септембром 2020. године. По истеку мораторијума, Банка је продужила рок отплате 
кредита за период трајања мораторијума за све клијенте Банке који су искористили понуду за 
увођење застоја у отплати обавеза (мораторијум) и креирала нове амортизационе планове за све 
кредите са ануитетском отплатом. Редовна камата обрачуната за време застоја у отплати кредитних 
обавеза (мораторијума) је по истеку мораторијума равномерно распоређена на преостали рок 
отплате кредита. 
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3.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 
3.3.  Финансијски инструменти (наставак) 

 
(ђ)  Модификација уговорених токова готовине (наставак) 

  
У складу са Одлуком о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга ради ублажавања 
последица пандемије Covid-19 у циљу очувања стабилности финансијског система (“Службени 
гласник РС” бр. 103/2020) привредно друштво ОТП Лизинг д.о.о., Београд је дужницима (физичким 
лицима, пољопривредницима, предузетницима и привредним друштвима) на својој интернет 
презентацији понудило застој у отплати лизинг обавеза (мораторијум) према Друштву које су 
доспеле а неизмирене почев од 01. јула 2020. године закључно са 30. септембром 2020. године. По 
истеку мораторијума, привредно друштво ОТП Лизинг д.о.о., Београд је продужило рок отплате 
лизинга за период трајања мораторијума за све клијенте привредног друштва ОТП Лизинг д.о.о., 
Београд који су искористили понуду за увођење застоја у отплати обавеза (мораторијум) и креирало 
нове амортизационе планове за те кориснике лизинга. Редовна камата обрачуната за време застоја 
у отплати лизинг обавеза (мораторијума) је по истеку мораторијума распоређена на грејс период 
отплате, односно на преостале три последње рате лизинг накнаде плана отплате, a по избору 
корисника лизинга.  
 
У складу са наведеним, Група је у току 2020. године обрачунала материјално значајан губитак по 
основу модификације кредита као последице примене застоја у отплати обавеза (мораторијума). 
Губитак од модификације је признат у билансу успеха у складу са Рачуноводственом политиком 
Банке  
 
У складу са Одлуком о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним 
ризиком у условима пандемије Covid-19 (“Службени гласник РС” бр. 150/2020) која је ступила на 
снагу 15. децембра 2020. године, Банка је објавила на својој интернет презентацији и у својим 
пословним просторијама обавештење да дужници (физичка лица, пољопривредници, предузетници 
и привредна друштва) који услед пандемије  Covid-19 нису у могућности да измирују своје обавезе 
према Банци односно који имају потешкоће у измиривању тих обавеза, могу поднети Банци захтев за 
одобравање ових олакшица у складу са овом одлуком. Олакшице су репрограм и рефинансирање 
кредита. Дужник може поднети Банци захтев за увођење олакшица у отплати кредитних обавеза у 
пословним просторијама Банке, електронским путем или поштом, најкасније до 30. априла 2021. 
године. 
 
У складу са Одлуком о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга у циљу адекватног 
управљања кредитним ризиком у условима пандемије Covid-19 (“Службени гласник РС” бр. 150/2020) 
која је ступила на снагу 14. децембра 2020. године, привредно друштво ОТП Лизинг д.о.о., Београд је 
објавило на својој интернет презентацији обавештење да дужници (физичка лица, 
пољопривредници, предузетници и привредна друштва) који услед пандемије  Covid-19 нису у 
могућности да измирују своје обавезе према овом друштву  односно који имају потешкоће у 
измиривању тих обавеза, могу поднети захтев за одобравање ових олакшица у складу са овом 
одлуком. Корисник лизинга може поднети привредном друштву ОТП Лизинг д.о.о., Београд захтев за 
увођење олакшица у отплати лизинг обавеза у пословним просторијама овог друштва, електронским 
путем или поштом, најкасније до 30. априла 2021. године. 
 
Међу могућим изменама и допунама уговора измењени финансијски инструменти су они код којих се 
мења нето садашња вредност уговореног новчаног тока. У складу са дефинисаном политиком ОТП 
Групе (Мађарска), то може бити реструктурирање услед промене валуте, када се иницијално 
уговорена права на новчане токове сматрају истеклим, а ново средство се признаје по фер 
вредности. 
 
(е) Обезвређење финансијских средстава 

 
Захтеви МСФИ 9 за исправком вредности се базирају на моделу очекиваних кредитних губитака 
(Expected edit Loss – “ECL“). Овај модел исправки вредности препознаје трошкове обезвређења 
пре него што су они реализовани. Водећи приступ ECL модела је да одрази општи образаац 
погоршања или побољшања у кредитном квалитету финансијског инструмента.  
 
На сваки извештајни датум чланице Групе мере исправке вредности финансијских инструмената 
у износу једнаком очекиваном обезвређењу током века трајања уколико је кредитни ризик тог 
финансијског инструмента значајно порастао од иницијалног признавања.  
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(е) Обезвређење финансијских средстава (наставак) 
 
Уколико, на извештајни датум, кредитни ризик није значајно порастао у односу на иницијално 
признавање, Група мери исправку вредности тог финансијског инструмента у износу једнаком 12-
о месечном очекиваном кредитном губитку. Група признаје у билансу успеха, као добитак или 
губитак од обезвређења, износ очекиваних кредитних губитака (или укидања) која су потребна да 
би се кориговала исправка вредности на извештајни дан на износ који је потребно да буде 
признат у складу са МСФИ 9.   
 
На сваки извештајни датум Група врши процену да ли је кредитни ризик финансијског 
инструмента значајно порастао од иницијалног признавања. Приликом процене Група користи 
измене у ризику настанка неиспуњења обавеза током очекиваног века трајања финансијског 
инструмента. Како би извршила ту процену, Група пореди ризик настанка неиспуњења обавеза на 
извештајни дан са ризиком настанка неиспуњења обавеза на дан иницијалног признавања и 
разматра основане и подрживе информације које су расположиве без додатних трошкова или 
напора.  
 
МСФИ 9 захтева класификацију финансијске имовине у три нивоа. Износ ECL који је признат као 
исправка вредности или обезвређење зависи од кредитног погоршања у односу на иницијално 
признавање. У оквиру општег приступа постоје две опције за одмеравање:  
 

 12-о месечни ECL (ниво 1), који се примењује на све ставке док нема значајног погоршања 
кредитног ризика; и 

  ECL током века трајања („LT ECL“) за нивое 2 и 3, који се примењује када је дошло до 
значајног повећања кредитног ризика било на индивидуалној или колективној основи. 

 

Све изложености које нису класификоване у ниво 3 ни у ниво 2 или нису признате као кредитно 
обезвређене приликом куповине или одобрења, класификују се у ниво 1. У моменту када 
финансијски инструмент настане или се купи класификује се у ниво 1.  
 

Група може претпоставити да кредитни ризик финансијског инструмента није значајно порастао 
од иницијалног признавања ако је на датум извештавања одређено да финансијско средство има 
низак кредитни ризик. До овога може доћи ако финансијско средство има низак ризик 
неизвршења (default-а), зајмопримац има капацитет да испуни своје уговорене обавезе 
готовинских токова у блиској будућности а негативне промене у економским и пословним 
условима на дужи рок могу, али не морају нужно, смањити способност зајмопримца да испуни 
своје уговорене обавезе готовинских токова.  
 

Непроблематична (Ниво 1) средства обухватају сва финансијске средства у случају којих догађаји 
и услови наведени у вези са Нивом 2 и Нивом 3 не постоје на датум вредновања.  
 

Финансијско средство показује значајно повећање кредитног ризика (фаза 2), у случају постојања 
било којих од следећих окидача (енг.trigger-a), при чему ти фактори не условљавају расподелу у 
ниво 3-проблематични пласмани:  
 

a/ кашњење у плаћању премашује 30 дана (дани кашњења за потребе МСФИ 9 калкулације 
засновани на материјалној значајности постављеној од стране Народне Банке Србије. 
Материјално значајни износ је износ већи од 1% потраживања на нивоу партије, али не нижи 
од РСД 1,000 у случају физичких лица или РСД 10,000 у случају правних лица. Због 
примењеног конзервативног приступа, суспендована камата за S3 клијенте је такође 
укључена у обрачун дана кашњења за сврхе МСФИ 9 обрачуна).  

б/   класификовано је као непроблематично реструктурирано,  
в/ на основу појединачне одлуке, валута пласмана је претрпела значајан „шок“ од момента 

исплате кредита и не постоји заштита од промене курса валуте (енг. hedging) у вези са тим,  
г/ рејтинг трансакције/клијента премашује унапред дефинисану вредност или пада под 

одређени опсег, или се погоршава у поређењу са историјском вредношћу(интерни рејтинг се 
тренутно не користи у Војвођанској банци Србија а.д Нови Сад),  

д/ у случају хипотекарних кредита за становништво, LTV рацио премашује унапред дефинисану 
стопу (тренутно 125%),  

ђ/ неизвршење (default) по другом кредиту клијента становништва, уколико не постоји oss 
default клаузула,  

е/ Watch list 2: то су изложености из Corporate и SME сегмента (дефинисани изнад нивоа 
материјалне значајности), који су класификовани, као изложеност која показује значајно 
повећање кредитног ризика на основу ЕWS (система раног упозоравања – или субјективне 
оцене).   
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3.3.  Финансијски инструменти (наставак) 
  

(е) Обезвређење финансијских средстава (наставак) 
 
 

Финансијско средство је проблематично (Ниво 3) када постоји било који од следећих догађаја или 
услова у вези са истим на датум вредновања:  
 

a/ у неизвршењу (default), 
б/  класификован као проблематичан реструктуриран, 
в/ изложеност која не припада сегменту становништва (изнад дефинисаног прага материјалне 
значајности) и још увек није предмет workout менаџмента класификована, је у мониторинг 
процесу као Watch lista 3 (током процеса праћења, изложеност је оцењена као проблематична на 
основу ЕWS-а – система раних знакова или на основу субјективне оцене). 
 
У случају прекограничног (енг.oss border) и заједничког групног финансирања, услов је да се 
одговарајући кредити (клијент) расподеле у исти Ниво и да се призна идентично обезвређење. 
Уколико члан групе обезбеђује финансирање у земљи другог члана групе, током вредновања 
датих послова, мора се примењивати стопа обезвређења која се примењује у земљи 
финансираног клијента. Исто важи и за заједничко прекогранично финансирање, уколико је 
финансирани посао у земљи члана групе. Уколико су послови у различитим земљама, морају се 
примењивати стопе обезвређења дате земље (члана групе).  
 
Приликом израчунавања очекиваног губитка као непристрасне неутралне процене низа могућих 
резултата, у процену је неопходно укључити доступне информације које се односе на будућност. 
Ово обухвата опште информације попут макроекономског окружења, као и информације о 
будућности појединачних финансијских средстава. Методологија општих информација које се 
односе на будућност, тј. макроекономских очекивања и сценарија треба да буде доследна широм 
целе Групе.  
 
Отпис потраживања се врши само када се исцрпе сви расположиви извори наплате (нпр. завршен 
стечајни поступак, завршен је извршни поступак, реализовани су сви расположиви колатерали, 
урађена је провера личне имовине клијената или јемаца и утврђено да не поседују имовину на 
територији Републике Србије), односно кад клијент не може више да плаћа обавезе или приход 
од колатерала неће бити довољан за отплату целокупне изложености.  
 
Отпис потраживања је могућ и у случају, односно у складу са потписаним Споразумима о 
измирењу дуга са клијентом/јемцем/заложним дужником, уколико се установи да потраживање по 
условима Споразума обезбеђује бољу наплату него у случају продаје евентуалне имовине. У 
таквим случајевима, може да се уговори отпис преосталог потраживања које преостане након 
измирења обавеза по Споразуму.  
 
Отпис ненаплативих потраживања врши се на основу одлука Суда, или надлежног органа 
чланица Групе у складу са Правилником о нивоима одлучивања, када нема реалне могућности за 
наплату и када су сви инструменти обезбеђења наплате кредита активирани, или у случају 
извршења обавеза по Споразуму.  
 
Група директно умањује бруто књговодствену вредност финансијских средстава ако нема 
разумних очекивања у погледу наплате и поврата новчаних токова у целости или делимично. 
Отпис представља догађај који доводи до престанка признавања.  
 
Интерним актима чланица Групе се ближе дефинишу критеријуми и услови за отпис 
потраживања, у складу са законском регулативом у Републици Србији, постојећом праксом у 
Групи и банкарском сектору као и са правилима ОТП Групе (Мађарска). У складу са законским 
прописима важећим у Републици Србији, Група спроводи и парцијални отпис у складу са 
правилима ОТП Групе. Интерним актом ближе су дефинисани поступци парцијалног отписа.  
 
У поступку отписа кредита и потраживања правних и физичких лица, прописани су предуслови и 
критеријуми за спровођење отписа и то:  
 рачуноводствени отпис и пренос у ванбилансну евиденцију,  
 парцијални отпис  
 дефинитиван отпис.  
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Рачуноводствени отпис подразумева отпис и пренос ненаплаћених потраживања у ванбилансну 
евиденцију Групе односно престанак признавања проблематичних пласмана или дела пласмана 
у билансу (рачуноводствени отпис). Преносом у ванбилансну евиденцију настављају се поступци 
наплате кредита и потраживања са пуном пажњом. У свим случајевима отписа и преноса 
дефинише се и порески третман отписа, уколико претходно није разматран.  
 
Према Одлуци Народне банке Србије о рачуноводственом отпису билансне активе банке 
(Службени гласник РС бр. 77/2017), Група је дужна да извши рачуноводствени отпис билансне 
активе ниског степена наплативости.  
 
Под билансном активом подразумева се проблематичан кредит који има значење утврђено у 
одлуци којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банке.  
 
Чланице Групе су дужне да изврши рачуноводствени отпис проблематичног кредита, у случају 
када је обрачунати износ обезвређења тог кредита који је су евидентирале у корист исправке 
вредности 100% његове бруто књиговодствене вредности, што значи да се директан или 
рачуноводствени отпис спроводи уколико је формирана исправка вредности у висини 100% 
билансне изложености кредита и потраживања.   
 
Парцијални/делимичан отпис подразумева отпис дела потраживања за који је формиарна 
исправка вредности и за коју се не очекује наплата нити из уговореног новчаног тока дужника, 
нити наплатом колатерала, односно средства обезбеђења кредита. Максимално очекивани износ 
по основу продаје колатерала би се уз непромењену нето изложеност након делимичног отписа и 
преноса у ванбиланс наставио водити у билансној евиденцији чланице Групе до коначне продаје 
колатерала.  
 
Планиран за отпис је исправљени део потраживања за који се на основу индивидуалне анализе 
не очекује наплата, умањен за максимум 20% исправке вредности.  

 
Дефинитиван отпис представља искњижавање из ванбилансне евиденције чланице Групе, у 
случају да су исцрпљена сва средства наплате те се потраживање ни на који начин не може 
наплатити, односно потраживања се сматрају ненаплативим.  
 
Кредити и са њима повезана исправка вредности се у потпуности искњижавају (отписују) када се 
финансијско средство сматра ненаплативим.  
 

3.4. Кредити и потраживања од банака, финансијских организација и комитената 
 
Позиција кредити и потраживања обухвата:  
 кредите и потраживања који се вреднују по амортизованој вредности. Инцијално признавање 

оваквих кредита и потраживање је по фер вредности увећано за директне трансакционе 
трошкове, док се накнадно вреднују по амортизованој вредности коришћењем методе 
ефективне каматне стопе и  

 Кредите и потраживања који се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха, у складу са 
пословним моделом или карактеристикама новчаних токова  

  
На дан 31. децембра 2020. године Група нема у кредитном портфолију кредите и потраживања 
који испуњавају критеријуме вредновања по фер вредности кроз биланс успеха  
 

3.5. Хартије од вредности 
 

(а) Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз остали резултат - FVOCI 
 

Дужнички инструменти 
 

Финансијска средства укључена у категорију FVOCI се иницијално и накнадно вреднују по фер 
вредности. Промене у „књиговодственој“ вредности („carrying amount“) се књижe кроз остали 
резултат осим признавања очекиваних губитака због умањења вредности (“impairment gains and 
losses”), приходa од камате и курсних разликa којe се признају у билансу успеха. У случају престанка 
признавања пре рока доспећа, кумулирани добици или губици се рекласификују из капитала и могу 
произвести ефекте који ће се рефлектовати у билансу успеха.  
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3.5. Хартије од вредности (наставак) 
 

(а)  Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз остали резултат – 
FVOCI (наставак) 

 
Власнички инструменти 
 
Сви власнички инструменти у оквиру делокруга МСФИ 9 треба да се мере по фер вредности у 
билансу стања, при чему се промене фер вредности признају кроз биланс успеха, осим код оних 
улагања у капитал за које је ентитет одабрао опцију да приказује промену вредности кроз  остали 
резултат. Од наведеног нису изузети некотирани инструменти капитала.  
 
Промене фер вредности улагања у власнички инструмент који се иницијално класификује као FVOCI 
приказују се у оквиру осталог свеобухватног резултата. Износи признати у осталом свеобухватном 
резултату не могу се накнадно преносити на рачун добитка или губитка. Кумулативни добитак или 
губитак се исказује у оквиру капитала. Дивиденде на таква улагања признају се у рачуну добити или 
губитка.  
 
Према МРС 32 Камате, дивиденде, губици и добици који се односе на неки финансијски инструмент 
или неку његову компоненту класификовану као финансијску обавезу, признају се у билансу успеха 
као расход или приход. Расподеле имаоцима власничког инструмента капитала признају се од 
стране ентитета директно на терет капитала. Трошкови трансакција настали при капиталној 
трансакцији рачуноводствено се обухватају као одбитак од капитала.  
 
(б)  Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха (FVTPL) 
 
Финансијска средства се класификују по фер вредности кроз биланс успеха ако не испуњавају 
критеријуме FVOCI или амортизоване вредности, односно финансијска имовина ће бити вреднована 
по фер вредности кроз биланс успеха уколико није вреднована по амортизованој вредности или фер 
вредности кроз остали резултат.  
 
За дужничке и власничке хартије од вредности које се вреднују као FVTPL, добици и губици од 
усклађивања са тржишном вредношћу се признају кроз биланс успеха и нису предмет 
обезвређења.  
 

3.6.  Финансијски деривати  
 

Група користи финансијске инструменте као што су валутни forward уговори, валутни swap и 
каматни swap уговори у циљу заштите од ризика и у сврхе трговања, односно воде се у билансу 
стања по фер вредности. Група је одабрала да рачуноводствено обухвата ове трансакције на 
основу датума њиховог уговарања (трговања).   
 
Приликом склапања терминских уговора Група евидентира трансакције из уговора у тренутку 
њиховог настанка уз признавање финансијских средства и финансијских обавеза по основу 
forward трансакције која ће бити реализована у наредном периоду. Група врши вредновање 
нереализованих forward трансакција терминских уговора на терет, односно у корист временских 
разграничења и биланса успеха на дан биланса.  
 
У току 2020. и 2019. године, Група је од финансијских деривата претежно користила валутне 
swap-ове ради краткорочног балансирања своје девизне позиције и обезбеђивања потребне 
валутне структуре на рачунима у иностранству.  
 
На дан биланса Група у свом портфељу има само деривате намењене трговању. Финансијске 
деривате Група иницијално признаје по уговореној (набавној) вредности у ванбилансним 
евиденцијама која представља фер вредност дате или примљене накнаде, при чему свако 
свођење на фер вредност на дан биланса евидентира кроз биланс стања и биланс успеха. 
Деривати намењени трговању обухватају валутне SWAPoве и forward-e (напомена 41).  
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3.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.7.  Примљени кредити и депозити 
 

Издати финансијски инструменти и остале финансијске обавезе се иницијално признају по фер 
вредности без трошкова трансакције. Накнадно вредновање врши се по амортизованој вредности 
(сем ако нису вреднована по фер вредности кроз биланс успеха) и било која разлика између нето 
прихода и наплативог износа признаје се у билансу успеха током периода коришћења позајмице по 
методу ефективне каматне стопе.  
 
Депозити банака и комитената, као и остале каматоносне финансијске обавезе, се иницијално 
признају по фер вредности, умањеној за настале трансакционе трошкове, изузев финансијских 
обавеза које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха. Након почетног признавања, 
каматоносни депозити и кредити се исказују по амортизованој вредности.  
 
Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности умањеној за настале трансакционе 
трошкове. Обавезе по кредитима се накнадно вреднују по амортизованој вредности. Обавезе по 
кредитима се класификују као текуће обавезе, осим уколико Банка нема безусловно право да измири 
обавезу за најмање 12 месеци након датума извештавања.  
 

3.8.  Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе 
 
Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе вреднују се по амортизованој 
вредности, што због краткорочне природе ових обавеза одговара њиховој номиналној вредности  
 

3.9.  Готовина и средства код централне банке 
 

Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се готовина у динарима и страној 
валути, средства на текућим рачунима код Народне банке Србије укључујући и обавезну 
динарску и девизну резерву.   
 
Ову позицију чине и злато и остали племенити метали, који се почетно вреднују по набавној 
вредности, а накнадно по тржишној вредности. Утврђивање тржишне вредности врши се на бази 
котиране цене племенитих метала на светском тржишту. Повећање тржишне вредности признаје 
се као приход, а смањење као расход у билансу успеха.  
 
Готовина и готовински еквиваленти у Извештају о токовима готовине обухватају готовину у 
благајни, средства на текућим рачунима код Народне банке Србије, злато и остале племените 
металe, као и средства на текућим рачунима у страној валути (напомена 44).  

 
3.10.  Репо послови  
 

Хартије од вредности купљене по уговору, којим је утврђено да ће се поново продати на тачно 
одређени дан у будућности су признате у билансу стања. Плаћена готовина по том основу, 
укључујући доспелу камату, се признаје у билансу стања. Разлика између куповне цене и цене по 
поновној продаји се третира као приход по основу камате и доспева током трајања уговора.  

 
Хартије од вредности које су чланице Групе стекле куповином од Народне банке Србије, уз 
уговорену обавезу поновне продаје, по основу Оквирног уговора о продаји хартија од вредности 
са обавезом куповине тих хартија, на дан биланса стања се исказују по амортизованој вредности.  

 
3.11.  Инвестиције у зависна друштва  
 

Инвестиције у зависна друштва се у консолидованим финансијским извештајима Групе 
евидентирају по фер вредности, односно набавној вредности умањеној за исправку вредности. 
Група признаје приходе по основу инвестиција само ако су зависна друштва извршила 
дистрибуцију резултата, односно ако су зависна друштва донела одлуку о расподели добити. Ови 
приходи се евидентирају у билансу успеха.  
 
Зависна правна лица представљају она правна лица у којима извештајно правно лице има удео у 
власништву изнад 50% или више од половине права гласа или право управљања финансијском, 
односно пословном политиком зависног предузећа.  
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3.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 

 
3.12. Нематеријална улагања 

 
Нематеријална имовина је немонетарно средство без физичке суштине од ког се очекује прилив 
будућих економских користи у ентитет Основни услови да би средство било идентификовано као 
нематеријално улагање су:  

 могућност идентификације; 
 постојање контроле; и 
 постојање будућих економских користи. 

 
Уколико ставка не испуњава све услове наведене у дефиницији нематеријалне имовине, издаци 
њеног стицања или интерног генерисања се признају као расход када настану.  
 
Нематеријална улагања обухватају лиценце, софтвере и слична права, као и остала 
нематеријална улагања.  
 
Нематеријална улагања се исказују по набавној вредности умањеној за акумулирану исправку 
вредности и евентуалне губитке по основу обезвређења средстава (Напомена 26).  
 
Нематеријална улагања за период дужи од једне године се признају као нематеријална улагања у 
билансу стања, док се нематеријална улагања за период краћи од годину дана исказују као трошак 
текућег периода.  
 
Набавна вредност купљене нематеријалне имовине састоји се од:  

 набавне цене, укључујући увозне царине и порезе; и 
 било каквих директно приписивих трошкова (трошкови примања запослених настали 

директно у процесу довођења имовине у радно стање; професионалне накнаде и 
трошкови тестирања правилног функционисања имовине). 

 
Издаци везани за одржавање компјутерских софтверских програма признају се као трошак у 
периоду када настану. Примери расхода који не испуњавају дефиницију нематеријалних улагања 
су:  

 трошкови обуке; 
 трошкови покретања и поправке; 
 трошкови реорганизације; 
 интерно генерисани брендови; и 
 трошкови контролисања и рекламирања. 

 
Тестирање нематеријалне имовине на обезвређење се врши поређењем износа средстава који 
се може надокнадити с књиговодственом вредношћу средстава и то кад год постоји индикација 
да се нематеријална имовина може умањити.  
 
Тест обезвређења за нематаријална улагања (са ограниченим и са неограниченим веком 
трајања) захтева од Групе да процени надокнадиву вредност улагања која је већа од његове фер 
вредности умањене за трошкове продаје и његове употребне вредности.   
 
Улагање није обезвређено ако је једна од те две вредности већа од његове надокнадиве 
вредности. МРС 36 “Умањење вредности имовине” мери губитак од обезвређења на основу 
претпоставки да ће Група изабрати да надокнади књиговодствену вредност на начин који доноси 
највише користи. Уколико је надокнадива вредност улагања мања од његове књиговодствене 
вредности, књиговодствена вредност улагања се смањује до његове надокнадиве вредности. Ово 
смањење представља губитак по основу обезвређења, који се одмах признаје у билансу успеха.  
 
Уколико није могуће проценити надокнадиву вредност појединачног улагања, Група утврђује 
надокнадиву вредност јединице која генерише готовину којој улагање припада. У случају новог 
нематеријалног улагања, које је признато у току извештајног периода, тест обезвређења се мора 
одрадити на крају тог периода.  
 
Губитак од умањења вредности неког средства признат у претходним годинама се укида само ако 
је дошло до промене процена које су коришћене при утврђивању надокнадивог износа тог 
средства, након што је губитак од умањења вредности признат последњи пут. То повећање 
представља укидање губитка од умањења вредности и одмах се признаје у билансу успеха.  
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3.13.  Некретнине, постројења и опрема („основна средства“) 
 

Некретнине, постројења и опрема се највећим делом састоје од грађевинских објеката, опреме и 
улагања у туђа основна средства.  
 
Основна средства се исказују по набавној вредности (историјском трошку) умањеној за акумулирану 
исправку вредности по основу амортизације, као и по основу губитака услед обезвређења. 
Вредновање након почетног признавања врши се по набавној вредности умањеној за 
акумулирану амортизацију и накнадне акумулиране губитке због умањења вредности.  
 
Трошкови настали након стицања средства, које је класификовано као некретнина и опрема, се 
капитализују само онда када је вероватно да ће Група имати будуће економске користи од 
средства које су веће од оних које су првобитно процењене, у супротном они се признају онда 
када настану.  
 
Испитивање обезвређења некретнина се врши у циљу утврђивања да ли постоје индикације које 
указују на то да постоји губитак по основу обезвређења (умањења вредности) некретнина. 
Уколико индикације постоје мора да се изврши тест обезвређења за средства, израчунавањем 
његове надокнадиве вредности и поређењем те вредности са његовом књиговодственом 
вредношћу. Када је средство делимично обезвређено тако да још увек има неку вредност за 
Групу, врши се тест обезвређења упоређивањем надокнадиве вредности средства са његовом 
књиговодственом вредношћу. Надокнадива вредност представља употребну вредност средства 
или његову фер вредност умењену за трошкове продаје у зависности која је већа. Губитак због 
обезвређења се признаје у износу разлике на терет расхода сагласно МРС 36 “Умањење 
вредности имовине”.  
 
Добици или губици који се јављају приликом расходовања или продаје нематеријалног улагања, 
некретнина и опреме признају се на терет или у корист биланса успеха, као део осталих 
пословних прихода или осталих расхода.  

 
3.14.  Амортизација нематеријалних улагања и основних средстава 
 

Нематеријална улагања се амортизују пропорционалном методом у року од 5 година, осим улагања 
чије је време коришћења утврђено уговором када се отписивање врши у роковима који проистичу из 
уговора.  

 
Амортизација средства почиње онда када оно постане расположиво за коришћење и престаје 
онда када средство престане да се признаје.  
 
Амортизација се равномерно обрачунава дељењем неотписане вредности на преостали корисни 
век основних средстава и нематеријалних улагања, са циљем да се средства у потпуности 
отпишу у току њиховог корисног века трајања. Група се код некретнина определила за примену 
резидуалне вредности и процењени век трајања од 50 година. Резидуална (преостала) вредност 
неког средства је процењени износ који би правно лице примило данас ако би отуђило средство, 
након одбијања процењених трошкова продаје, под претпоставком да је средство већ на крају 
свог корисног века, и у стању које се очекује на крају његовог корисног века. Група од 01. јануара 
2018 године примењује резидуалну вредност на некретнине у износу од 25% садашње вредности. 
Резидуална вредност представља проценат од садашње вредности зграда а разлика између 
садашње вредности и резидуалне вредности представља основицу за обрачун амортизације.  
 
- Земљиште  Неограничено  
- Зграде које се користе у пословању  Не прелази 50 година  
- Зграде (осим оних које се користе у пословању)  Не прелази 50 година  

- Адаптација изнајмљеног пословног простора  
Преостали период закупа, не прелази 5 

година  
- Намештај и релевантна опрема  Не прелази 12 година  
- Моторна возила  Не прелази 12 година  
- Хардвер и остала опрема  Не прелази 5 година  
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3.15.  Инвестиционе некретнине 
 

Група поседује некретнине као инвестиције у циљу остварења прихода по основу закупнина и 
пораста вредности некретнина на тржишту.  

Након првобитног евидентирања, инвестиционе некретнине се вреднују по набавној вредности 
умањеној за акумулирану исправку вредности и евентуално акумулирано обезвређење 
(Напомена 28).   
 

Амортизација инвестиционих некретнина се од 1. јануара 2018. године равномерно обрачунава 
на њихову садашњу вредност на дан 1. јануара 2018. године умањену за резидуал (резидуал 
износи 25% од набавне вредности) применом годишње стопе од 2%. Разлика између садашње 
вредности и резидуала представља основицу за обрачун амортизације.  
 
Инвестиционе некретнине се процењују за обезвређење у циљу утврђивања да ли постоје 
индикације које указују на то да постоји губитак по основу обезвређења (умањења вредности) 
некретнина.  

 
3.16.  Стална средства намењена продаји 
 

У складу са МСФИ 5 Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања, Група 
класификује сталну имовину као имовину која се држи ради продаје ако се њена књиговодствена 
вредност може повратити превасходно продајном трансакцијом, а не даљим коришћењем. 
Имовина класификована као имовина намењена продаји мора бити доступна за моменталну 
продају у свом тренутном стању и њена продаја мора бити вероватна.  
 
Приликом рекласификације дела активе у стално средство намењено продаји средства се 
вреднују по нижој вредности од књиговодствене вредности или фер вредности умањеној за 
трошкове продаје. Ако је књиговодствена вредност нижа наставља се вредновање по 
књиговодственој вредности, а ако је фер вредност нижа исказује се расход периода који 
представља обезвређење имовине. Расход настао као расход од обезвређења се преноси на 
расход од продаје уколико је средство продато у истој години када је и рекласификовано као 
средство намењено продаји. Да би се извршила рекласификација из категорије инвестиционе 
некретнине у стална средства намењана продаји није довољна само одлука о продаји него и 
капитални издатак превођења тог средства у средство намењено продаји.  
 

Када стално средство престане да се класификује као средство које се држи ради продаје, 
вреднује се по нижем од следећих износа:  

 његове књиговодствене вредности пре него што је средство класификовано као средство 
које се држи ради продаје, кориговане за амортизацију која би била призната да средство 
није било класификовано као средство које се држи ради продаје; и 

 његове надокнадиве вредности на дан када је накнадно одлучено да се не продаје. 
 
Надокнадива вредност је већи износ од следећа два: Фер вредност умањена за трошкове продаје 
и употребна вредност, где је употребна вредност садашња вредност процењених будућих токова 
готовине за које се очекује да ће настати из сталне употребе средства и његовог отуђења на крају 
његовог корисног века трајања.  
 
Некретнине евидентиране на класи намењене продаји воде се по садашњој вредности. Приликом 
рекласификације неопходно је израчунати износ амортизације за период који средство није 
амортизовано и прокњижити обрачунату амортизацију.  
 
Амортизација сталних средства намењених продаји се не врши.   

 

3.17.  Материјалне вредности примљене по основу наплате потраживања и која се држе ради 
 даље продаје 
 

Материјалне вредности примљене по основу наплате потраживања класификују се као имовина 
која се држи ради продаје и презентована је у оквиру позиције Остала средства. Имовина 
намењена продаји одмерава се по нижој од следеће две вредности: набавној вредности или по 
нето остваривој вредности у складу са МРС 2 Залихе.  

 

Уколико некретнина стечена наплатом потраживања није продата у периоду од 5 (пет) година од 
датума стицања, 90% обезвређења eнтитет књижи без обзира на процену екстерног 
проценитеља.  
 
Уколико се остала имовина, сем некретнина, стечена наплатом потраживања не прода у периоду 
од 3 (три) године од стицања, банка евидентира 100% обезвређење за ову имовину.   
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3.18. Финансијски и оперативни лизинг 

 

 
 Уговор, или део уговора, представња лизинг ако се уговором преноси право на контролу 

употребе идентификованог средства у одређеном периоду у замену за накнаду. Контрола је 
пренета када купац има право и да управња коришћењем идентификованог средства и да 
оствари економоску корист тог средства.  

 
 Лизинг са аспекта закупца 
  
 Чланица Групе као закупац анализира Уговоре о закупу и утврђује да ли испуњавају захтеве 

стандарда МСФИ 16. Банка утврђује да ли постоји идентификовано средство, да ли има право да 
у значајној мери прибави све економске користи од коришћења у току периода лизинга, да ли има 
право да одреди на који начин и коју сврху се средство користи током периода коришћења, да ли 
има право да употребљава средство кроз читав период закупа. На основу анализе сваког 
уговора, Група сагледава да ли испуњава услове из стандарда за признавање имовине с правом 
коришћења као и обавезе по основу лизинга у Билансу стања.  

         
 Имовина с правом коришћења вреднује се по трошку од првог дана трајања уговора о закупу.  

 
Трошак имовине са правом коришћења обухвата:  
 
-  почетну процену обавеза по основу лизинга, 
-  све исплате закупнине плаћене на датум почетка или раније, умањене за било који подстицај 

за закуп, 
-  почетне трошкове које је сам закупац имао као резултат закључења уговора о закупу, 
-  процене трошкова које ће закупац имати као резултат обавезе демонтаже и уклањања 

основног средства или извршења реновирања/рестаурације. 
 

Обавеза по основу лизинга се мери по садашњој вредности свих плаћања која су везана за закуп 
а нису извршена до дана иницијалног признавања. Сва плаћања се дисконтују по каматној стопи 
која је садржана у закупу, ако је стопу лако утврдити. У случајевима када стопу није могуће 
утврдити, закупац примењује инкременталну стопу задужења.   
 
На дан иницијалног признавања, плаћања по основу лизинга садржана у мерењу обавеза по 
основу лизинга обухватају следеће врсте плаћања за право коришћења основног средства за 
време трајања лизинга: 
-  фиксна плаћања по основу закупа умањени за подстицаје за лизинг, 
-  варијабилна плаћања лизинга која зависе од тржишних индекса, 
-  износе за које се очекује да ће их платити закупац по основу гаранција за преосталу 

вредност, 
-  цена извршења опције куповине, ако је разумно сигурно да ће се та опција остварити, и 
-  плаћање уговорне казне за раскид уговора о закупу, ако период закупа одражава чињеницу 

да је закупац користио опцију престанка закупа. 
 
По основу угора о закупу, поред призанавања имовине с правом коришћења и лизинг обавезе у 

билансту стања ентитета, по основу угора о лизинигу у пословним књига се евидентирају 
следеће врсте расхода:  

- Трошкови амортизације, 
- Трошкови камате по основу лизинг обавезе, 
- Трошкови промене варијабилних плаћања,  
- Курсне разлике. 
  

Чланица Групе као закупац не примењује општа правила за признавање закупа у складу са МСФИ 
16 у случају:  
- Краткорочног закупа, 
- Закупа чији је предмет имовина мале вредности. 
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3.18. Финансијски и оперативни лизинг (наставак) 
  
 Лизинг са аспекта закупца 

 
Краткорочни лизинг представља уговор са закуподавцем који је закључен на период од 12 
месеци или краће. У овом случају, Група сва плаћања по основу уговора о закупу признаје као 
трошак закупа у Билансу успеха праволинијски тј. сразмерно периоду трајања уговора.  
 
Уговор који садржи опцију откупа нема карактер краткорочног закупа, независно од рока на који је 
уговор закључен.  
 
Процена да ли је вредност конкретног предмета закупа мала врши се на апсолутној основи и по 
вредности појединачног новог средства. Основ за малу вредност Група узима износ од 5,000 УСД 
појединачне вредности новог средства.  

 
На дан прве примене, Група је признала обавезе по основу лизинга које се односе на лизинге, а 
које су раније класификоване као "оперативни лизинг" у складу са МРС 17 Лизинг. Ова обавеза 
представља садашњу вредности будућих лизинг плаћања на дан почетка примене МСФИ 16. 
Плаћања по основу лизинга су дисконтована коришћењем дисконтне каматне стопе.   
 
 
Лизинг са аспекта закуподавца 
 
Закуподавац класификује лизинг као финансијски или оперативни на основу пажљиве процене 
суштине уговора на почетку уговора о лизингу.  
 
Закуп се класификује као финансијски закуп ако се њим преносе суштински сви ризици и користи 
повезани са власништвом над предметном имовином. Закуп се класификује као оперативни закуп 
ако се њим не преносе суштински ризици и користи повезани с власништвом над датом 
имовином.  
 
Закуподавац плаћања по основу оперативног закупа признаје као приход праволинијски током 
периода трајања закупа.  
 
Закуподавац трошкове настале код остваривања прихода од закупа, као што су трошкови 
амортизације и трошкови пореза на имовину, признаје као расход.  
 

Политика амортизације у односу на имовину која је предмет оперативног закупа, а која се 
амортизује је у складу са редовном политиком аморитизације закуподавца за сличну врсту 
имовине а у складу са МРС 16 МРС 38.  
 

Закуподавац имовину која је предмет оперативног закупа у својим финансијским извештајима 
приказује према врсти имовине.  
 

3.19.  Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства  
 

Резервисања се признају када чланица Групе има садашњу обавезу (законску или изведену) као 
последицу прошлог догађаја и када је вероватно да ће доћи до одлива ресурса који представљају 
економске користи ради измирења обавезе и када може поуздано проценити износ обавезе.  
 

Ради одржавања најбоље могуће процене, резервисања се разматрају, утврђују и ако је потребно 
коригују на сваки извештајни датум.  
 

Када више није вероватан одлив економских користи ради измирења законске или изведене 
обавезе резервисање се укида у корист прихода. Резервисање се прати по врстама и може да се 
користи само за издатке за које је првобитно било признато. Резервисање се не признаје за 
будуће пословне губитке.  
 

Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима. Потенцијалне обавезе се 
обелодањују у напоменама (напомена 40), осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже 
економске користи веома мала.  
 

Група не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима. Потенцијална средства се 
обелодањују у напоменама, уколико је прилив економских користи вероватан.  
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3.18. Финансијски и оперативни лизинг (наставак) 

 
Лизинг са аспекта закуподавца (наставак) 

 
3.20.  Капитал 
 

Капитал Групе обухвата акцијски капитал, емисиону премију, резерве и акумулиран резултат као 
и резултат текућег периода.  

 
Акцијски капитал Групе образован је из уложених средстава оснивача Групе у новчаном облику. 
За уложена средства у капитал акционари добијају одговарајући број хартија од вредности или 
потврде у складу са Законом о тржишту капитала (Сл. гласник РС 31/11, 112/15). Акционари не 
могу повлачити средства уложена у капитал Групе. Група користи капитал за обављање 
банкарских послова и за покриће ризика из пословања.  

 
Структура и промене на капиталу дати су у напомени 39.  

 
3.21.  Финансијске гаранције  
 

У уобичајеном току пословања Група одобрава финансијске гаранције које се састоје од плативих 
и чинидбених гаранција, акредитивe, акцептe меница и другe пословe јемства. Финансијске 
гаранције су уговори који обавезују издаваоца гаранције да изврши плаћање или надокнади 
губитак примаоцу гаранције, настао уколико одређени поверилац благовремено не изврши своје 
обавезе у складу са условима предвиђеним уговором.  
 
Финансијске гаранције се иницијално признају по фер вредности на датум када је гаранција дата. 
Након иницијалног признавања, обавезе Групе које проистичу из финансијских гаранција се 
вреднују у износу амортизоване накнаде или најбоље процене издатака неопходних да би се 
измирила финансијска обавеза која настаје као резултат гаранције, у зависности који је износ 
виши.  
 
Повећање обавеза које се односи на финансијске гаранције се признаје у билансу успеха. 
Примљене накнаде се признају у корист биланса успеха у оквиру прихода од накнада и провизија 
равномерно током периода трајања гаранције.  
 
Финансијске гаранције су приказане у оквиру потенцијалних обавеза у ванбилансној евиденцији 
(напомена 40).  
 

3.22.  Бенефиције запослених 
 
Група нема сопствене пензионе фондове, нити опције за исплате запосленима у виду акција и по 
том основу нема идентификоване обавезе на дан 31.децембра 2020. године.  

 
3.23.  Средства по пословима у име и за рачун трећих лица 
 

Средства по пословима у име и за рачун трећих лица којима Група управља уз накнаду нису 
укључена у биланс стања Групе већ су приказана су у оквиру ванбилансне евиденције (напомена 
42).  

 
3.24. Порези и доприноси 

 
(a) Текући порез на добитак 

 
Порез на добитак се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит 
правних лица (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 
18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 91/2015, 112/2015, 113/2017, 
95/2018, 86/19 и 153/2020) и релевантним подзаконским актима.  
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3.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.24. Порези и доприноси (наставак) 
 

(a) Текући порез на добитак (наставак) 
 

Порез на добитак обрачунава се применом стопе од 15% (важи и за 2019. и за 2020. годину) на 
пореску основицу која је приказана у пореском билансу, након чега се може умањити за утврђене 
пореске кредите. Приликом утврђивања пореске основице полази се од резултата у билансу 
успеха, који се потом коригује у складу са пореским прописима Републике Србије. Месечни 
аконтациони износ пореза плаћа се сваког месеца, а корекција аконтационо уплаћеног пореза 
врши се на крају године, односно по достављању пореског биланса пореским органима и пореске 
пријаве за аконтационо-коначно утврђивање пореза на добит предузећа.  
 

Одредбама члана 50к Закона о порезу на добит правних лица уведен је нови вид пореског 
кредита за банке у износу од 2% преосталог дуга утврђеног у складу са Законом о конверзији 
стамбених кредита индексираних у швајцарским францима. Овај вид пореског кредита примењује 
се почев од пореског периода који почиње у 2020. години. Право на порески кредит настаје у 
2020.години, али само половина од укупног износа кредита се може користити у 2020.години, а 
друга половина у 2021. години. У случају да порески обвезник не може да искористи порески 
кредит на наведени начин, неискоришћени износ пореског кредита, у складу са чланом 50к, став 
3 Закона о порез на добит правних лица, може пренети на рачун пореза на добит из будућих 
обрачунских периода, али не дуже од десет година ( најдаље до 2030.године). Банка је у овом 
пореском периоду користила део укупног пореског кредита, а остатак ће користити у будућим 
обрачунским периодима  

Порески прописи у Републици Србији не дозвољавају да се порески губици из текућег периода 
искористе као основа за повраћај пореза плаћеног у одређеном претходном периоду. Губици 
утврђени у пореском билансу у текућем обрачунском периоду могу се пренети на рачун добити 
утврђене у пореском билансу из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година.  

 

(б) Порези и доприноси који не зависе од резултата 
 

Порези и доприноси који не зависе од финансијског резултата укључују: порез на имовину, порез 
на додату вредност, порезе и доприносе на зараде, као и друге порезе и дажбине у складу са 
републичким, локалним и пореским прописима. Ови порези и доприноси се исказују у билансу 
успеха у оквиру оперативних трошкова и трошкова зарада и накнада зарада. ПДВ се може 
исказати и у оквиру одређених позиција биланса стања, уколико се односи на набавке које, према 
одредбама Међународних рачуноводствених стандарада, не представљају трошак, већ одређене 
позиције у билансу стања.  

  
(в) Одложени порези 

 

Одложени порез се обрачунава и евидентира на привремене разлике између пореске основице 
средстава и обавеза и њихових износа исказаних у финансијским извештајима Групе, а у складу 
са МРС 12 Порез на добит.  

 
Одложене пореске обавезе признају се за све опорезиве привремене разлике на дан биланса 
стања између пореске основице средстава и обавеза, и њихових износа исказаних за сврхе 
финансијског извештавања, што ће резултирати опорезивим износима у будућим периодима.   

 
Одложена пореска средства су износи пореза на добит надокнадиви у будућим периодима и који 
се односе на: одбитне привремене разлике, неискоришћене пореске губитке пренете у наредни 
период и неискоришћени порески кредит пренет у наредни период.  
 
Одложено опорезивање средстава и обавеза мери се по пореским стопама за које се очекује да 
ће се примењивати у периоду када се средство буде реализовало или обавеза буде измирена, на 
основу пореских стопа које су усвојене или се очекује да буду усвојене до дана биланса. 
Одложена пореска средства и обавезе мерена су по стопи од 15% (2019.godine: 15% ).  

 

Група је у 2020. години признала одложена пореска средства по основу:резервисања за 
отпремнине обрачунатих у складу са МРС 19 Примања запослених, по основу неплаћених јавних 
прихода, по основу резервисања за судске спорове, по основу МСФИ 9 ефеката и по основу 
пореског кредита у износу од 2% преосталог дуга утврђеног у складу са чланом 4, став 2.Закона о 
конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима.  
 

Књиговодствена вредност одложених пореских средстава преиспитује се на дан сваког биланса 
стања и умањује до мере до које више није извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих 
добитака довољан да се укупна вредност или део вредности одложених пореских средстава 
може искористити.    
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3.  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак) 
 

3.24. Порези и доприноси (наставак) 
 
(в) Одложени порези (наставак) 
 
Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето добитак 
периода.  
 
Одложени порез на добитак који се односи на ставке које се директно евидентирају у корист или 
на терет капитала се такође евидентирају на терет, односно у корист капитала.  
 
(г) Трансферне цене 

 
Порески биланс за 2020. годину није предат до дана усвајања консолидованих финансијских 
извештаја Групе, с обзиром на то да је рок за предају 180 дана од дана за који се порез утврђује, 
односно до 30.јуна наредне године. Група је обрачунала пореске ефекте на бази Закона о порезу 
на добит правних лица Републике Србије. Група још увек није припремила коначну студију 
трансферних цена, али руководство сматра да по овом основу неће имати материјално значајне 
ефекте на 2020. годину јер до сада није имала корекције по основу трансакција са повезаним 
лицима, а у 2020. години није било значајнијих измена у врстама услуга у односу на претходну 
годину.  

 
 
4.  ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД КАМAТА 

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019. 

 
Приходи камата од готовине и средстава код централне банке  
  по амортизованој вредности  

           
62,928  

 
178,867  

Приходи камата по основу ХОВ које се вреднују по фер  
  вредности кроз остали резултат  

         
294,904  

 
355,957  

Приходи камата по основу ХОВ које се вреднују по фер   
  вредности кроз биланс успеха  

           
59,363   36,759  

Приходи камата од кредита и потраживања од банака и других   
  финансијских организација по амортизованој вредности  

           
11,903  

 
83,680  

Приходи камата од кредита и потраживања од комитената по  
  амортизованој вредности  

     
7,753,941  

 
7,887,269  

Приходи камата од осталих средстава по амортизованој  
  вредности   

           
14,360  

 
260,182  

Укупно приходи по основу камата  8,197,399 
 

8,802,714  

 
 

 
 

Расходи камата од готовине и средстава код централне банке 
по  
  амортизованој вредности  - 

 
(92)  

Расходи камата од депозита и осталих обавеза према 
банкама,  
  другим финансијским организацијама и централној банци по  
  амортизованој вредности  

      
(235,465) 

 
(277,357)  

Расходи камата од депозита и осталих обавеза према другим  
  комитентима по амортизованој вредности  

      
(567,503) 

 
(868,724)  

Расходи камате по основу лизинга (напомена 27.1.3)  
         

(26,927)  (28,594)  

Расходи камата по основу субординираних обавеза  
           

(1,239)  -   
Расходи камата од осталих обавеза по амортизованој 
вредности  

               
(128)  (5,122)  

Укупно расходи по основу камата  (831,262) 
 

(1,179,889)  
Нето приход по основу камата  7,366,137 

 
7,622,825  
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4.  ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД КАМAТА (наставак) 
 
Наредна табела приказује податке о обрачунатим приходима од камата и наплаћеној камати: 
 
   У хиљадама динара 

 

Приход од 
камате 

 

Наплаћена 
камата 

 

Приход од 
камате на 

обезвређена 
потраживања 

 

Наплаћена 
камата на 

обезвређена 
потраживања 

НИВО 1 
       Хартије од вредности 354,267   830,268   -   - 

Кредити и потраживања од банака и  
   других финансијских организација 80,764   83,984   -   - 

Кредити и потраживања од комитената 7,088,708   4,948,582   2,907   2,371 

Остала потраживања 5,242   2,572   255   255 
НИВО 2 - 

 
- 

 
- 

 
- 

Кредити и потраживања од комитената 290,689   197,210   -   - 

Остала потраживања 13   7   -   - 
НИВО 3 

       Хартије од вредности -  -  -  - 
Кредити и потраживања од банака и   
   других финансијских организација 512   512   512   512 

Кредити и потраживања од комитената 369,881   304,101   308,672   268,595 

Остала потраживања 7,110   6,823   7,035   6,822 
УКУПНО: 

       Хартије од вредности 354,267   830,268   -   - 
Кредити и потраживања од банака и  
   других финансијских организација 81,283   84,496   512   512 

Кредити и потраживања од комитената 7,749,484   5,449,893   311,579   270,966 

Остала потраживања 12,365   9,402   7,290   7,077 
Укупно за период од 1. јануара  
   до 31. децембра 2020. 8,197,399   6,374,059   319,381   278,555 

 
   У хиљадама динара 

 

Приход од 
камате   

Наплаћена 
камата   

Приход од 
камате на 

обезвређена 
потраживања  

 

Наплаћена 
камата на 

обезвређена 
потраживања  

НИВО 1 
       Хартије од вредности 416,921 
 

216,506 
 

- 
 

- 
Кредити и потраживања од банака  
  и других финансијских организација 243,095 

 
212,572 

 
- 

 
- 

Кредити и потраживања од комитената 6,897,882 
 

6,223,657 
 

2,612 
 

2,574 
Остала потраживања 280,540 

 
272,119 

 
49 

 
49 

НИВО 2 
  

0 
 

- 
 

- 
Кредити и потраживања од комитената 325,065 

 
324,193 

 
- 

 
- 

Остала потраживања 5,002 
 

4,699 
 

- 
 

- 
НИВО 3 

       Хартије од вредности 799  777  -  - 
Кредити и потраживања од банака  
  и других финансијских организација 66  66  2  2 
Кредити и потраживања од комитената 620,973 

 
514,182 

 
851,798 

 
450,077 

Остала потраживања 12,371 
 

32,990 
 

3,063 
 

24,236 
УКУПНО: 

       Хартије од вредности 417,720 
 

217,283 
 

- 
 

- 
Кредити и потраживања од банака  
  и других финансијских организација 243,161 

 
212,638 

 
2 

 
2 

Кредити и потраживања од комитената 7,843,920 
 

7,062,032 
 

854,410 
 

452,651 
Остала потраживања 297,913 

 
309,808 

 
3,112 

 
24,285 

Укупно за период од 1. јануара  
  до 31. децембра 2019. 8,802,714 

 
7,801,761 

 
857,524 

 
476,938 

 
  



ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2020. године 

38 
 

 
 
5.  ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА 

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019. 

Приходи од накнада и провизија  
  

 
- по кредитним пословима -  -   
- одржавање текућег рачуна  966,337 

 
1,037,497  

- по картичним трансакцијама 776,722 
 

744,576  
- платни промет 1,016,865 

 
1,095,047  

- електронско банкарство 41,836 
 

24,843  
- гаранције 91,385  88,717  
- остале провизије и накнаде 387,797 

 
361,663  

Укупно приходи од накнада и провизија  3,280,942 
 

3,352,343  
 

 
 

 

Расходи од накнада и провизија   
- платни промет        (131,353) 

 
(131,065)  

- картичне трансакције        (350,996) 
 

(405,957)   
- остале провизије и накнаде        (137,137) 

 
(124,826)   

Укупно расходи од накнада и провизија        (619,486) 
 

(661,848)   

 
  

 
  

Нето приход по основу накнада и провизија  2,661,456 
 

2,690,495  
 
6.  НЕТО ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПРОМЕНЕ ФЕР ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
 

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019.  

 

Приходи по основу промене вредности деривата  
                       

415,676   470,400 

Расходи по основу промене вредности деривата  
                     

(529,346)  (343,765) 
Приходи од промене вредности финансијских средстава која  
   се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха 

                         
15,855   19,567 

Расходи по основу промене вредности финансијских  
   средстава која се вреднују по фер вредности кроз биланс  
   успеха 

                       
(10,898)  (27,956) 

Нето добитак/губитак по основу промене фер вредности  
   финансијских инструмената (108,713)  (118,246) 

 
7.  НЕТО ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПРЕСТАНКА ПРИЗНАВАЊА ФИНАНСИЈКСИХ ИНСТРУМЕНАТА 
              КОЈИ СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ  

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019.  

 

Губици по основу престанка признавања финансијских    
   инструмената који се вреднују по фер вредности кроз Биланс  
   успеха                         -     (89) 
Губици по основу престанка признавања финансијских  
   инструмената који се вреднују по фер вредности кроз остали  
   резултат 

             
(34,465)  (76,128) 

Добици по основу престанка признавања финансијских  
   инструмената који се вреднују по фер вредности кроз Биланс  
   успеха 

               
23,659   3,783 

Добици по основу престанка признавања финансијских  
   инструмената који се вреднују по фер вредности кроз остали  
   резултат 

                 
9,715   2 

Нето губитак по основу престанка признавања  
   финансијских инструмената који се вреднују по фер  
   вредности 

               
(1,092)  

 
(72,432) 

  



ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2020. године 

39 
 

 
 
8.  НЕТО ДОБИТАК  ПО ОСНОВУ ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА 
 

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019.  

 
Приходи од промене вредности ставки које су предмет     
   заштите од ризика - Промена цена на мало -  1,687 
Приходи од промене вредности ставки које су предмет  
   заштите од ризика - Приходи од промене вредности злата и  
   осталих племенитих метала 7,334  7,387 
Расходи од промене вредности ставки које су предмет  
   заштите од ризика - Расходи од промене вредности злата и  
   осталих племенитих метала -  - 
Расходи по основу промене вредности ставки које су предмет  
   заштите од ризика - Промена цена на мало -  - 

Нето добитак по основу заштите од ризика 
 

7,334  9,074 
 
 
9.  НЕТО ПРИХОД ОД КУРСНИХ РАЗЛИКА И ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019.  

Позитивне курсне разлике 
  

 
Обрачунате курсне разлике 1,343,702 

 
2,273,901 

Реализоване курсне разлике 845,066 
 

1,407,991 
По основу промене вредности пласмана, потраживања и  
  обавеза 152,203 

 
711,964 

Укупно позитивне курсне разлике 2,340,970 
 

4,393,856 

   
 

Негативне курсне разлике  

Обрачунате курсне разлике 
             

(1,172,071) 
 

(2,216,603) 

Реализоване курсне разлике 
               

(482,572) 
 

(895,613) 
По основу промене вредности пласмана, потраживања и  
  обавеза 

               
(159,473) 

 
(824,986) 

Укупно негативне курсне разлике (1,814,117) 
 

(3,937,202) 
Нето приход од курсних разлика и ефеката  
  уговорене валутне клаузуле  526,854 

 
456,654 
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10.  НЕТО РАСХОД ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ НЕ 

ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 
 

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019. 

 

Губици по основу модификација финансијских инструмената (309,069)   
Расходи индиректних отписа пласмана билансних  
   позиција (напомена 32)  (6,257,147)  (4,815,093)  
Расходи резервисања за ванбилансне позиције (напомена 37)  (804,667) 

 
(232,440)  

Расходи по основу умањења вредности финансијских  
   средстава која се вреднују по фер вредности кроз остали       
   резултат  (65,852) 

 
(16,433)  

Расходи по основу отписа ненаплативих потраживања  (15,736)  (3,768)  
Укупно расходи  (7,452,471) 

 
(5,067,734)  

    
Приходи од укидања индиректних отписа пласмана билансних  
   позиција (напомена 32)  3,042,697  3,362,631  
Приходи од укидања резервисања за ванбилансне позиције  
   (напомена 37)  665,612  229,848  
Приходи од укидања умањења вредности финансијских  
   средстава који се вреднују по фер вредности кроз остали  
   резултат  

 
26,404  

 
47,041  

Приходи од наплаћених отписаних потраживања  279,636  244,929  
Укупно приходи  4,014,349  3,884,449  
Нето расход по основу обезвређења финансијских  
   средстава која се не вреднују по фер вредности кроз  
   биланс успеха  (3,438,122) 

 
(1,183,285)  

 
Група у складу са својом Рачуноводственом политиком обрачунава ефекте модификације 
уговорених новчаних токова кредита, упоређујући нето садашњу вредност будућих новчаних 
токова са бруто књиговодственом вредношћу (Напомена 3.3 (ђ)). Ефекте од модификације 
уговорених новчаних токова, Група признаје у билансу успеха, уколико су материјално значајни. 
Износ расхода од модификације који је Група обрачунала на дан 31.12.2020. године, као 
последицу промене садашње вредности партија кредита које су биле у мораторијуму, износи 
309,069 РСД хиљада. Ефекат је прокњижен на терет биланса успеха уз одобрење конта 
одступања од бруто књиговодствене вредности кредита.  

 
Расходи индиректних отписа пласмана и расходи резервисања за ванбилансне позиције током 
2020. године укључују и ефекат повећања очекиваних кредитних губитака по основу погоршања 
макроекономских пројекција, а под утицајем пандемије COVID-19. Пораст очекиваних кредитних 
губитака по овом основу резултат је како повећане очекиване вероватноће уласка у статус 
неизмирења обавеза, тако и пораста портфолија код којег је идентификовано значајано 
повецање кредитног ризика. 
 
Група је ревидирала пројекције макроекономских сценарија на кварталној основи, у складу са 
расположивим информацијама, а укупан износ расхода евидентираних по наведеном основу на 
дан 31. децембар 2020. године износи 2,213,829 хиљада динара. 
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11.  НЕТО ДОБИТАК(ГУБИТАК) ПО ОСНОВУ ПРЕСТАНКА ПРИЗНАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ 

ИНСТРУМЕНАТА КОЈИ СЕ ВРЕДНУЈУ ПО АМОРТИЗОВАНОЈ ВРЕДНОСТИ 
 

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019.  

 
Добици по основу престанка признавања финансијских  
   инструмената који се вреднују по амортизованој  
   вредности 

                       
147,307  

                       
167,879 

Добици по основу продаје потраживања 147,212  129,403 
Добици по основу осталих значајних модификација 95  38,476 
Губици по основу престанка признавања финансијских  
   инструмената који се вреднују по амортизованој  
   вредности 

                 
(8,667)  

                 
(442,827) 

Губици по основу конверзије дуга из CHF у РСД -  (440,732) 
Губици по основу осталих значајних модификација (8,667)  (2,095) 
Нето губитак (добитак) по основу престанка признавања  
   финансијских инструмената који се вреднују по  
   амортизованој вредности 138,640  (274,948) 

 
Група је у складу са дописом Народне банке Србије К.Г. бр. 1565/2/19 од 7. јуна 2019. године: 
Инструкција банкама о рачуноводственом евидентирању пословних промена у вези за 
спровођењем Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима 
евидентирала нето губитак од престанка признавања кредита индексираних у швајцарским 
францима у моменту потписивања уговора о конверзији у износу од 440,732 хиљада динара 
(добитак од 666,134 хиљаде динара, од чега добитак по основу укидања индиректних отписа 
пласмана износи 570,851 хиљада динара и губитак од 1,106,866 хиљаде динара). Остатак ефекта 
нето губитка по основу престанка признавања се односи на продаје потраживања и остале 
значајне модификације.  
 

. 
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12. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019.  

 
Остали приходи оперативног пословања 254,072 

 
1,215,065 

Приход Банке по основу оперативног закупа (Напомена 27.1) 55,904  45,554 
Приходи од дивиденди и учешћа 2,146 

 
1,129 

Приходи од закупнина 725,404  - 
Укупно остали пословни приходи 1,037,527 

 
1,261,748 

 
 
13.  ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019.  

 

Трошкови зарада 
                

(2,451,467)  (2,629,556)  

Трошкови накнада зарада 
                            

(378)  (60,357)  

Трошкови пореза на зараде и накнаде зарада 
                    

(270,572)  (299,324) 

Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада 
                    

(574,878)  (617,588) 

Трошкови накнада за привремене и повремене послове 
                         

(2,773)  (2,630) 

Остали лични расходи 
                    

(126,848)  (39,450) 

Расходи резервисања за пензије  
                         

(1,970)  (39,185) 
Приходи од укидања резервисања за неискоришћени годишњи  
   одмор запослених 22,547  - 
 
Укупно трошкови зарада, накнада зарада и остали лични  
  расходи (3,406,339)  (3,688,090) 

 
 
14.  ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 
 

  
 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019.  

 

Трошкови амортизације- основна средства 
                

(1,247,012) 
  (1,224,233) 

 Трошкови амортизације - инвестиционе некретнине 
                         

(2,504)  (2,708) 
 Трошкови амортизације основних средстава узетих у лизинг –  
   некретнине 

                    
(327,179)  (338,513) 

Укупно трошкови амортизације  (1,576,695)  (1,565,454) 
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15.  ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019.  

 
Приходи од укидања неисхоришћених резервисања за обавезе 45,188  70,815 
Приходи од укидања неискоришћених осталих резервисања -  1,911 
Добици од продаје основних средстава и нематеријалних  
  Улагања 39,296  23,599 
Приходи од смањења обавеза  21,290  7,071 
Вишкови 4,034  5,749 
Остали приходи 120,440  93,165 

Укупно остали приходи 
 

230,248  202,310 
 
 
16.  ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019.  

 
Трошкови материјала (303,338)  (326,666) 
Трошкови производних услуга (803,684)  (1,289,944) 
Трошкови закупа по основу краткорочних уговора (напомена   

27.1.3) (16,595)  (67,063) 
Нематеријални трошкови (2,166,042)  (2,457,906) 
Трошкови пореза (187,318)  (287,024) 
Трошкови доприноса (522,367)  (574,254) 
Остали трошкови (95,518)  (49,760) 
Расходи по основу резервисања за судске спорове (420,765)  (231,671) 
Расходи осталих резервисања- инвестиције у капитал  
   зависних друштава -  (401,096) 
Губици од продаје основних средстава и нематеријалних улагања (67,849)  (54,112) 
Губици по основу расходовања и отписа основних средстава и  
   нематеријалних улагањa (6,736)  (18,078) 
Мањкови и штете  (1,191)   (1,105) 
Остали расходи (81,854)  (165,225) 
Расходи по основу обезвређења вредности грађевинских објеката (44,988)  (27,451) 
Укупно остали расходи (4,718,242)  (5,951,355) 
    

 
 
17.  ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 У хиљадама динара 

 
За годину која се завршава 

31. децембра 
 2020. 

 
2019.  

 
Порез на добитак (24,605) 

 
(70,214) 

Губитак по основу одложених пореза (81,897)  (223,260) 
Добитак по основу одложених пореза 164,736 

 
385,849 

Укупно порез на добитак 
 

(58,234) 
 

92,375 
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17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 

 
 
a) Усаглашавање укупног износа пореза на добит исказаног у билансу успеха и 
 производа добитка пре опорезивања и прописане пореске стопе 31.12.2020. године 
 

     

У хиљадама динара 

 

Бојвођанска 
банка 

OTP 
Investments 

OTP 
Lizing 

OTP 
Services 

OTP 
Factoring 

(Губитак)/ Добитак пре 
опорезивања (1,226,430) (4,063) 216,445 34,735 (5,698) 

Порез обрачунат по 
стопи од 15%  (183,965) (609) (32,467) (5,210) (855) 

Порески губитак за 
пренос по основу 
резултата 

     Порески ефекат 
усклађивања расхода у 
Пореском билансу 41,315 (64) (16,311) (26,678) 29 

Порески ефекат корекција 
по основу трансферних 
цена 237 - (2,736) (681) - 

Порески ефекат 
усклађивања прихода у 
Пореском билансу (86,828) - 26,491 68 - 

Порески ефекат 
усклађивања прве примене 
МСФИ 9 (57,328) - 418 4 - 

Ефекат коришћења 
пореских губитака - - - - - 

Ефекат привремених 
разлика - одложени порези -
пореска амортизација и 
ревалоризација (2,365) (174) 119 35,919 - 

Ефекат привремених 
разлика - одложени порези 
резервисања за судске 
спорове 40,655 - - - - 

Ефекат привремених 
разлика - одложени порези 
резервисања за пензије (21,973) - - - - 

Ефекат привремених 
разлика - одложени порези 
– ефекат МСФИ 9 (57,328) - - - - 

Ефекти привремених 
разлика - одложени порези - 
ефекат миграције - - - - - 

Ефекти привремених 
разлика - одложени порези 
остало  443 - - - - 

Ефекат привремених 
разлика- одложени порези 
конверзија CHF 87,543 - - - - 

Порески ефекат 
капиталних добитака - - - - - 

Ефекат формирања 
пореских губитака (286,569) 674 - 32.497 825 

 
Укупан порески ефекат  46,975 (174) (24,486) 35,919 - 
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17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 
 
a) Усаглашавање укупног износа пореза на добит исказаног у билансу успеха и 
 производа добитка пре опорезивања и прописане пореске стопе 31.12.2019. године 
 

     

У хиљадама динара 

 

Бојвођанска 
банка  

OTP 
Investments  

OTP 
Lizing  

OTP 
Services  

OTP 
Factoring  

Ex Војвођанска 
банка (за периода 

од 01.01.-
25.04.2019.)  

(Губитак)/ Добитак пре 
опорезивања 5,895,741 (3,478) 14,290 35,747 18,241 94,825 

Порез обрачунат по 
стопи од 15%  

      Порески губитак за 
пренос по основу 
резултата (884,361) (522) (2,144) (5,363) (2,736) (14,222) 

Порески ефекат 
усклађивања расхода у 
Пореском билансу (68,193) 223 (15,927) (22,342) (58) (21,963) 

Порески ефекат корекција 
по основу трансферних 
цена (399) - (2,941) (968) - - 

Порески ефекат 
усклађивања прихода у 
Пореском билансу 56,634 - - 22 - 15,331 

Порески ефекат 
усклађивања прве примене 
МСФИ 9 35,801 - 39 4 - 21,650 

Ефекат коришћења 
пореских губитака 816,376 - - 28,647 2,794 (628) 

Ефекат привремених 
разлика - одложени порези -
пореска амортизација и 
ревалоризација (16,758) - 184 29,508 - (1,300) 

Ефекат привремених 
разлика - одложени порези 
резервисања за судске 
спорове 19,112 - - - - 555 

Ефекат привремених 
разлика - одложени порези 
резервисања за пензије 64,523 - - - - (3,732) 

Ефекат привремених 
разлика - одложени порези - 
непризнати порески губици 
и смањење одло.пореза по 
основу пор.губитка 171,984 - - - - - 

Ефекти привремених 
разлика - одложени порези - 
ефекат миграције (102,408) - - - - - 

Ефекти привремених 
разлика - одложени порези 
остало  (425) - - - - 1,645 

Порески ефекат 
капиталних добитака (4,757) - - - - (509) 

Одложени порески расход - - - - - - 
 
Укупан порески ефекат  87,129 (299) (20,789) 29,508 - (3,173) 
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17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 

b) Порески (расход)/приход _31.12.2020. године 
 
 
 

     

У хиљадама динара 

 

Војвођанска 
банка 

OTP 
Investments 

OTP 
Lizing 

OTP 
Services 

OTP 
Factoring 

      (Губитак)/ Добитак пре 
опорезивања (1,226,430) (4,063) 216,445 34,735 (5,698) 

Приходи/(расходи) који нису 
порески признати-привремене 

разлике (221,514) (221) 12,286 (25) - 
Приходи/(расходи) који нису 

порески признати-сталне 
разлике (462,516) (206) (64,694) 181,939 195 

Опорезиви (губитак)/добитак (1,910,460) (4,491) 164,037 216,649 (5,503) 

      
Капитални добици 75,465 - - - - 
Коришћење пренетих губитака - - - (216,649) - 
Пореска основица (75,465) - - - - 

Пореска стопа - - 164,037 - - 
Обрачунати порез на добит 15% 15% 15% 15% 15% 

Текући порески расход - - (24,605) - - 
Умањење губитка од 

формирања одл пор средстава - (174) - - - 
Умањење добитка од 

формирања одл пор средстава 46,975 - 119 - - 
Укупан порески 

расход/приход 46,975 (174) (24,486) 35,919 - 

Нето добитак/(губитак) (1,179,455) (4,237) 191,959 70,654 (5,698) 
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17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (наставак) 
 

b) Порески (расход)/приход _31.12.2019. године 
 
 

     

У хиљадама динара 

 

Војвођанска 
банка  

OTP 
Investments  

OTP 
Lizing  

OTP 
Services  

OTP 
Factoring  

Ex 
Војвођанска 

банка (за 
период од 

01.01.-
25.04.2019)  

       (Губитак)/ Добитак пре 
опорезивања 5,895,741 (3,478) 14,290 35,747 18,241 94,825 

Приходи/(расходи) који нису 
порески признати-привремене 

разлике (308,585) (134) (119,701) (155,257) - 161,599 
Приходи/(расходи) који нису 

порески признати-сталне 
разлике 467,538 218 (5,829) 25 (389) (61,471) 

Опорезиви (губитак)/добитак 5,736,788 (3,562) 139,821 190,979 18,630 (5,302) 

       
Капитални добици 31,716 - - - - 3,392 

Коришћење пренетих губитака (5,442,505) - - (190,979) (18,630) - 

Пореска основица 326,000 - 139,821 - - 3,392 

Пореска стопа 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Обрачунати порез на добит (48,900) - (20,973) - - (341) 

Текући порески расход (48,900) - (20,973) - - (341) 
Умањење губитка од 

формирања одл пор средстава - (299) - 29,508 - (7,675) 
Умањење добитка од 

формирања одл пор средстава 136,029 - 184 - - 4,842 
Укупан порески 

расход/приход 87,129 (299) 8,719 - - (3,174) 

Нето добитак/(губитак) 5,982,870 (3,777) 23,009 35,747 18,241 91,651 
 

 
 

У обрасцу биланса успеха Банке су приказани сви ефекти стицања имовине и преузетих обавеза 
у складу са Одлуком о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за 
банке (“Службени гласник РС” бр. 71/2014, 135/2014, 101/2017 и 103/2018).  
 
Банка је у напомени 17.б и 17.в приказала податке из пореског биланса појединачних зависних 
лица имајући у виду да Банка, као матично правно лице, не врши пореско консолидовање у 
складу са чланом 55. Закона о порезу на добит правних лица.  
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18.  ГОТОВИНА И СРЕДСТВА КОД ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

У динарима 
  

 
Жиро рачун 2,629,694 

 
5,814,432 

Готовина у благајни у динарима 4,235,439 
 

4,209,670 
Депозити вишкова ликвидних средстава у динарима 11,560,527  12,224,706 

Укупно у динарима 
18,425,660 

 
 

22,248,808 
 

У страној валути  
 

 
Готовина у благајни у страној валути  4,632,993 

 
5,044,865 

Остала новчана средства у страној валути 28,725 
 

18,108 
Обавезна резерва код НБС у страној валути 10,111,897 

 
12,947,202 

Укупно у страној валути 14,773,615 
 

18,010,175 
Злато и остали племенити метали  52,314 

 
44,980 

Укупно готовина и средства код централне банке 33,251,589 
 

40,303,963 
 
 
Обавезна динарска резерва представља минималну резерву у динарима издвојену у складу са 
Одлуком Народне банке Србије о обавезној резерви банака код Народне банке Србије 
(»Службени гласник« РС број 76/2018) која прописује да банке обрачунавају обавезну резерву по 
стопи од 5% на део динарске основице коју чине обавезе са уговореном рочношћу до две године, 
односно до 730 дана, односно по стопи од 0% на део динарске основице коју чине обавезе са 
уговореном рочношћу преко две године, односно преко 730 дана. Динарску основица за обрачун 
обавезне резерве чини просечно дневно књиговодствено стање динарских обавеза у току 
претходног календарског месеца, осим динарских обавеза индексираних девизном клаузулом и 
то:  
 
- неиндексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима, хартијама од вредности и 

другим динарским обавезама према домаћим правним лицима и становништву; 

- неиндексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима и другим динарским обавезама 
према иностранству. 

 
Део девизне обавезне резерве је конвертован у динарску обавезну резерву по стопама 38% за 
обавезну девизну резерву до две године и 30% за обавезну девизну резерву преко две године.  
 
На дан 31.децембра 2020. године Група је била усаглашена са прописима Народне банке Србије 
у погледу обрачуна и издвајања динарске обавезне резерве.  
Обавезна девизна резерва представља минималну резерву у страној валути издвојену у складу 
са Одлуком Народне банке Србије о обавезној резерви банака код Народне банке Србије 
(»Службени гласник« РС. број 76/2018) која прописује да банке обрачунавају девизну обавезну 
резерву по стопи од:  
- 20% на део девизне основице коју чине обавезе са уговореном рочношћу до две године, 

односно до 730 дана, а, изузетно, по стопи од 100% на део девизне основице коју чине 
динарске обавезе индексиране девизном клаузулом са уговореном рочношћу до две године, 
односно до 730 дана; 

- 13% на део девизне основице коју чине обавезе са уговореном рочношћу преко две године, 
односно преко 730 дана, а, изузетно, по стопи од 100% на део девизне основице коју чине 
динарске обавезе индексиране девизном клаузулом са уговореном рочношћу преко две 
године, односно преко 730 дана. 

 

Девизну основицу за обрачун обавезне резерве чини просечно дневно књиговодствено стање 
девизних обавеза у току претходног календарског месеца и просечно дневно књиговодствено 
стање динарских обавеза индексираних девизном клаузулом у претходном календарском месецу, 
и то:   
 
- обавезе по депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге девизне обавезе према 

иностранству; 
- обавезе по депозитима, кредитима и хартијама од вредности и друге девизне обавезе према 

домаћим правним лицима и остале обавезе; 
- девизна штедња положена код банака; 
- индексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима, хартијама од вредности, друге 

динарске обавезе, као и индексирани динарски депозити примљени по пословима које банка 
обавља у име и за рачун трећих лица а који прелазе износе пласмана које је банка дала из 
тих депозита.  
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18.  ГОТОВИНА И СРЕДСТВА КОД ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ (наставак) 
 

Обавезну резерву обрачунату на девизну основицу банке чланице Групе издваја на девизни 
рачун Народне банке Србије. Банке чланице Групе је била усаглашена са прописима Народне 
банке Србије у погледу обрачуна и издвајања девизне обавезне резерве током године.  
 

Краткорочни вишкови ликвидних средстава у динарима су током 2020. године били депоновани 
код Народне банке Србије на период од 1-5 дана, каматна стопа се кретала од 1.00% почетком 
године до 0.1% крајем године, као последица снижавања референтне каматне стопе НБС за 
укупно 1.25% у току 20120. године.  

 

19.  ЗАЛОЖЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 
У страној валути 

  
 

Финансијска имовина за обезбеђење обавеза  1,494,796 
 

621,223 

Укупно заложена финансијска средства 1,494,796 
 

 

621,223 
 

На дан 31. децембар 2020. године финансијска имовина за обезбеђење обавеза обухвата износ 
од 1,494,796 хиљада динара (31. децембра 2019. године: 621,223 хиљада динара ). Износ од 
190,508 хиљада динара односи се на положене депозите као колатерале од стране Банке као 
члана VISA International Service Association и Master International Service Association. Депозит је  
положен на неодређен рок, уз варијабилну каматну стопу која износи 1M USD LIBOR - 0.05%.. 
Камата се обрачунава на месечном нивоу. Износ од 126,986 хиљада динара односи се на 
депозит положен као колатерал код ОТП Банке Мађарска за послове са дериватним 
финансијским инструментима, каматна стопа је варијабилна и везана је за ЕОNIA, камата се 
обрачунава и плаћа месечно. Износ од 1.177.302 хиљада динара односи се на репо продате 
хартије од вредности путем редовне аукције Народне банке Србије, са рочношћу од три месеца.  

 
20.  ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ДЕРИВАТА 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

Потраживања по основу деривата намењених трговању-
валутни forward -  383 
Потраживања по основу деривата– валутни SWAP 29,921 

 
9,069 

Укупно потраживања по основу деривата 29,921 
 

9,452 
 

21.  ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020 

 
2019. 

Хартије од вредности које се вреднују по фер вредности  
  кроз биланс успеха  

              
7,975,389  

 
2,237,539  

Хартије од вредности које се вреднују по фер вредности  
  кроз остали резултат  

              
9,369,426   11,497,734  

    
Исправка вредности власничких хартија од вредности које се  
  вреднују по фер вредности кроз остали резултат (напомена  
   32)  (116,293) 

 
(153,311)  

Укупно хартије од вредности  17,228,522 
 

13,581,962  
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21.1.  УЛАГАЊЕ У ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

Хартије од вредности које се вреднују по фер вредности  
  кроз биланс успеха 7,975,389  2,237,539 
Државни записи и обвезнице јавног сектора 7,949,968  2,205,671 
Хартије осталих финансијских организација 15,600  21,418 
Хартије јавног сектора 17  30 
Хартије других предузећа 9,804  10,420 
    
Хартије од вредности које се вреднују по фер вредности  
  кроз остали резултат 9,369,426  11,497,734 
Акције јавних предузећа 1,187,102  9,800 
Акције осталих финансијских организација -  - 
Акције страних лица 1,707  1,708 
Акције других предузећа  6,430  6,430 
Државни записи и обвезнице јавног сектора 8,060,124  11,328,715 
Акције других комитената 113,986  151,004 
Акције других комитената – рекласификоване 77  77 
    

 

Хартије од вредности које се вреднују  по  
   амортизованој вредности -  - 
Акције других предузећа  -  - 
Хартије јавног сектора - 

 
- 

Предузетници - 
 

- 
Акције других комитената - 

 
- 

Хартије од вредности 17,344,815  13,735,273 
Исправка вредности (напомена 32) (116,293)  (153,311) 
Укупно хартије од вредности 17,228,522  13,581,962 

 
 
22.  КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД БАНАКА И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 
Кредити по трансакционим рачунима  13,860  - 
Кредити за ликвидност и обртна средствима у динарима  2,996  - 
Инвестициони кредити  -  1 
Остали кредити у динарима  25,969 

 
8 

Остали ненаменски депозити  8,704  300,394 
Остали пласмани  83,094 

 
57,644 

Камата и накнада по депозитима и ванбилансним ставкама  6,592 
 

6,022 
Стање на дан  141,215 

 
364,069 

 
 

 
 

Девизни рачуни  4,049,503 
 

4,033,128 
Чекови у страној валути  60  60 
Пласмани који се одобравају и доспевају у року од једног дана  
  (overnight) у страној валути  -  1,528,708 
Остали кредити у страној валути  327,248 

 
364,068 

Остали ненаменски депозити у страној валути  764,915 
 

412,135 
Наменски депозити у страној валути дати у складу с прописима  4,703 

 
4,704 

Остали наменски депозити у страној валути  -  - 
Остали пласмани у страној валути  1,673 

 
1,674 

Камата и накнада по депозитима и ванбилансним ставкама  558 
 

575 
Стање на дан  5,148,660 

 
6,345,052 

 
 

 
 

Исправка вредности (напомена 32)  (334,032) 
 

(366,104) 
Укупно стање на дан   4,955,845 

 
6,343,017 
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22.  КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД БАНАКА И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
(наставак) 

 
На дан 31. децембар 2020. године, остали ненаменски депозити у динарима у износу од 764,915 
хиљада динара пласирани су код банака у земљи на период од 3 месеца до 6 месеци уз каматне 
стопе од 0.30% до 0.50%.  

 
 
23.  КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД КОМИТЕНАТА 
 
23.1.  КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД КОМИТЕНАТА – ПОДЕЛА ПО ПРОИЗВОДИМА 
 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2020. 

 

31. децембар 
2019.  

 
Кредити по трансакционим рачунима 1,628,356 

 
2,158,503 

Потрошачки кредити 300 
 

2,208 
Кредити за ликвидност и обртна средства у динарима 48,776,900 

 
40,200,659 

Инвестициони кредити 27,114,426 
 

17,010,014 
Стамбени кредити 21,408,118 

 
19,865,374 

Готовински кредити 58,360,874 
 

47,295,765 
Остали кредити у динарима 11,205,991 

 
11,920,862 

Потраживања по основу факторинга са правом регреса 85,443  75,320 
Пласмани по основу акцептирања, авалирања и извршених  
  плаћања по гаранцијама 50,721 

 
102,719 

Остали пласмани 28,033 
 

57,771 
Камата и накнада по депозитима и ванбилансним ставкама  223,505 

 
213,098 

Стање на дан  168,882,667 
 

138,902,293 

 
 

 
 

Кредити за плаћање увоза робе и услуга из иностранства  
  у страној валути 7,706,517 

 
7,208,963 

Остали кредити у страној валути 149,058 
 

254,187 
Остали наменски депозити у страној валути -  15 
Пласмани по основу акцептирања, авалирања и извршених 
плаћања по гаранцијама у страној валути -  - 
Остали пласмани у страној валути 3,567 

 
3,757 

Камата и накнада по депозитима и ванбилансним ставкама  20 
 

20 
Стање на дан  7,859,162 

 
7,466,942 

 
 

 
 

Исправка вредности (напомена 32) (6,748,764) 
 

(4,766,992) 
Укупно стање на дан  169,993,065 

 
141,602,243 

 

На основу члана 12. Уредбе о утврђивању гарантне шеме као мере подршке привреди за 
ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2  (“Службени 
гласник РС” бр. 57/2020),  Банка је дана 14. маја 2020. године закључила Уговор о гаранцији 
Републике Србије за кредитирање привреде с циљем ублажавања негативних последица 
пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 са Министарством финансија и 
Народном банком Србије у циљу одобравања кредита за финансирање ликвидности и обртних 
средстава у складу са овим уговором. Укупан износ датих кредите за финансирање ликвидности 
и обртних средстава по основу овог Уговора на дан 31. децембар 2020. године је 12,895,082 
хиљадe динара.  
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23.  КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД КОМИТЕНАТА (наставак) 
 
23.2.  КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД КОМИТЕНАТА – ПОДЕЛА ПО СЕКТОРИМА 
 

    У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2020. 

 

31. децембар 
2019.  

 
Јавна предузећа 15,079,738 

 
12,660,299 

Привредна друштва 71,662,951 
 

58,046,346 
Предузетници 1,966,917 

 
1,018,395 

Јавни сектор 2,164,815 
 

1,429,326 
Становништво 77,289,951 

 
66,564,433 

Страна лица 13,596 
 

19,314 
Пољопривредни произвођачи 1,542,543 

 
1,741,269 

Други комитенти 272,554 
 

122,861 
Укупно стање на дан  169,993,065 

 
141,602,243 

 
24.  ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИДРУЖЕНА ДРУШТВА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОДУХВАТЕ 
 

 У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2020. 

 

31. децембар 
2019.  

Инвестиције у капитал придружених друштава  
   и заједничких подухвата 107 

 
107 

Укупно, стање на дан 31. децембра 
 

107 
 

107 
 
ОТП Лизинг д.о.о., Београд поседује удео у власништву, у износу од 107 хиљада динара у 
Асоцијацији лизинг компанија Србије, Београд, који се иницијално вреднује по набавној 
вредности, умањено за евентуална накнадна обезвређења. Асоцијација лизинг компанија Србије, 
Београд је пословно удружење које је основано 2004. године заједничким капиталом девет лизинг 
компанија. ОТП Лизинг д.о.о., Београд не поседује већински интерес у овом удружењу.   

 
25.  ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЗАВИСНА ДРУШТВА 

    У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2020 

 

31. децембар 
2019.  

 
Инвестиције у капитал зависних друштава 18,444  

 
18,444  

Исправка вредности (18,444)  (18,444) 
 
Укупно инвестиције у зависна друштва -  

 
- 

 
 
Решењем број БД 45169/2019 од 16. маја 2019. године Банка је стекла 100% власништва у 
привредном друштву OTP Factoring Serbia d.o.o., Novi Sad у износу од 1 динар. Банка је 
остварену добит на датум стицања у износу од 37,623 хиљада динара, која је израчуната као 
разлика између нето вредности имовине на датум стицања и пренесене накнаде, признала у 
Билансу стања.   
 
Решењем број БД 91170/2019 од 19. септембра 2019. године Банке је извршила продају 40% 
власништва у привредном друштву OTP Lizing d.o.o., Beograd у износу од 180,232 хиљада 
динара. Банка је израчунала мањински интерес на дан продаје у износу од 316,744 хиљада 
динара као 40% вредности нето имовине зависног друштва на дан продаје.  
 
Банка је на дан 31. децембра 2017. године аквизицијом Војвођанске банке а.д., Нови Сад и NBG 
Лизинг д.о.о., Београд (сада ОТП Лизинг), стекла удео у власништву предузећа ИМОС а.д., Шид 
од 51.54963% које није материјално значајно. Капитал зависног друштва на дан 31. децембра 
2020. године износи 49,622 хиљаде динара, док је губитак за годину која се завршила 31. 
децембра 2020. године износио 4,687 хиљада динара    
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26.  НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

 У хиљадама динара 
 31. децембар   31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 
Улагања у развој нематеријалне имовине  -  42,264 
Лиценце   269,452  

 
 254,596  

Софтвер   899,881  
 

693,782  
Остала нематеријална имовина  494,980  494,980 
Укупно нематеријална имовина  1,664,313 

 
1,485,622 

Исправка вредности нематеријалне имовине  (1,021,661) 
 

(847,801) 
Садашња вредност, стање на дан  642,652 

 
637,821 

 
Остала нематеријална имовина се односи на базу клијената (customer data base) и бренд (brand 
name) који су утврђени 1. децембра 2017. године у пословној комбинацији преузимање, односно 
стицања Војвођанске банке a.д., Нови Сад од стране ОТП Групе у складу са МСФИ 3. База 
клијената (customer data base) се амортизује на период од 11 година, а бренд (brand name)  се 
амортизује до априла 2021. године.  

 
 
27.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019. 

 
Земљиште  361 

 
500  

Грађевински објекти  7,714,267 
 

7,759,685  
Опрема  5,835,832 

 
5,726,734  

    
Опрема у припреми  214,927 

 
90,844  

Превозна средства узета на финансијски лизинг  -  306  
Лизинг некретнине ИФРС 16  1,476,315  1,327,731  
Улагања у туђа основна средства  272,544 

 
370,135  

Укупно некретнине, постројења и опрема  15,514,246 
 

15,275,935  
Исправка вредности некретнина, постројења и опреме  (3,705,499) 

 
(3,121,177)  

Садашња вредност, стање на дан  11,808,747 
 

12,154,758  
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27.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак) 
 
27.1.  Промене на некретнинама, постројењима и опреми и нематеријалној имовини: 
 

У хиљадама динара 

 

Земљиште, 
грађевински 

објекти и 
улагање у туђа 

основна 
средства  

Опрема и 
остала 

средства  
Лизинг 
IFRS16  

Опрема у 
припреми  

Нематеријална 
имовина 

(напомена 26)  Укупно  
Набавна вредност 

      Стање 1. јануара 2020.  8,130,320  5,727,039  1,328,038  90,844   1,485,621     16,761,862 
Набавна вредност стечених ентитета  -    6,047  - - - 6,047  
Повећања   8,833     814,907     31,371     816,386  196,586  1,868,083  
Пренос из инвестиција у току 91,960    260,639  333,837   (686,436) - - 
Пренос из инвестиција у току на 
немтаеријална улагања - - - -  -  -  
Смањење ИФРС 16 COVID -   - (34,430) - -   (34,430) 
Рекласификација на намењено продаји (2,838) - - - -  (2,838) 
Продаја (127,440) (912,156)    (39,128) - -   (1,078,724) 
Мањак - (65)  -  -  -  (65)  
Отуђење и расходовање (113,663) (60,579) (143,373) (5,867) (17,895) (341,377) 
Стање 31. децембар 2020. године 7,987,172  5,835,832    1,476,315  214,927  1,664,312     17,178,558 
Исправка вредности основних  
  средстава             
Стање 1. јануар 2020. 749,971  2,047,822  323,383  -  847,800  3,968,976  
Амортизација (напомена 14) 140,446     921,015   327,242  -    190,524   1,579,227  
Продаја (33,799) - - - -   (33,799) 
Мањак -  (41) - - -  (41) 
Отуђивање и расходовање (106,719) (589,885)   (89,639) - (17,895) (804,138) 
Смањење ИФРС 16 COVID - - (23,873) - - (23,873) 
Рекласификација на намењено продаји (105) - - - - (105) 
Обезвређење 21,949   -  - - 1,231   (23,180) 
Остало 10,243   - 7,489  -  -  17,732  
Стање 31. децембар 2020. године 781,986  2,378,911   544,602 -    1,021,660   4,727,159  
Неотписана вредност, стање на  
  дан 31. децембра 2020. године  7,205,186  3,456,921    931,713  214,927  642,652     12,451,399  
Набавна вредност  

      Стање 1. јануара 2019.  8,182,582  5,416,267  1,205,622  90,992   1,373,559     16,269,022 
Набавна вредност стечених ентитета  -    1,525  - - - 1,525  
Повећања   63,639     888,981     198,561     309,859  112,062   1,573,102  
Пренос из инвестиција у току -    310,007     -   (310,007) (88,074) (88,074) 
Пренос из инвестиција у току на 
немтаеријална улагања - - - -   88,074    88,074  
Продаја (34,610)   (850,072) (6,739) - -   (891,421) 
Мањак -  (826) - - -  (826) 
Отуђивање и расходовање (77,420) (39,623)    (69,407) - -   (186,450) 
Остало   (3,871) 474    -  -  (3,397)  
Стање 31. децембар 2019. године   8,130,320  5,726,733    1,328,037   90,844   1,485,621     16,761,555 
Исправка вредности основних  
  средстава   

      Стање 1. јануар 2019.  667,551  1,653,843  1,541  -  675,987   2,998,922  
Амортизација (напомена 14)  148,335     904,084   338,513  -    171,813   1,562,745  
Продаја  (70,547)   (469,108) (2,582) - -   (542,237) 
Мањак  -  (796) - - -  (796) 
Отуђивање и расходовање  - (38,501)   (11,032) - - (49,533) 
Корекција амортизације  -   520  (2,751) - -   (2,231) 
Остало  4,632   (2,526) -  -  -  2,106  
Стање 31. децембар 2019. године  749,971  2,047,516   323,689 -    847,800   3,968,976  
 
Неотписана вредност, стање на  
  дан 31. децембра 2019. године   7,380,349  3,679,217    1,004,348   90,844  637,821     12,792,579  

 

Услед непотпуних катастарских књига, на дан 31. децембра 2020. године, Група за грађевинске 
објекте неотписане вредности 414,159 хиљада динара нема изводе из земљишних књига (31. 
децембар 2019. године: 385,618 хиљаде динара). Руководство Банке предузима неопходне мере 
ради прибављања власничких листова.  
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27.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак) 
 
27.1.  Промене на некретнинама, постројењима и опреми и нематеријалној имовини (наставак): 

 
   

 
1) Имовна с правом коришћења призната у Билансу стања:  

 

 
У хиљадама динара 

 

31. децембар 
2020. 

 

1. јануар  
2019.  

Лизинг имовина према врсти лизинг  
  средства некретнине 

 
931,713 

 
1,004,348 

  возило -  - 

Укупно лизинг имовина 
 

931,713 
 

1,004,348 
 
  
Промене на имовини с правом коришћења призната у Билансу стања:  
 
 

 Грађевински 
објекти  Аутомобил  Укупно 

ИФРС 16 

 1,327,733  305  1,328,038 Стање 1. Јануара 2020 
Повећања 365,208    

365,208 
Отуђивање и расходовање (216,930)    

 
(216,930) 

Стање 31. децембра  2020. године 1,476,011  305  1,476,316 
Исправка вредности основних      Стање 1. Јануара 2020. 323,079  305  323,384 
Отуђивање и расходовање (113,512)    

(113,512) 
Корекција амортизације 7,489    

7,489 
Амортизација 327,242     327,242 
Стање 31. децембра  2020. године 544,298  305  544,603 
Неотписана вредност, стање на  

931,713  0  931,713 
  дан 31. децембра 2020. године 

 
У хиљадама динара 

 
ИФРС 16 

Грађевински 
објекти  

 
Аутомобил  

 
Укупно  

 
Стање 1. Јануара 2019. 1,198,578  7,044  1,205,622 
Повећања 198,561  -  198,561 
Отуђивање и расходовање (69,407)  (6,739)  (76,146) 
Стање 31. децембра   2019. године 1,327,732  305  1,328,037 
Исправка вредности основних      
Стање 1. Јануара 2019. -  1,541  1,541 
Отуђивање и расходовање (11,032)  (2,582)  (13,614) 
Корекција амортизације (2,751)  -  (2,751) 
Амортизација 337,167  1,346  338,513 
Стање 31. децембра   2019. године 323,384  305  323,689 
Неотписана вредност, стање на  
  дан 31. децембра 2019. године 1,004,348  -  1,004,348 
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27.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак) 
 

27.1.  Промене на некретнинама, постројењима и опреми и нематеријалној имовини (наставак): 
 

1) Имовна с правом коришћења призната у Билансу стања: (наставак) 
 

Група приказује следеће врсте средстава са правом коришћења у билансу стања:  
• Пословна зграда  
• Филијала  
• Простор за банкомат • Простор за рекламу • итд.  
 

Просечан век трајања лизинга (употребљив век трајања представљеног средства са правом 
коришћења, посматран од 1. јануара 2020. године):   
• Пословна зграда ~ 2 године  
• Филијала ~ 4 година  
• Простор за банкомат ~ 5 године 
•  Простор за рекламу ~ 4.8 године  
• Итд.  
 
2) Ефекти признати у Билансу успеха за период 1. јануар до 31. децембра 2019. године: 

  
У хиљадама динара 

31. децембар 
 2020. 

Трошак амортизације некретнине 327,179 
Трошак камате (Напомена 4) 26.927 
Трошак закупа по основу кратокорочних уговора (Напомена 16) 16,595 
Трошак везан за варијабилна плаћања која нису укључена у одмеравање  
   лизинг обавезе                                                                                                                    285 
Приход по основу подзакупа имовине са правом коришћења 9,480 
3) Преузете обавезе по основу финансијског/оперативног лизинга: 

 
Будућа плаћања по основу финансијског лизинга у случајевима када се Група јавља као закупац у 
складу са МСФИ 16 су приказана у наредној табели:  

 
 

 

 

31. децембар  

2020 

 303,620 
У периоду од једне године 
        главница 281,562 
        камата 22,058 
У периоду од две године 207,435 
        главница 190,500 
        камата 16,935 
У периоду од три године 154,164 
        главница 141,532 
        камата 12,631 
У периоду од четири године 101,988 
        главница 92,211 
        камата 9,777 
У периоду од пет година 75,284 
        главница 67,561 
        камата 7,722 
У периоду дужем од пет година 205,320 
        главница 186,142 
        камата 19,179 

Укупно обавеза по основу финансијског лизинга   
1,047,811 
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27.  НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак) 
 

27.1.  Промене на некретнинама, постројењима и опреми и нематеријалној имовини (наставак): 
 

3) Преузете обавезе по основу финансијског/оперативног лизинга: 
 
 

 
У хиљадама динара 

 

31. децембар  
2019.  

 
У периоду од једне године 347,814 
        главница 323,670 
        камата 24,144 
У периоду од две године 239,782 
        главница 222,088 
        камата 17,694 
У периоду од три године 176,195 
        главница 163,498 
        камата 12,697 
У периоду од четири године 114,088 
        главница 105,224 
        камата 8,864 
У периоду од пет година 58,315 
        главница 51,716 
        камата 6,599 
У периоду дужем од пет година 163,590 
        главница 138,581 
        камата 25,009 
Укупно обавеза по основу финансијског лизинга  1,099,784 

 
 
27.1.  Промене на некретнинама, постројењима и опреми и нематеријалној имовини (наставак): 

 
4) Лизинг са аспекта закуподовца 

 
Банка као закуподавац класификује лизинг као финансијски или оперативни на основу пажљиве 
процене суштине уговора на почетку уговора о лизингу. Закуп се класификује као оперативни 
закуп ако се њим не преносе суштински ризици и користи повезани с власништвом над датом 
имовином.  
 
Оперативни лизинг у коме се Банка јавља као закуподавац односи се на издавање 
инвестиционих некретина у власништву Банке закупцима са период издавања од 1 до 40 година.  
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27.1.  Промене на некретнинама, постројењима и опреми и нематеријалној имовини (наставак): 

 
5) Лизинг са аспекта закуподовца (наставак) 
 

Будућа потраживања по основу оперативног лизинга:  
 

 
У хиљадама динара 

 

31. децембар  
2020. 

 

У периоду од једне године 42,300 
У периоду од две године 26,623 
У периоду од три године 10,916 
У периоду од четири године 8,647 
У периоду од пет година 4,418 
У периоду дужем од пет година 7,725 
Укупна потраживања по основу оперативног лизинга  100,629 
 
 
 
 
 

 
У хиљадама динара 

 

31. децембар  
2019.  

 

У периоду од једне године 53,834 
У периоду од две године 34,348 
У периоду од три године 20,064 
У периоду од четири године 15,708 
У периоду од пет година 6,830 
У периоду дужем од пет година 7,560 
Укупна потраживања по основу оперативног лизинга  138,344 
 

  
  

  
  
  
  

 

Банка плаћања по основу оперативног закупа признаје као приход праволинијски током периода 
трајања закупа. Укупан приход Банке по основу оперативног закупа износи 55,904 хиљада динара 
за 2020. годину односно 45,554  хиљада динара за 2019. Годину (напомена 12).  
 

28.  ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019. 

 

Инвестиционе некретнине  177,598 
 

182,910  
Продаја инвестиционе некретнине (2,555)  -   
Остале промене/ефекти процене 942  -   
Исправка вредности  (9,528)  (5,312)  
Инвестиционе некретнине, садашња вредност на дан  166,457 

 
177,598  
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29.  ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 

Одложена пореска средства 400,644 
 

351,183 

Одложена пореска средства, стање на дан  
 

400,644 
 

351,183 
 

 У хиљадама динара 

 

Износ 
привремене 

разлике  

Износ 
одложеног 

пореза 
Одложена пореска средства по основу резервисања  
  за судске спорове 645,149 96,772 
Одложена пореска средства по основу неплаћених  
  јавних прихода и неисплаћених примања запослених 27,254 4,088 
Одложена пореска средства по основу обезвређења -  - 
Одложена пореска средства по основу резервисања  
  за отпремнине 646,616  96,993 
Одложена пореска средства по основу МСФИ 9  764,374  114,656 
Одложена пореска средства-власничке ХОВ 3,942  591 
Одложена пореска средства -конверзија CHF 583,622  87,544 

Укупно стање на дан 31. децембар 2020. године 
 

2,670,957  400,644 
 
 
 
 

 
 
 

Износ 
привремене 

разлике  

Износ 
одложеног 

пореза 
Одложена пореска средства по основу резервисања  
  за судске спорове  

                       
374,113   56,117  

Одложена пореска средства по основу неплаћених  
  јавних прихода и неисплаћених примања запослених  

                         
20,277   3,042  

Одложена пореска средства по основу обезвређења  
                           

3,220    483  
Одложена пореска средства по основу резервисања  
  за отпремнине  

                       
793,105    118,966  

Одложена пореска средства по основу МСФИ 9   
                   

1,146,561    171,984  

Одложена пореска средства-власничке ХОВ  
                           

3,940    591  

Укупно стање на дан 31. децембар 2019. године  
 

2,341,216   351,183  
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29.  ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ (наставакј) 
 
 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 
Одложене пореске обавезе 605,817 

 
638,715 

Одложене пореске обавезе, стање на дан  
 

605,817 
 

638,715 
 

 У хиљадама динара 

 

Износ 
привремене 

разлике  

Износ 
одложеног 

пореза 
 

Одложене пореске обавезе по основу амортизације 3,812,493 
 

571,874 
Одложене пореске обавезе по основу – дужничке ХОВ 160,943 

 
24,141 

Одложене пореске обавезе – актуарски добици 65,346 
 

9,802 

Укупно стање на дан 31. децембар 2020. године 
 

4,037,782  605,817 
 

 
30.  СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
 ОБУСТАВЉА 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 

Стална средства намењена продаји 114,524 
 

111,732 
Стална средства намењена продаји, стање на дан  114,524 

 
111,732 

 

 Позицију сталних средстава намењених продаји на дан 31. децембар 2020. године чине: 
 

ОБЈЕКАТ ПОВРШИНА  Вредност 

Пословни простор, Књажевачка бб. Ниш  
 

15.16m²   987  
Земљиште Пољна Трстеник парвела 4051  66.82 ара   2,444  
Стамбени простор Слатински венац 5а, Врњачка бања  1,346.68 m²   108,360  
Шид , Кнеза Милоша 150m2  2,733  

 УКУПНО:  
 

114,524  
 

 

Имовина која је класификована као стална средства намењена продаји доступна је за 
моменталну продају у свом тренутном стању. За некретнину у Нишу, Банка прима авансне 
уплате, а након извршене исплате купопродајне цене, некретнина ће бити продата.  
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31.  ОСТАЛА СРЕДСТВА  

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019. 

У динарима  
  

 
Потраживања за обрачунату накнаду и провизију  
  по основу осталих средстава у динарима 

                         
22,482  

 
19,611  

Потраживања по основу продаје у динарима 
                         

11,273  
 

17,197  
Потраживања за обрачунату камату  
  по основу осталих средстава 

                                 
69  

 
72    

Укупно потраживања за накнаде, продаје и остала средства                    33,824  
 

36,880  

Исправка вредности  
                      

(23,716) 
 

(21,672)  
Нето вредност накнада, продаје и осталих средстава                    10,108  

 
15,208  

 
 

 
 

Потраживања по основу датих аванса добављачима  
                         

18,401  
 

24,713  

Дати аванси за основна средства  
                           

2,356  
 

3,303   

Потраживања од запослених у динарима  
                         

12,784  
 

35,328  

Потраживања по основу претплаћених пореза и доприноса  
                      

119,381  
 

157,959  

Остала потраживања из пословања  
                      

662,343  
 

282,125  

Пролазни и привремени рачуни  
                         

(9,375) 
 

236,082  

Потраживања у обрачуну  
                      

575,275  
 

639,149  

Укупно остала потраживања и дати аванси  
              

1,381,165  
 

1,378,659  

Исправка вредности  
                    

(297,351) 
 

(221,983)  

Нето вредност осталих потраживања и датих аванса  
              

1,083,814  
 

1,156,676  
    

Залихе  
                         

34,849  
 

35,932  
    
Материјалне вредности примљене  
  по основу наплате потраживања  

                      
126,557  

 
216,423  

Инвентар у употреби  
                           

2,991  
 

3,902  
Укупно залихе                   164,397  

 
256,257  

Исправка вредности  
                      

(72,200) 
 

(71,807)  
Нето вредност залиха                    92,196  

 
184,450  

 
 

 
 

У страној валути   
 

 
Потраживања за обрачунату накнаду и провизију  
  по основу осталих средстава у страној валути  

                                 
57   84   

    
Друга потраживања из редовног пословања по којима  
  се утврђује приход у страној валути   

                           
6,030  

 
5,876  

Укупно друга потраживања                      6,087  
 

5,960   

Исправка вредности  
                         

(5,989) 
 

(5,874)  
Нето друга потраживања                          98  

 
86   
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31.  ОСТАЛА СРЕДСТВА (наставак) 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

Потраживања по основу аванса датих добављачима  
  у страној валути 

                         
13,007  

 
12,984 

Дати аванси у страној валути 
                           

4,935  
 

5,264  

Потраживања од запослених у страној валути 
                         

13,169  
 

13,176  

Остала потраживања из пословања у страној валути 
                           

6,536  
 

6,816  

Пролазни и привремени рачуни у страној валути  
                      

(10,242) 
 

(16,448) 

Потраживања у обрачуну у страној валути 
                         

43,638  
 

103,339  

Укупно остала потраживања и дати аванси  
                         

71,043  
 

125,131  

Исправка вредности 
                      

(23,590) 
 

(16,387) 
Нето вредност осталих потраживања и датих аванса                   47,453  

 
108,744  

    

Потраживања по основу финансијског лизинга у динарима 
                           

5,565   5,336 
Потраживања по основу финансијског лизинга у страној  
   валути 

                   
7,714,289   8,173,349 

Разграничени приходи од потраживања по основу  
   финансијског лизинга 

                      
(43,760)  (43,825) 

Укупно потраживања по основу финансијског лизинга 
              

7,676,094   8,134,860 

Исправка вредности 
                    

(236,298)  (143,522) 

Нето потраживања по основу финансијског лизинга 
              

7,439,796   7,991,338 
    

Разграничени остали трошкови у динарима 
                      

165,495  
 

183,885 

Остала активна временска разграничења у динарима 
                         

62,187  
 

36,352 

Разграничени расходи камата у страној валути  
                               

113  
 

156   

Разграничени остали трошкови у страној валути 
                         

69,732  
 

25,703  

Остала активна временска разграничења у страној валути 
                                    

-   - 
Укупно разграничена потраживања                 297,526  

 
246,096 

Укупно остала средства, на дан  8,970,992 
 

9,702,598 
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31.  ОСТАЛА СРЕДСТВА (наставак) 

 
Потраживања по основу финансијског лизинга  

У хиљадама динара 
  31. децембар    31. децембар  
  2020.    2019.   
Потраживања по основу финансијског лизинга за уговоре  
   закључене на период дужи од годину дана 4,985,461  5,554,761 
Исправка вредности дугорочних потраживања -  - 
    

Краткорочна потраживања по основу финансијског лизинга:    
- Део дугорочних потраживања по основу финансијског 

       лизинга са доспећем до годину дана                                                       2,617,328  2,554,012 
- Потраживања по основу финансијског 

лизинга по уговорима закљученим до годину дана                                           20,552  9,911 
 7,623,341  8,118,684 
Доспела а ненаплаћена потраживања  
   по основу финансијског лизинга 284,017  247,877 
Исправка вредности краткорочних потраживања (429,368)  (336,734) 
    

Остала потраживања по основу посла финансијског лизинга 58,842  58,471 
Исправка вредности осталих потраживања (53,277)  (53,135) 
Разграничени приходи од потраживања по основу 

финансијског лизинга (43,760)  (43,825) 
    

 7,439,795  7,991,338 
 
Улагања у финансијски лизинг укључују лизинг возила и опреме на период од 1 до 5 године, који 
се плаћа у месечним ратама, уз каматну стопу од 1.99% до 5.99% (2019. године: 1.99% до 5.99%) 
на годишњем нвоу. Сви пласмани по основу финансијског лизинга су индексирани валутном 
клаузулом, односно везани за промене девизног курса EUR-а у односу на динар  
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31.  ОСТАЛА СРЕДСТВА  (наставак) 
 

Потраживања у обрачуну у нajвeћoj мери односе се на потраживања у обрачуну по основу 
кaртичнoг пословања у износу од 597,652 хиљада динара (31. децембра 2019. године: 717,866  
хиљада динара). 
 
Разграничени остали трошкови у динарима у нajвeћoj мери односе се на разграничене расходе 
прeмиja осигурања у износу од 71,586 хиљада динара (31. децембра 2019. године: 117,368  
хиљаде динара). 

 
 Промене на материјалним вредностима примљеним по основу наплате потраживања 
 

  
 У хиљадама динара 

Врсте средстава стечених  
  наплатом потраживања 

Стамбене 
непокретности 

 Друге 
непокретности 

 Остала 
средства  

 
Укупно    

 
Бруто вредност на почетку периода 

 
196,787  13,840  5,796  216,423 

Стечена у току периода   -  -  -  - 
Продаја у току периода (59,355)  -  -  (59,355) 
Остало        
Бруто вредност на крају периода 137,432  13,840  5,796  157,068 
Акумулирана исправка вредности (45,126)  (10,984)  (5,796)  (61,906) 
Од чега: исправка вредности у току  
   периода  (13,796)  (41)  -  (13,837) 
        
 
Нето вредност на дан 31.12.2020 

 
92,306  2,856  -  95,162 

 
Бруто вредност на почетку периода 202,651  

 
14,011  

 
5,796  

 
222,458     

Стечена у току периода   -   -   -   -  
Продаја у току периода (7,881)   (171)   -   (8,052)  
Остало 2,018   -   -   2,018  
Бруто вредност на крају периода 196,788   13,840   5,796   216,424  
Акумулирана исправка вредности (45,126)   (10,984)   (5,796)   (61,906)  
Од чега: исправка вредности  
  у току периода (24,346)   (205)   (2,899)   (27,450)  
        
Нето вредност на дан 31.12.2019. 151,662   2,856   -   154,518  

 
Услед непотпуних катастарских књига, на дан 31. децембра 2020. године, Банка чланица Групе за 
средства стечена наплатом потраживања нето вредности 38,517 хиљада динара нема изводе из 
земљишних књига. Руководство Банке предузима неопходне мере ради прибављања власничких 
листова.  
 
 

32.  ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПО БИЛАНСНИМ ПОЗИЦИЈАМА 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 
Исправка вредности    
- Хартије од вредности (Напомена 21) 116,293  153,311 
- Кредити и потраживања од банака и других  
     финансијских институција (Напомена 22) 334,032  366,104 

- Кредита и потраживања од комитената (Напомена 23) 
6,748,764 

  
4,766,992 

 
- Остала средства (Напомена 31) 586,944  409,439 
    
Укупно на дан  7,786,033  5,695,846 
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32.  ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПО БИЛАНСНИМ ПОЗИЦИЈАМА (наставак) 
 

Промене на исправкама вредности за 2020 и 2019.. годину: 
 

 

Акумулирана 
исправка 

вредности на 
почетку године 

 
 

 

Укидање 
исправки 

вредности у 
току године 

    У хиљадама динара  

 

Исправке 
вредности 

признате у току 
године   

Дефинитивни 
отписи, 
продаја 

потраживања  

Конверзија 
стамбених 
кредита у 

швајцарским 
францима  

Курсне 
разлике  

Акумулирана 
исправка 

вредности на 
крају периода 

На дан 31. децембар 2020. године              
Заложена финансијска средства -   -   -   -   -   -  - 
Хартије од вредности 153,311   -   -   37,018   -   -  116,293 
Кредити и потраживања од банака  
  и других финансијских организација 366,104   6,406   6,363   -   -   (32,115)  334,032 
Кредити и потраживања од комитената 4,766,992   5,982,534   3,001,064   999,474   -   (224)  6,748,764 
Остала потраживања 409,439   268,207   35,270   67,581   -   12,149  586,944 
Укупно  5,695,846   6,257,147   3,042,697   1,104,073   -   (20,190)  7,786,033 

  
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Акумулирана 
исправка 

вредности на 
почетку године   

Исправке 
вредности 

признате у току 
године    

Укидање 
исправки 

вредности у 
току године    

Дефинитивни 
отписи, 
продаја 

потраживања и 
прекњижавања   

Конверзија 
стамбених 
кредита у 

пвајцарским 
франциа   

Курсне 
разлике   

Акумулирана 
исправка 

вредности на 
крају године  

 
На дан 31. децембар 2019. године              
Заложена финансијска средства -   892   889   -   -   (3)  - 
Хартије од вредности 495,849   3,146   7,084   338,625   -   25  153,311 
Кредити и потраживања од банака  
  и других финансијских организација 363,554   10,619   13,620   436   -   5,987  366,104 
Кредити и потраживања од комитената 5,336,097   4,458,203   3,271,933   1,162,076   570,851   (22,448)  4,766,992 
Остала потраживања 216,352   343,295   69,105   93,705   -   12,602  409,439 
Укупно  6,411,852   4,816,155   3,362,631   1,594,842   570,851   (3,837)  5,695,846 
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33.  ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДЕРИВАТА 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 
Валутни forward 7,366  189 
Валутни SWAP 153,358 

 
45,301 

Укупно обавезе по основу деривата,  
стање на дан  160,724 

 
45,490 

 
34.  ДЕПОЗИТИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА БАНКАМА, ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ 
 ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЦЕНТРАЛНОЈ БАНЦИ 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019. 

У динарима  
  

 
Трансакциони депозити  471,164 

 
369,732  

Наменски депозити  203,988 
 

459,770  
Остали депозити  4,707,716 

 
2,822,226  

Депозити и кредити који доспевају  
  у року од једног дана (overnight)  590,000 

 
1,580,039  

Кредити по репо трансакцијама 1,104,776  -   
Остале финансијске обавезе  463,222 

 
480,921  

Депозити и остале обавезе у динарима  7,540,866 
 

5,712,688  

 
 

 
 

У страној валути   
 

 
Остали наменски депозити у страној валути 33  -  
Трансакциони депозити у страној валути  342,909 

 
257,707  

Наменски депозити у страној валути  135,243  106,074  
Остали депозити у страној валути  29,791,858 

 
31,071,312  

Депозити и кредити који доспевају  
  у року од једног дана (overnight) у страној валути  95,665  1,311,554  
Примљени кредити у страној валути  20,920,315  13,573,237  
Остале финансијске обавезе у страној валути  24,656 

 
42,087  

Депозити и остале обавезе у страној валути  51,310,679 
 

46,361,971  

Укупно депозити и обавезе, стање на дан  
 

58,851,545 
 

 
52,074,659  

 
Током 2020. године Група је прикупљала краткорочне динарске депозите на домаћем 
међубанкарском тржишту, углавном на период од једног дана до месец дана, по тржишним 
каматним стопама које су имале опадајући тренд и у току године су се кретале од 1.05% до 
0.10%. На дан 31. децембра 2020. године overnight депозит у динарима у износу од 590.000 
хиљада динара од матичне банке. Остале депозите у динарима у укупном износу од 5,111,513 
хиљада динара чине динарски депозити других финансијских организација са различитим 
роковима доспећа (од месец дана до три године), уз просечну пондерисану каматну стопу од око 
2% на годишњем нивоу.  
 
Група је путем репо аукције Народне банке Србије репо продала дугорочне хартије од вредности 
из свог портфолија на три месеца и тако обезбедила додатну ликвидност у износу од 1,104,776 
хиљаде динара по каматној стопи од 0.25%  
 
На дан 31. децембра 2020. године, остале депозите у страној валути чине највећим делом 
депозити примљени од матичне банке и друге чланице Групе у износу од 26,879,414 хиљаде 
динара, од чега највећи део чине депозити у еврима, у износу од 26,337,965  хиљаде динара 
(224,000 хиљада евра), узети на период од 4 дана до 9 месеци по стопама у распону од -0.27% 
до 0.53%. за евро. На овој позицији, део од 2,822,079 хиљаде динара чине депозити у америчким 
доларима (29,500 хиљада америчких долара) прикупљени на домаћем међубанкарском тржишту 
уз просечну пондерисану каматну стопу од 0.36% на годишњем нивоу  
 
На дан 31.децембра 2020. године Група је имала обавезе по основу примљених дугорочних 
кредита у страној валути од OTP Financing Malta у укупном износу од РСД 20,918,077 хиљада 
динара са варијабилном каматном стопом,  од чега износ од  РСД 10,582,777 хиљада динара се 
односи на Банку, док износ од 10,335,300 хиљада динара се односи на ОТП Лизинг и OTP 
Services.   
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35.  ДЕПОЗИТИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУГИМ КОМИТЕНТИМА 
 
35.1.  ДЕПОЗИТИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУГИМ КОМИТЕНТИМА – ПОДЕЛА ПО 

ПРОИЗВОДУ  
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

У динарима 
  

 
Трансакциони депозити 51,990,985  37,128,673 
Штедни депозити 4,440,121 

 
4,395,243 

Депозити по основу датих кредита 194,121 
 

146,904 
Наменски депозити 962,684 

 
1,149,834 

Остали депозити 14,230,834 
 

16,813,632 
Депозити и кредити који доспевају  
  у року од једног дана (overnight) 7,744 

 
775,495 

Остале финансијске обавезе 190,562 
 

178,376 
Депозити и остале обавезе у динарима 72,017,051 

 
60,588,157 

 
 

 
 

У страној валути  
 

 
Трансакциони депозити у страној валути 32,667,610 

 
26,207,763 

Штедни депозити у страној валути 41,412,299 
 

43,958,842 
Депозити по основу датих кредита у страној валути 1,494,843 

 
1,851,791 

Наменски депозити у страној валути 1,277,615 
 

1,174,441 
Остали депозити у страној валути 748,914 

 
840,620 

Остале финансијске обавезе у страној валути 3,014,455 
 

1,616,806 
Депозити и остале обавезе у страној валути 80,615,736 

 
75,650,263 

Укупно депозити и обавезе, стање на дан  
 

152,632,787 
 

 
136,238,420 

 
35.2.  ДЕПОЗИТИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУГИМ КОМИТЕНТИМА – ПОДЕЛА ПО 

СЕКТОРИМА 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 
Холдинг компаније -  - 
Јавна предузећа 3,084,018 

 
2,427,849 

Привредна друштва 33,882,401 
 

28,157,260 
Предузетници 5,264,009 

 
3,967,398 

Јавни сектор 565,021 
 

2,355,131 
Становништво 82,531,427 

 
76,208,223 

Страна лица 4,732,158 
 

3,677,862 
Пољопривредни произвођачи 4,275,049 

 
2,482,685 

Други комитенти 18,298,704 
 

16,962,012 

Укупно депозити и обавезе, стање на дан  
 

152,632,787 
 

136,238,420 
 
 
36.        СУБОРДИНИРАНЕ ОБАВЕЗЕ  
 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019. 

 
Субординиране обавезе у страној валути 1,175,802  - 
Разграничене обавезе по основу камата на субординиране 
обавезе у страној валути 1,239  - 
Укупно субординиране обавезе, стање на дан  1,177,041  - 
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37.  РЕЗЕРВИСАЊА 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 
Резервисања за судске спорове 645,149 

 
374,113 

Резервисања за губитке по ванбилансној активи  237,454 
 

98,578 
Резервисања за пензије 215,750  238,437 
Остала резервисања за реструктурирања у динарима  447,571 

 
583,106 

Резервисања, стање на дан  
 

1,545,924 
 

1,294,234 
 
 
 Промене на резервисањима приказане су у следећој табели: 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

Резервисања за судске спорове    
Стање на дан 1. јануара 374,113  242,938 
Резервисања у току године 420,765  231,671 
    
Укидање резервисања (45,188)  (70,815) 
Коришћење резервисања – исплата (104,541)  (29,681) 
Курсне разлике -  - 
Стање на дан 31. децембар 645,149  374,113 
 
Резервисања за губитке по ванбилансној активи  

 
 

Стање на дан 1. јануара 98,578  96,105 
Резервисања у току године (напомена 10) 804,667  232,440 
    
Укидање резервисања (напомена 10) (665,612)  (229,848) 
Курсне разлике (179)  (119) 
Прва примена МСФИ 9 -  - 
Стање на дан 31. децембар 237,454  98,578 
    
Резервисања за пензије    
Стање на дан 1. јануара 238,437 

 
239,039 

Резервисање у току године 1,970  22,700 
Актуарски губитак (2,789)  (19,446) 
    
Укидање резервисања (21,485)  - 
Укидање резервисања по основу исплата (383) 

 
(3,856) 

Стање на дан 31. децембар 215,750 
 

238,437 
    
Остала резервисања за реструктурирање    
Стање на дан 1. јануара 583,106  265,103 
    
Исплате (135,535)  (81,185) 
Укидање резервисања -  (1,911) 
Резервисања у току године -  401,099 

Стање на дан 31. децембар 
 

447,571  
 

583,106 
 

Група је обрачунала резервисања за одлазак у пензију. На дан 31.децембар 2020. године износ 
резервисања је износи 215,750 хиљада динара, док на дан 31. децембра 2019. године износи 
238,437 хиљада динара. У току године, Група је вршила исплате отпремнина за одлазак у 
пензију.  
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37.  РЕЗЕРВИСАЊА (наставак) 

 
Приликом обрачуна резервисања за одлазак у пензију у 2020. години Група је користила следеће 
претпоставке:  

 
(1) Коришћена је дисконтна стопа у висини 3% годишње, што представља дугорочну стопу 

приноса на висококвалитетне дужничке хартије од вредности, обвезнице Републике Србије и 
трезорске записе Министарства Финансија.  

(2) Процена годишње стопе повећања зараде пројектована је на нивоу 7% годишње.  
(3) Процена годишње стопе флуктуације запослених пројектована је по стопи од 7,5%  
(4) Процену броја запослених који ће дочекати пензију у Групи, према члану Закона и пензијском 

и инвалидском осигурању.  
 

Остала резервисања за реструктурирање у износу од 447,571 хиљада динара су формирана у 
складу са МРС 37 у складу са Планом реорганизације и реструктурирања пословне мреже и 
запослених у започетом поступку интеграције са OТП Банком.  

 
38.  ТЕКУЋА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019. 

 

Текућа пореска средства 40,464  -   
Текуће пореске обавезе  24,605 

 
57,854  

Текуће пореске обавезе, стање на дан   
 

65,069 
 

57,854  
 
 

Текућа пореска средства Групе формирана су током 2020.године кроз плаћање месечних 
аконтација пореза на добит правних лица. Износ ових средства књижен је на конту Потраживања 
за текућа пореска средства. Како је Група на крају 2020. године остварила порески губитак ова 
пореска средства ће бити искоришћена у будућем пореском периоду.  
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39.  ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019. 

У динарима  
  

 
Обавезе по основу накнада и провизија на остале обавезе  13,171 

 
6,209  

Обавезе према добављачима   125,551 
 

110,238  
Обавезе по основу примљених аванса  52,198 

 
54,826  

Обавезе по основу лизинга  831,469  773,612  
Обавезе из добитка   - 

 
1,636  

Обавезе по примљеним средствима по пословима у име и за 
рачун комитента  103  31  
Остале обавезе из пословних односа   223,127 

 
240,094  

Обавезе у обрачуну  188,005 
 

187,862  
     
Укупно остале обавезе  1,433,624 

 
1,374,508  

Обавезе за нето зараде  65 
 

65  
Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада  -  -   
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада  7 

 
2  

Обавезе по основу привремених и повремених послова у 
динарима  -  -   
Остале обавезе према запосленима  31 

 
441  

Укупно обавезе према запосленима  103  508  
Обавезе за порез на додату вредност (напомена 39.1)  31,197 

 
47,728  

Обавезе за друге порезе и доприносе (напомена 39.1)  8,418 
 

6,682  
Укупно обавезе за порезе  39,616  54,410  
Укупно обавезе по основу зарада, пореза и доприноса  39,719 

 
54,918  

Разграничене обавезе за остале обрачунате расходе  
  у динарима  515,304 

 
453,785  

Разграничени приходи камата у динарима  8,845 
 

8,827  
Разграничени остали приходи у динарима  103,523 

 
61,600  

Остала пасивна временска разграничења у динарима  92 
 

124  
Укупно пасивна временска разграничења  627,764 

 
524,336  

 
У страној валути   

 
 

Обавезе по основу накнада и провизија на остале обавезе  
  у страној валути  5,907 

 
9,948  

Обавезе према добављачима у страној валути  93,877 
 

13,079  
Обавезе по основу примљених аванса у страној валути  7,923 

 
27,143  

Обавезе по основу лизинга у страној валути  131,249  222,424  
Обавезе за средства примљена по пословима  
  у име и за рачун комитената у страној валути  838 

 
1,229  

Остале обавезе из пословних односа у страној валути  695,430 
 

662,440  
Обавезе у обрачуну у страној валути  4,673 

 
4,596  

Пролазни и привремени рачуни у страној валути  6 
 

6  
Укупно остале обавезе  939,904 

 
940,865  

Разграничене обавезе за остале обрачунате расходе  
  у страној валути  30,837 

 
25,797  

Разграничени остали приходи у страној валути  3,037   7,020  
Остала пасивна временска разграничења у страној валути  5,026  883  
Укупно пасивна временска разграничења  38,900 

 
33,700  

Укупне остале обавезе, стање на дан 31. децембра  
 

3,079,911 
 

2,928,327  
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39.  ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (наставак) 

 
Рaзгрaничeнe oбaвeзe зa oстaлe oбрaчунaтe рaсхoдe у динaримa у нajвeћoj мeри oднoсe сe нa 
oбaвeзe зa укaлкулисaни бoнус у износу од 180,981 хиљaдa динaрa (31. децембра 2019. године: 
168,762  хиљaдa динaрa). 

 
 
39.1.  ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 
Обавезе за порез на добит  -  48,900 
Обавезе за порез на додату вредност  31,197 

 
47,728 

Обавезе за порезе на зараде и остала лична примања  
  на терет Групе  - 

 

29 

Доприноси на зараде и остала лична примања на терет Групе  7 
 

- 
Обавезе за остале локалне порезе и таксе  63 

 
65 

Обавезе за порезе на доходак грађана  - 
 

- 
Обавезе за остале порезе и доприносе  8,355 

 
6,589 

Укупно обавезе за порезе, стање на дан   
 

39,622 
 

103,311 
 
 
39.2.  ОБАВЕЗЕ ИЗ ДОБИТКА 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

Обавезе из добитка за приоритетне  
  дивиденде - за 2018. годину  -  

 
1,636 

Укупно обавезе из добитка, стање на дан   - 
 

 
1,636 

 
Група на дан 31. децембар 2020. године нема издате приоритетне кумулативне акције (Напомена 
40).   
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40.  КАПИТАЛ  
 

Капитал Групе се састоји од: акцијског капитала, резерви, емисионе премије, акумулиране добити 
и губитка.  
 
Акцијски капитал Групе чине обичне (редовне) и приоритетне кумулативне акције.  

 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019. 

АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ  
  

 
 Обичне акције 31,607,808 

 
31,607,808  

 Приоритетне кумулативне акције - 
 

-   
 Укупно  31,607,808 

 
31,607,808  

 
 

 
 

Емисиона премија 2,563,562 
 

2,563,562  
Укупно акцијски капитал 34,171,370  34,171,370  

 
 

 
 

РЕЗЕРВЕ   
 

 
Резерве из добити  -  -   
Укупно резерве из добити  -  -   
    
Ревалоризационе резерве по основу промене  
   вредности хартија од вредности расположивих за продају  -  -   
Законске статутарне резерве  15,776  15,776  
Укупно ревалоризационе резерве  15,776  15,776  
    
Нереализовани губици/добици по основу хартија од вредности 
расположивих за продају  -  -   
Нереализовани губици/добици по основу промене вредности  
  дужничких инструмената  136,802 

 
135,483  

Нереализовани губици по основу по основу промене  
  вредности власничких инструмената  (3,942)  (3,350)  
Нереализовани добици по основу одложених пореза 
власничких инструмената 592  -  
Актуарски добици по основу планова дефинисаних примања  55,543  54,076   
Укупно резерве  188,995 

 
186,209  

 
 

 
 

 
 

 
 

АКУМУЛИРАНА ДОБИТ   
 

 
Нераспоређена добит ранијих година  277,508 

 
6,260,378  

Нераспоређени добитак текуће године -                    
 

-                      

Укупно акумулирана добит 
               

277,508 
 

               
6,260,378  

 
 

 
 

Губитак текуће године (1,222,777)  (281,836)  
Губитак ранијих година (2,722,592)    (8,318,579)    
Укупно губитак  (3,945,369)  

 
(8,600,415)   

    
Учешће без права контроле 311,687  286,640  
    

КАПИТАЛ, стање на дан  31,019,967 
 

32,319,958  
 

 
 
На дан 31. децембра 2020. године Банка чланица Групе има 638,026 комада обичних акција 
номиналне вредности 49,540 динара. Све издате акције Банке су у потпуности и уплаћене.  
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40.  КАПИТАЛ (наставак) 
 

 
Власници обичних акција имају право на исплату дивиденде према одлуци Скупштине Банке о 
расподели резултата пословања и право гласа у Скупштини Банке, а у складу са законом и 
Статутом.  

 
Ревалоризационе резерве формиране су по основу утврђивања фер вредности хартија од 
вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат.  

 
Структура акционара 
 
С обзиром да је 20. новембра 2018. године успешно окончан поступак принудног откупа акција 
мањинских акционара, ОТП Банка Plc. Будимпешта је 100% власник акција Банке на дан 31. 
децембар 2020. године.  

У хиљадама динара 
31. децембар 2020. 
 
Обичне акције 

 

 

 

 

 

Акционар 

Књиговодствена 
вредност у 

хиљадама динара 

 

Број акција 

 

% учешћа 
 
OTP Banka Plc Budapest, Hungary 31,607,808 

 
638,026 

 
100 

 
Укупно обичне акције 31,607,808 

 
638,026 

 
100 

 
У хиљадама динара 

31. децембар 2019. 
Обичне акције 

 
 

 
 

 

Акционар  

Књиговодствена 
вредност у 

хиљадама динара  

 

Број акција  

 

% учешћа  
 
OTP Banka Plc Budapest, Hungary 31,607,808 

 
638,026 

 
100 

 
Укупно обичне акције 31,607,808 

 
638,026 

 
100 

 
40.1 Анализа осталог резултата након опорезивања 
 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 
Актуарски добици по основу дефинисаних примања 1,468  22,869 
Нето промена фер вредности власничких инструмената који се 

вреднују по фер вредности кроз остали резултат 
 

-  
 

394 
Нето промена фер вредности дужничких инструмената који се 

вреднују по фер вредности кроз остали резултат 
 

(38,129)  
 

87,327 
Нето промена вредности дужничких инструмената који се 

вреднују по фер вредности кроз остали резултат по основу 
обезвређења 

 
 

39,447  

 
 

(31,668) 

Остали укупан резултат након опорезивања 
 

2,786 
 

78,923 
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41.  ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

41.1.  Преузете будуће обавезе Групе обухватају: 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 

Дате гаранције 8,065,709 
 

8,801,169 
Издати акредитиви 12,187 

 
79,170 

Укупно дате гаранције и друга јемства 8,077,896 
 

8,880,339 
Преузете обавезе за неповучене кредите и пласмане  
  у динарима, које Група не може отказати  
  без услова и без најаве 2,820,614 

 
3,420,971 

Остале преузете неопозиве обавезе у динарима 114,052 
 

136,953 
Укупно преузете неопозиве обавезе  2,934,666 

 
3,557,924 

Преузете опозиве обавезе за неповучене пласмане 29,147,224 
 

20,572,868 

Укупно преузете будуће обавезе, стање на дан  
 

40,159,786 
 

33,011,131 
 

За потенцијалне обавезе исказане у ванбилансној активи, Група је проценила и формирала 
резерву на терет расхода у износу од  237,454 хиљада динара (2019. године: 98,578  хиљада 
динара), која је исказана као резервисање за губитке по ванбилансној активи у билансу Групе 
(напомена 37).   
 
 
 

Преузете неопозиве обавезе имају следећу структуру: 
 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 
Оквирне линије по текућим рачунима правних лица -  - 
Оквирне линије по текућим рачунима грађана 1,193,993 

 
1,512,472 

Оквирне линије грађана по картицама 288,520 
 

167,493 
Оквирне линије по краткорочним кредитима, гаранцијама  229,677 

 
22,593 

Оквирне линије по дугорочним кредитима, гаранцијама  1,108,424 
 

1,718,413 
Писмо о намерама 114,052  136,953 
Укупно преузете неопозиве обавезе, стање на дан  2,934,666 

 
3,557,924 

 
41.2.  Судски спорови 
 

На дан 31. децембар 20120. године, Група се јавља као тужена страна у 12,558 судских спорова. 
Укупно процењени износ тужбених захтева, укључујући трошкове и камате износи 1,205,219 
хиљада динара (31. децембар 2019. године: 1,353,636  хиљада динара) и не обухвата вредности 
за спорове код којих се не тражи исплата новчаног износа. 
 
Коначан исход судских спорова у току је процењен од стране правних заступника Групе. Као што 
је обелодањено у напомени 36 уз финансијске извештаје, на дан 31. децембра 2020. године 
Група је формирала резервисања за потенцијалне губитке који могу проистећи из наведених 
спорова у укупном износу од 645,149 хиљада динара (31. децембар 2019. године: 374,113  
хиљада динара). Наведени износ укључује затезне камате из тужбених захтева заједно са 
судским трошковима обрачунатим до 31. децембра 20120. године. 
 
Руководство Банке процењује да неће настати материјално значајни губици по основу исхода 
преосталих судских спорова у току изнад износа за које је извршено резервисање.  

 
41.3.  Порески ризици 
 

Порески систем Републике Србије је у процесу континуиране ревизије и измена. У Републици 
Србији порески период је отворен током периода од 5 година. У различитим околностима, 
порески органи могу имати различите приступе одређеним питањима и могу утврдити додатне 
пореске обавезе заједно са накнадним затезним каматама и пеналима.  
 
Руководство Банке сматра да евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних 
последица по финансијске извештаје Банке.    
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42.  ДЕРИВАТИ ИСКАЗАНИ У ВАНБИЛАНСНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

 
 
Н
а
 
Н
а
 
дан 31. децембра 2020. године Група је имала уговорене валутне своп трансакције са матичном 
банком, ОТП банком Србија а.д  Београд, Сбер банком а.д, Београд, Директном банком а.д 
Крагујевац и НБС.   
 
Табела у наставку приказује фер вредност деривата приказаних као средства или обавезе у 
билансу стања као и износ номиналне (уговорене) вредности:  

 
   У хиљадама динара 

 
31. децембар 2020. 

 
31. децембар 2019. 

  
Фер вредности 

  
Фер вредности 

 

Уговорени/ 
Номинални 

износ 

Потраживања 
по основу 
деривата  

Обавезе по 
основу 

деривата 
 

Уговорени/ 
Номинални 

износ 

Потраживања 
по основу 
деривата  

Обавезе по 
основу 

деривата 
Валутни  
   форварди 6,762,595 - 7,366  7,550,579 383 189 
Валутни  
  свопови 34,708,323 29,921 153,358 

 
13,122,622 9,069 45,301 

Укупно: 
 

41,470,918 29,921 160,724 
 

 
20,673,201 9,452 45,490 

 
Валутни SWAPови подразумевају истовремену куповину и продају две валуте у два различита 
периода времена. Група уговора валутне SWAPове у роковима до једне године.   
 
Терминска продаја девиза подразумева куповину или продају једне валуте за другу валуту која се 
извршава на одређени датум у будућности, при чему се термински девизни курс одређује на дан 
закључења уговора. Група уговора валутне форварде у роковима до једне године.  
 

 
43.  ОСТАЛА ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019. 

 
Пласмани по пословима у име и за рачун трећих лица  773,507 

 
749,869  

Финансијска имовина за обезбеђење обавеза  1,494,796 
 

621,222  
Примљена средства обезбеђења – материјална  84,742,159 

 
62,779,522  

Примљене гаранције и друга јемства  13,223,999 
 

10,167,976  
Обвезнице депоноване штедње  5,051,690 

 
5,066,801  

Евиденциона камата  2,339,885 
 

2,917,828  
Рачуноводствени отпис по Одлуци НБС  21,757,817  21,838,470  
    
Остало   3,816,842 

 
3,794,499  

 
 

133,200,695 
 

107,936,187  
 
 
44.  ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 
 

У току 20120. и 2019. године Група није имала рекласификације услед кориговања које се односе 
на компоненте осталог укупног резултата.    

Деривати намењени трговању по уговореној  
   вредности - Forward 6,762,595  7,550,579 
Деривати намењени трговању по уговореној  
   вредности - SWAP 34,708,323 

 
13,122,622 

Укупно деривати, стање на дан  
 

41,470,918 
 

20,673,201 
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45.  ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 У хиљадама динара 
 31. децембар  31. децембар 

 
2020. 

 
2019.  

У динарима 
 Жиро рачун (Напомена 18) 2,629,694 

 
5,814,432 

Готовина у благајни (Напомена 18) 4,235,439 
 

4,209,670 
Укупно у динарима 6,865,133 

 
10,024,102 

У страној валути  
 

 
Девизни рачуни (Напомена 22) 4,049,502 

 
4,033,419 

Готовина у благајни у страној валути (Напомена 18) 4,632,993 
 

5,044,865 
Чекови у страној валути  60  60 
Остала новчана средства у страној валути (Напомена 18) 28,725 

 
18,108 

Укупно у страној валути 8,711,280 
 

9,096,452 
Злато и племенити метали (Напомена 18) 52,314 

 
44,980 

Укупно готовина и готовински еквиваленти, стање на дан  15,628,727 
 

19,165,534 
 

За потребе израде извештаја о токовима готовине Група у готовину и готовинске еквиваленте 
укључује горе наведене позиције.  

 
 
46.  ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА 
 

Односи са повезаним странама се јављају у форми улога оснивача, пласманима и депозитима, 
пружању или примању услуга из оперативног пословања зависним и повезаним предузећима у 
којима Група има значајно учешће капитала или где је Група у односима са матичном банком или 
ентитетом који је повезано лице са матичном банком. Трансакције са повезаним странама се 
обављају по тржишним условима.  
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46.  ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак) 
 
 
Укупна потраживања и обавезе према зависним и повезаним странама на дан 31. децембра 2020. године су следећи: 

У хиљадама динара 
     

   
OTP Bank Ltd 

Budapest  
DSK Bank 

Plc  R.E. Four  
MOL 

Serbia  

JSC OTP 
Banka 

Russia  

OTP Financing 
Malta Company 

limited 

 

 

 

OTP банка 
Србије  

OTP 
осигурање  

Певец 
д.о.о.  

OTP Банка 
Хрватска  

Имос 
Шид 

 
KITE 
д.о.о 

Нови Сад  

Црногорска 
комерцијалн

а банка ад. 
Подгорица 

Потраживања             
  

               
Потраживања по основу деривата   18,688                           
Кредити и потраживања од банака и других  
   финансијских организација   303,029        14,860      87,102         

 
   

Кредити и потраживања од комитената       10  172            5    2  1,377,893   
Инвестиције у зависна друштва                              
Нематеријлна имовина   10,444                           
Остала средства    209    122  278        16        6     
Укупно потраживања   332,370    132  450  14,860      87,118    5    8  1,377,893   
Обавезе                              
Обавезе по основу деривата   152,106              7,439             
Депозити и остале обавезе према банкама, \   
   другим финансијским организацијама и  
   централној банци   12,091,708  15,415,073        20,920,325    34,255  61,707    394   

 

  363 
Депозити и остале обавезе према другим  
   комитентима        67,457  423,384            33,488    6,297 

 
150,059   

Субординиране обавезе             1,177,041                 
Резервисања   91    62                    1,849   
Остале обавезе   27,214    49,434  234        31  2,062  68      1,210   
Укупно обавезе   12,271,119  15,415,073  116,953  423,618    22,097,366    41,725  63,769  33,556  394  6,297  153,118  363 
Капитал                              

Акцијски капитал   34,171,370                       
 

   
Губитак ранијих година – прва примена МСФИ 9                              
Укупно капитал   34,171,370                           
Укупно обавезе и капитал   46,442,489  15,415,073  116,953  423,618    22,097,366    41,725  63,769  33,556  394  6,297  153,118  363 
Укупно нето   (46,110,119)  (15,415,073)  (116,821)  (423,168)  14,860  (22,097,366)    45,393  (63,769)  (33,551)  (394)  (6,289)  1,224,775  (363) 
Дате гаранције и друга јемства    41,153                           
Преузете обавезе за неповучене пласмане                           188,128   
Заложена финансијска дредства   126,987                           

Остали деривати по уговореној вредности   
19,070,109  

              1,349,712             
Друга ванбилансна актива-treasury трансакције  
   (спот, Т+1)   681,170  245,478            2,369,861         

 
   

Друга ванбилансна актива-примљене гаранције  
   и друга јемства   41,153                       

 
   

Друга ванбилансна пасива - Преузете опозиве  
   обавезе       10,000                   

 
129,000   

Обавезе за издате гаранције и друга јемства          559,367                     
Обавезе за издате гаранције и друга јемства  
   у страној валути   9,406                       

 
  18,518 

Обавезе за финансијску имовину   126,987                           
Ванбилансне позиције   19,096,965  245,478  10,000  559,367        3,719,573          317,128  18,518 
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46.  ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак) 
 
 
 
 Укупна потраживања и обавезе према зависним и повезаним странама на дан 31. децембра 2019. године су следећи: 
 
 У хиљадама динара  

 
OTP Bank 

LTD Budapest    
DSK Bank 

Plc   R.E. Four    MOL Serbia   

JSC OTP 
Banka 

Russia   

OTP Financing 
Malta 

Company 
limited   

OTP банка 
Србије   

OTP 
Осигурањ

е ADO 
BEOGRAD   

Певец 
д.о.о.   

OTP Банка 
Хрватска    

Имос 
Шид   

KITE д.о.о 
Нови Сад   

Потраживања                           

Потраживања по основу деривата 8,859   -  -   -  -    383  -  -  -  -  -  
Кредити и потраживања од банака и других  
  финансијских организација 326,021   -  -    -      25,413      57,641   -    -    -    -    -    
Кредити и потраживања од комитената -   -  2,841   240     -      -   -    4  -    2  1,106,590    
Инвестиције у зависна друштва -   -  -    -     -      -  -    -    -    -    -    
Остала средства  15,171,503    -  255     73     -      4   -    -    -    4,457    (230,099)    
Укупно потраживања 15,506,383   -  3,096   313   25,413    58,028   -    4    -    4,459    876,491    
Обавезе                           
Обавезе по основу деривата 42,994     -    -     -    -    189  -    -    -    -    -    
Депозити и остале обавезе према банкама, другим  
  финансијским организацијама и централној банци   30,874,333      59,746     -      -    -  11,490,996  9,246  11    -    875    -    -    
Депозити и остале обавезе према другим  
  комитентима   -      -     50,309     580,798    -    -    -    15,172    -    2,779    125,510    
Резервисања 40     -    17     -    -  -  -    -    -    -    -    897    
Остале обавезе 6,069     -    60,107     1,658    -    56    -    68    -    -    1,655    
Укупно обавезе   30,923,436       59,746      110,433     582,456    -  11,490,996  9,491    11    15,240  875    2,779  128,062    
Капитал                -    -    -    -    -    -    
Акцијски капитал 34,171,370   -  -   -  -    -    -    -    -    -    -    
Губитак ранијих година – прва примена МСФИ 9 -   -  -   -  -                
Укупно капитал 34,171,370   -  -   -  -    -    -    -    -    -    -    
Укупно обавезе и капитал   65,094,806         59,746     110,433       582,456     -   11,490,996   9,491    11   15,240   875   2,779   128,062   
Укупно нето (49,588,423)     (59,746)   (107,337)     (582,143)    25,413   (11,490,996)   48,537    (11)   (15,236)   (875)   1,680  748,429   

Дате гаранције и друга јемства  23,519   -    -     -     -    -    -    -    -    -    -    -    
Остали деривати по уговореној вредности 10,888,359   -    -     -    -    -    304,976   -    -    -    -    -    
Друга ванбилансна актива-treasury трансакције  
  (спот, Т+1) 878,867   -    -     -     -    -    4,108,887   -    -    -    -    -    
Друга ванбилансна актива-примљене гаранције и  
  друга јемства 23,519    -     -      -     -     -    -    -    -    -    -    -    
Друга ванбилансна актива - Преузете опозиве  
  обавезе   -      -     7,128     -    -    -    -    -    -    -    -    369,000    
Обавезе за издате гаранције и друга јемства    -      -     -     888,794     -     -    -    -    -    -    -    -    
Обавезе за издате гаранције и друга јемства  
  у страној валути 27,082     -    -     -    -    -    -     -    -    -    -    -    
Ванбилансне позиције 11,841,346           7,128      888,794     -      -    4,413,863   -    -    -    -    369,000    
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46.  ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак) 
 
 
 
Остварени приходи и расходи из трансакција са повезаним странама у обрачунском периоду 1. јануара - 31. децембра 2020. године били су следећи: 
 

    У хиљадама динара 

 
  

OTP Bank 
Ltd 

Budapest  
DSK Bank 

Plc  R.E. Four  MOL Serbia  

JSC OTP 
Banka 

Russia  

OTP Financing 
Malta Company 

limited  
OTP 

Лизинг  
OTP 

Services  

 
 

OTP банка 
Србије  

OTP 
осигурање  

OTP банка 
Словенско 

а.с 

 

Певец д.о.о.  

OTP 
Банка 

Хрватска  

Имос 
Шид  

KITE 
д.о.о 

Нови Сад 

 

Црногор
ска 

комерциј
ална 

банка ад. 
Подгори

ца 
 

OTP Bank 
Romania 

Приходи   
 

 
 

 
 

 
 

              
 

       

 

 
  

Приходи од камата   9,675        531        53         -        54         -        -  -  1,837  -  - 

 
-  -  -  25,429 

 
- 

  

Приходи од накнада и провизија    7,944       28       146        29,544        -         -        1,797  1,011  1,965  520  - 

 
110  16  106  3,270 

 
6 

  

Остали пословни приходи    -         -         1,222         -         -         -        129,276  -  -  -  - 

 
-  -  -  - 

 
- 

  

Приход по основу умањења  
   обезвређења финансијских  
   средстава која се не вреднују  
   по фер вредности кроз биланс   
   успеха   59         -         704        -         -         -        -  -  -  -  - 

 

-  -  -  6,311 
 

- 
  

Приходи од промене фер  
   вредности финансијских  
   инструмената   390,967         -         -         -         -         -        -  -  3,159  -  - 

 

-  -  -  - 
 

- 
  

Остали приходи   22  -   -        -  -   -        -  -  -  -  - 

 
-  -  -  - 

 
- 

  

Приходи од курсних разлика и  
   уговорене  
   валутне клаузуле   551,405         10,189         74         11,047        1,862        7,052  1,806  64  123,985  32  - 

 

-  -  -  5,447 
 

- 
 1,380 

Укупно приходи   960,072         10,748        2,199        40,591         1,916              7,052        132,879  1,075  130,946  552  - 
 

110  16  106  40,457 
 

6 
 1,380 

Расходи                        
 

       
 

 
  

Расходи камата   
               

(58,325)  
        

(21,485)  
          

(2,696)  
          

(1,923)  
                 

-           (70,907)  
                   

(114)  
                         

(85)  
                   

(1,074)  
             

(55)                  -    
                     

-     
               

-     
               

-     
                           

-    
 

- 
  

Расходи од накнада и провизија   
                 

(3,757)  
                

(14)  
                   

-     
                   

-     
                

(5)                   -     
                        

-     
                            

-     
                      

(418)                  -                     -    
                     

-     
            

(25)  
               

-     
                           

-    
 

- 
  

Расход по основу обезвређења  
   финансијских  
   средстава која се не вреднују по 
    фер вредности кроз биланс  
   успеха   

                    
(109)  

                   
-     

              
(740)  

                   
-     

                 
-                      -     

                        
-     

                            
-     

                           
-                     -                     -    

 

                    
-     

               
-     

               
-     

               
(14,978) 

 
- 

  

Остали расходи   
               

(36,844)  
                   

-     
          

(6,014)  
          

(7,955)  
                 

-                      -     
                        

-     
                            

-     
                           

-     
        

(1,500)  
                

(4) 
                

(813)  
               

-     
               

-     
                           

-    
 

- 
  

Расходи од промене фер  
   вредности  
   финансијских инструмената   

            
(446,910)  

                   
-     

                   
-     

                   
-     

                 
-                      -     

                        
-     

                            
-     

                
(15,561)                  -                     -    

                     
-     

               
-     

               
-     

                           
-    

 
- 

  

Расходи од курсних разлика и  
   ефеката  
   уговорене валутне клаузуле   

            
(569,027)  

        
(15,185)  

                
(59)  

                
(44)  

        
(5,379)           (5,576)  

                   
(245)  

                         
(43)  

                
(94,281)               (62)  

                
(0) 

                     
-     

               
-     

               
-     

                     
(194) 

 
- 

 (155) 

Укупно расходи   
         

(1,114,972)          (36,684)            (9,509)            (9,922)          (5,384)        (76,483)  
                   

(359)  
                       

(128)  
              

(111,334)          (1,617)                  (4) 
 
               (813)  

             
(25)  

                
-     

                
(15,172) 

 
- 

 (155) 

Укупно нето   
            

(154,900)          (25,936)            (7,310)            30,669   
        

(3,468)        (69,431)  
            

132,520   
                        

947   
                  

19,612           (1,065)                  (4) 
 
               (703)  

               
(9)  

            
106   

                  
25,285  

 
6 

 1,225 
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46.  ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак) 
 
 
 
 Остварени приходи и расходи из трансакција са повезаним странама у обрачунском периоду 1. јануара - 31. децембра 2019. године били су следећи: 
 
 У хиљадама динара  

 

OTP Bank 
Ltd 

Budapest   
DSK 

Bank Plc   R.E. Four   
MOL 

Serbia   

JSC OTP 
Banka 

Russia   

OTP Financing 
Malta 

Company 
limited   

OTP банка 
Србије   

OTP 
осигура

ње   

OTP 
банка 

Словенск
о А.S   

Певец 
д.о.о.   

OTP 
Банка 

Хрватска   
Имос 
Шид   

KITE д.о.о 
Нови Сад  

Приходи 
 

 
 

 
 

 
 

                  
Приходи од камата 24,028  -  85  -  34  -  594   -    -  100    -    -    24,581   
Приходи од накнада и провизија 7,106  -  233  26,197  -  -  452  -    -  136    3     64    2,914   
Остали пословни приходи -  -  1,011  -  -  -  -   -    -   -    -    -    -   
Приход по основу умањења обезвређења  
  финансијских средстава која се не вреднују  
  по фер вредности кроз биланс успеха 128  -  73  1  -  -  -   -    -    45    -    -    2,658   
Приходи од промене фер вредности  
  финансијских инструмената 427,437  -  -  -  -  -  20,241   -    -   -    -    -    -   
Остали приходи -  -  42  -  -  -  -   -    -   -    -    -    -   
Приходи од курсних разлика и уговорене  
  валутне клаузуле 1,171,800  10,218  554  11,910  972  33,682  39,349    59    -    22    -    -    4,796   
Укупно приходи 1,630,499  10,218  1,998  38,108  1,006  33,682  60,636    59    -  303     3      64      34,949   
Расходи                          
Расходи камата (89,568)  -  (3,173)  (5,972)  -  (34,247)  (553)  -   -  -   -   -   -  
Расходи од накнада и провизија (3,837)  -  -  -  (10)  -  (184)   -   (12)   -   (2)   -   -  
Расход по основу обезвређења финансијских  
  средстава која се не вреднују по фер  
  вредности кроз биланс успеха (134)  -  (67)  -  -  -  -   -   -   -   -   -   (4,958)  
Остали расходи (102,346)  -  (7,040)  (15,290)  -  -  (4)   -   -   (815)   -   -   -  
Расходи од промене фер вредности  
  финансијских инструмената (237,935)  -  -  -  -  -  (17,284)   -   -   -   -   -   -  
Расходи од курсних разлика и ефеката  
  уговорене валутне клаузуле (1,065,581)  (4,324)  (197)  (819)  (776)  -  (23,873)   (59)   -   (29)   -   -   (454)  
Укупно расходи (1,499,401)  (4,324)  (10,477)  (22,081)  (786)  (34,247)  (41,898)   (59)   (12)   (844)    (2)    -    (5,412)  
Укупно нето 131,098  5,894  (8,479)  16,027  220  (565)  18,738   -   (12)   (541)    1    64    29,537  
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46.  ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак) 
 
У току 2020. и 2019. године, на чланове Извршног и Управног одбора односе се следећа издвајања: 
 

 2020.  2019. 
 

Бруто зарада чланова Извршног одбора  115,355 
 

 

135,627  
Нето зарада чланова Извршног одбора  97,235 

 
98,979  

    
Трошкови коришћења службеног возила чланова Извршног одбора  1,999 

 
2,368  

    
Трошкови мобилних телефона чланова Извршног одбора  411 

 
371  

Бруто накнада чланова Управног одбора  11,797 
 

14,226  
Нето накнада чланова Управног одбора  7,337 

 
9,793  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
 

Мисија  
 
Активности у вези са управљањем ризицима на свим организационим нивоима вођене су мисијом 
остваривања вредности за акционаре путем оптимизације односа приноса и ризика, узимајући у 
обзир интересе клијената и запослених, на начин који је у складу са најбољом праксом и 
усклађен с регулаторним захтевима.  
 
Група је успоставила свеобухватан систем управљања ризицима који има следеће свеобухватне 
циљеве:  
 
• успостављање сета основних принципа и стандарда за управљање ризицима у Групи како би 

се максимално искористио потенцијал за приходе и прилике које омогућавају остваривање 
вредности за акционаре; 

• подршка пословној стратегији Групе обезбеђивањем да се пословни циљеви остварују уз 
контролисани ризик како би се очувала стабилност прихода путем заштите од неочекиваних 
губитака; 

• побољшање коришћења и алокације капитала и повећање прихода од уложеног капитала 
усклађеног с ризицима укључивањем ризика у мерење учинка пословања; 

• подршка процесу доношења одлука обезбеђивањем неопходних процена које се односе на 
ризике; 

• обезбеђивање усклађености са најбољом праксом као и са локалним регулаторним, 
квантитативним и квалитативним захтевима; и 

• обезбеђивање исплативости управљања ризицима умањењем преклапања и избегавањем 
неадекватних, прекомерних или застарелих политика, процеса, методологија, модела, 
контрола и система. 

 
Управљачки и организациони оквир 
 
Управни одбор Банке одговоран је за успостављање јединственог система управљања ризицима 
и за надзор над тим системом. У том смислу, Управни одбор усваја стратегије и политике за 
идентификовање, мерење, праћење и контролу ризика, утврђује унутрашњу организацију Банке 
која обезбеђује поделу дужности, надлежности и одговорности запослених на начин којим се 
спречава сукоб интереса и предузима друге активности у вези са дефинисањем циљева и 
принципа управљања ризицима.   
 
Ефикасности надзора над системом управљања ризицима доприноси Одбор за праћење 
пословања Банке (Одбор за ревизију), формиран од стране Управног одбора, који на месечној 
основи анализира и надзире примену и адекватно спровођење усвојених стратегија и политика за 
управљање ризицима и спровођење система унутрашњих контрола, а такође и анализира и 
усваја предлоге тих стратегија и политика који се Управном одбору подносе на усвајање.  
 
Извршни одбор Банке одговоран је да идентификује ризике којима је Група  изложена, као и да 
контролу тих ризика врши у складу са оквиром дефинисаним од стране Управног одбора. 
Извршни одбор Банке усваја процедуре и друга интерна акта којима се на детаљнији начин 
уређују процеси и поступци идентификовања, мерења, праћења и контроле ризика.  
 
Независно праћење и контрола ефикасности функционисања система унутрашњих контрола и 
правилности рада Групе, укључујући и спровођење оквира за управљање ризицима, обезбеђено 
је успостављањем функције Интерне ревизије, која за свој рад одговара Управном одбору.  
 
Управљање ризицима усклађено је са организационом структурим Банке у оквиру Сектора за 
управљање ризицима као и у оквиру Сектора финансија на следећи начин:  
 

 Сектор за управљање ризицима (Дирекција за извештавање, резервисање и риск 
регулативу, Дирекција за тржишне и оперативне ризике, Дирекција за наплату 
потраживања, Дирекција за кредитне ризике становиштва и Дирекција за кредитне 
ризике привреде ) 
 

 Сектор за финансије ( Дирекција за управљање активом и пасивом и Middle Office) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 

47.1.  Ризик ликвидности 
 

Ризик ликвидности је ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал 
банке услед неспособности банке да испуњава своје доспеле обавезе.   
 

Управљање ризиком ликвидности битан је део савесног и сигурног пословања Групе. Управљање 
ризиком ликвидности је саставни део Политике за управљање активом и пасивом Групе и 
Политике управљања ризиком ликвидности. Основни циљ управљања ликвидношћу је смањење 
ризика ликвидности на најмању могућу меру путем планирања прилива и одлива новчаних 
средстава, праћењем ликвидности и доношењем одговарајућих мера за спречавање и 
отклањање узрока неликвидности, односно избегавање могућности настанка негативних ефеката 
на финансијски резултат и капитал Групе услед неспособности Групе да испуњава своје доспеле 
обавезе.  
 

Група континуирано прати изложеност ризику ликвидности и његову усклађеност са постављеним 
лимитима. Током 2020. године није било измене у оквиру за управљање ризиком ликвидности 
поставиљен, Стратегијом управљања ризицима. Улоге и одговорности у процесу управљања 
ликвидношћу, дефинисане су Политиком управљања активом и пасивом банке, а у циљу 
обезбеђивања разноврсних извора финансирања, одговарајућег управљања структуром активе и 
пасиве и сталног праћења будућих новчаних токова и ликвидности, остале су непромењене.   
 

Група је током 2019. године одржавала ниво показатеља ликвидности у оквирима прописаним од 
стране НБС (показатељ ликвидности, ужи показатељ ликвидности и показатељ покрића 
ликвидном активом) и у складу са дефинисаним интерним лимитима.  

 

Показатељ 
покрића 

ликвидном 
активом 

31.12.2020. 
 

Ужи 
показатељ 

ликвидности 
31.12.2020. 

 

Показатељ 
ликвидности 

31.12.2020.  

Показатељ 
покрића 

ликвидном 
активом 

2019. 
 

Ужи 
показатељ 

ликвидности 
2019. 

 

Показатељ 
ликвидности 

2019. 
 130.62%  1.37  1.51 

 
136.01%   1.37   1.52  На дан 31. децембар   

Просек током  
 периода  132.48%  1.49  1.66  133.70%   1.53  1.77  
Највиши  145.57%  1.84  2.06  144.84%   2.26  2.50  
Најнижи  120.43%  1.20  1.31  110.32%   1.11   1.39  
 

. 
 

Група одржава своје залихе ликвидности на дефинисаним нивоима кроз портфолио који се 
састоји од високо ликвидних хартија од вредности (хартије које је емитовала Република Србија, 
деноминоване у динарима и еврима) и средстава која могу лако да се конвертују у готовину у 
случају непредвидивих и негативних осцилација у новчаним токовима Групе. Група такође 
одржава захтевани ниво обавезне динарске и девизне резерве, у складу са прописима Народне 
банке Србије.  

 

Група је у могућности да се ослони на ликвидна средства матичне банке, тако би у случају 
погоршања ликвидности услед поремећаја на финансијском тржишту недостатак ликвидних 
средстава могла надоместити задуживањем код матичне банке.  

 

Усвојене политике, процедуре и друга акта осигуравају адекватно управљање средствима и 
планирање адекватног нивоа ликвидности. Поред показатеља ликвидности које је прописала 
НБС, Група користи следеће методе за мерење изложености ризику ликвидности:   
 ниво примарне и оперативне ликвидности (ликвидна средства до месец дана и до три месеца 

се пореде са циљаним вредностима, која покривају обавезе које доспевају у посматраном 
периоду, потребе пословног сектора, као и бафер за претпостављени  депозитни шок, у 
случају стреса  

 редовно спровођење стрес тестова  
 тестирање Плана финансирања у ситуацијама кризе ликвидности  

 

За потребе мерења и праћења ризика ликвидности Група врши мерење и праћење нето токова 
готовине праћењем имовине и обавеза Групе по периоду преосталом до доспећа, мерењем и 
упоређивањем прилива и одлива готовине, односно ГАП анализом.  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
47.1.  Ризик ликвидности (наставак) 
 
 Укупна рочна неусклађеност преосталих рокова доспећа средстава и обавеза на дан 31. децембра 2020. године је следећа: 
 
           У хиљадама динара 

 

До месец 
дана  

Од 1 до 3 
месеца  

Од 3 до 12 
месеци  

Од 1 до 5 
година  

Преко 5 
година  Доспело  

Без 
уговореног 

рока доспећа  Укупно 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Готовинa и средства код централне банке 33,251,589  -  -  -  -  -  -        33,251,589  
Заложена финансијска средства -  740  -  1,176,562  -  -  317,494          1,494,796  
Потраживања по основу деривата 6,601  14,244  4,013  5,063  -  -  -               29,921  
Хартије од вредности 1,402,879  2,870,446  6,627,583  6,286,486  -  -  41,128        17,228,522  
Кредити и потраживања од банака  
 и других финансијских организација 4,136,954  765,224  28,997  1,642  -  17,390  5,636          4,955,843  

Кредити и потраживања од комитената 3,836,916  7,132,752  36,811,845  85,410,965  31,993,026  714,941  4,092,620      169,993,065  
Остала средства 583,175  435,186  1,675,043  4,896,108  304,479  428,405  27,090          8,349,486  
Укупна актива    43,218,114        11,218,592     45,147,481      97,776,826      32,297,505      1,160,736          4,483,968      235,303,222 
Обавезе по основу деривата 111,752  5,951  39,654  3,367  -  -  -             160,724  
Депозит и иостале обавезе према банка, другим  
 финансијским организацијама и централној банци 8,635,039  9,652,451  19,174,463  21,222,300  -  4,465  162,827  58,851,545 
Депозити и остале обавезе према другим комитентима 132,220,523  8,425,559  8,064,590  2,350,663  372,900  249,314  949,238      152,632,787  
Субординиране обавезе -  1,239  -  -  1,175,802  -  -          1,177,041  
Остале обавезе 486,594  94,822  309,220  975,003  225,397  10,449  248,461          2,349,946  
Укупна пасива   141,453,908        18,180,022     27,587,927       24,551,333        1,774,099          264,228          1,360,526      215,172,043 

Рочна неусклађеност на дан 31.12.2020. 
           

(98,235,794)        
(6,961,430)        

17,559,554   
      

73,225,493   
      

30,523,406   
         

896,508         3,123,442   
      

20,131,179  

Рочна неусклађеност на дан 31.12.2019. 
           

(73,524,326)         (4,624,424)   
        

8,324,169    
      

62,637,939   
      

27,800,202    
      

1,271,846           (990,147)   20,895,259  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
47.1.  Ризик ликвидности (наставак) 

 
Структура доспећа средстава и обавеза на дан 31. децембар 2019. године указује на постојање 
рочне неусклађености преосталог периода доспећа средстава и обавеза до једног месеца, пре 
свега због рочне структуре депозита, односно значајног учешћа депозита по виђењу и краткорочних 
орочених депозита у укупним депозитима банака и комитената. Међутим, на основу историјских 
података и претходног искуства, значајан проценат депозита по виђењу се може сматрати 
дугорочним и стабилним извором финансирања, с обзиром на остварене промете, односно 
повлачења. Такође, значајан проценат орочених депозита буде аутоматски реорочен по доспећу. У 
исто време, Група располаже са високо ликвидним инструментима, ХоВ које у сваком моменту 
може заложити код НБС, као и ММ лимит од матичне банке, који је доступан у сваком тренутку.  

 
Стрес тест ликвидности 

 
Група, поред управљања ликвидношћу у редовним условима пословања, ради и редовне стрес 
тестове како би идентификовала и мерила своју изложеност ризику ликвидности у ванредним 
условима, анализирајући могуће утицаје на новчане токове.  
 
Стрес тестирањем се упоређују расположива ликвидна средства, са претпостављеним одливом 
депозита клијената (депозитни шок), одливом по основу међубанкарских депозита, гаранција и 
неопозивих кредитних линија. Расположива ликвидна средства обухватају вишак/мањак средстава 
преко обавезне резерве, стање готовине и девизних рачуна преко износа потребног за несметано 
пословање Групе, краткорочне пласмане НБС и другим банкама, као и стање резерви ликвидности 
пласираних у државне хартије од вредности. Поред тога, сагледава се и могућност прибављања 
средстава на међубанкарском тржишту и расположива средства која Група може повући од матичне 
банке. Стрес тестирањем је утврђено да Група има довољно ликвидних резерви за покриће 
претпостављеног одлива од 20 милијарди динара, при чему би већи одливи могли бити покривени 
из расположивих средстава од матичне банке и са међубанкарског тржишта.  
У наредном периоду, уколико би дошло до одређених поремећаја, односно до прекорачења раних 
показатеља упозорења, Група би реаговала у складу са Планом опоравка у ком су дефинисане 
краткорочне и дугорочне мере за побољшање ликвидности.  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
  
47.2.  Ризик од промене каматних стопа 
 

Каматни ризик је ризик који произилази из могућих неповољних промена каматних стопа које утичу 
на финансијски резултат и капитал Групе. Изложеност каматном ризику зависи од односа каматно 
осетљиве активе и пасиве Групе. Током 2020. године, није било измена циљева и склоности ка 
каамтном ризиком, који су дефинисани Стратегијом управљања ризицима и Политиком за 
управљање активом и пасивом Банке и Политиком управљања каматним ризиком у банкарској 
књизи. Прихватљив ниво изложености каматном ризику дефинисана је висином лимита које Група 
утврђује на темељу могућности Групе и жеље да преузме ризик.  
 

  
Основни принцип управљања каматним ризиком који проистиче из банкарске књиге јесте принцип 
усклађивања средстава и обавеза према врсти каматне стопе (фиксна каматна стопа или 
варијабилна) и према доспећима или датумима поновног одређивања каматне стопе. Банка 
чланица Групе на месечној основи обавештава ALCO одбор о односу каматно осетљиве активе и 
пасиве, као и о усклађености каматног ризика са прописаним интерним лимитима.  

 
У циљу мерења изложености ризику каматних стопа, Група користи ГАП анализу (анализа 
раскорака). Величина раскорака (ГАП-а) за одређени временски интервал даје индикацију 
изложености Групе према ризику новог одређивања цене (енг. Repricing price).  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.2.  Ризик од промене каматних стопа (наставак) 

 
Следећа табела приказује изложеност Банке ризику од промене каматних стопа на дан 31.децембра 2020. године: 
 

      
У хиљадама динара 

 
0 - 30 д  30-90 д  90-180 д  180-360 д  1-2 г  преко 2г  Некамат.  УКУПНО 

 
Готовина и средства код централне банке  14,218,420  -  -  -  -  -  19,033,169  33,251,589 

Заложена финансијска средства 190,507  1,177,302  -  -  -  -  126,987  1,494,796 
Потраживања по основу деривата 6,601  14,244  -  4,012  5,064  -  -  29,921 
Хартије од вредности 1,402,880  2,870,446  4,563,113  2,064,469  1,420,324  4,866,162  41,128  17,228,522 
Кредити и потраживања од банака и других  
   финансијских организација 1,988,466  851,369  -  -  -  -  2,116,006  4,955,843 

Кредити и потраживања од комитената 63,144,467  84,206,229  13,947,129  1,924,278  1,045,568  3,151,669  2,573,726  169,993,064 
Остала средства -  7,477,646  -  -  -  -  871,840  8,349,486 
УКУПНО АКТИВА 80,951,342  96,597,236  18,510,242  3,992,759  2,470,956  8,017,831  24,762,856  235,303,222 
Обавезе по основу деривата 111,752  5,951  35,655  3,999  3,367  -  -  160,724 
Депозити и остале обавезе према банка, другим 
финансијским организацијама и централној банци 12,870,313  26,152,392  10,426,897  8,375,949  110,000  152,001  763,993  58,851,545 

Депозити и остале обавезе према другим комитентима 56,948,724  7,302,962  2,627,087  4,664,186  1,039,694  390,626  79,659,509  152,632,788 
Субординиране обавезе -  1,175,802  -  -  -  -  1,239  1,177,041 
Остале обавезе 31  64  124  124  253  -  2,349,349  2,349,945 
УКУПНО ПАСИВА 69,930,820  34,637,171  13,089,763  13,044,258  1,153,314  542,627  82,774,090  215,172,043 
ГАП 31. децембра 2020 11,020,522  61,960,065  5,420,479  (9,051,499)  1,317,642  7,475,204  (58,011,234)  20,131,179 
КУМУЛАТИВНИ ГАП 31. децембра 2020. године 11,020,522  72,980,587  78,401,067  69,349,566  70,667,210  78,142,414  -   ГАП 31. децембра 2019    (12,676,272)   68,166,682  2,572,130  (11,196,038)   3,275,262  10,442,775  (39,689,281)   20,895,258 
КУМУЛАТИВНИ ГАП 31. децембра 2019. године    (12,676,272)   55,490,410  58,062,540  46,866,502  50,141,764  60,584,539  -    
 

Банка је на дан 31.децембра 2020. године остварила укупан позитиван ГАП у износу од 79,980,422 хиљада РСД.
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.2.  Ризик од промене каматних стопа (наставак) 

 
На основу извештаја о гепу каматно осетљиве активе и пасиве, јединица за ALM управља 
каматним ризиком банкарске књиге. Прихватљив ниво каматног ризика је дефинисан лимитом 
највеће могуће осетљивости нето вредности имовине Банке на промену тржишних каматних 
стопа. Банка испитује неколико сценарија која обухватају паралелно померање криве приноса, 
као и сценарије промене нагиба криве приноса (енг. Yild curve risk). Мерење осетљивости на 
промене каматних стопа се ради за сваку од значајних валута.  
 
 
Сценарио анализа 

 
Ризик од промене каматних стопа, поред гепова и лимита, такође се прати сценарио анализом, 
односно посматрањем утицаја различитих промена каматних стопа на економску вредност 
капитала. У сценарио анализи, узете су каматоносне позиције банкарске књиге. Табела испод 
показује промену економске вредности у комбинацији 6 различитих сценарија за РСД и 8 
сценарија кретања каматних стопа за стране валуте:  

FCY Сценарио 
анализа  

Нето 
пондериса-на 

позиција у 
ЕUR 

Нето 
пондериса-
на позиција 

CHF 

Нето 
пондериса-
на позиција 

USD 

Нето 
пондериса-
на позиција 

остало 

Нето 
пондерисана 

позиција у 
страним 

валутама 
промена КС 

(у бпс)  
 
Сценарио 1 200 345,228 4,408 6,357 (233) 355,759 
Сценарио 2 -200 (345,228) (4,408) (6,357) 233 (355,759) 
Сценарио 3 100 172,614 2,204 3,178 (117) 177,880 
Сценарио 4 -100 (172,614) (2,204) (3,178) 117 (177,880) 
Сценарио 5 200; 150; 100; 0; 100; 200 232,438 1,800 2,527 (233) 236,531 
Сценарио 6 -100; -75; -50; 0; -50; -100 (116,219) (900) (1,263) 117 (118,266) 
Сценарио 7 0; 100; 150; 200 247,667 5,664 7,766 - 261,097 
Сценарио 8 0; -100; -150; -200 (247,667) (5,664) (7,766) - (261,097) 

 
МИН 

 
(345,228) (5,664) (7,766) (233) (355,759) 

РСД Сценарио 
анализа  

 
промена КС 

Нето 
пондерисана 

позиција у 
РСД 

    
(у бпс)  

     
Сценарио 1 413 1,009,062 

    Сценарио 2 -307 (438,198) 
    Сценарио 3 400;300;200;0;200;300 976,479 
    Сценарио 4 -400;-300;-200;0;-200;-300 (976,479) 
    Сценарио 5 0;200;300;400 1,065,159 
    Сценарио 6 0;-200;-300;-400 (1,065,159) 
    МИН   (1,065,159) 
    Промена ЕВЕ (најгори сценарио) (1,420,918)                                                  

    

Економска вредност капитала је дефинисана као нето садашња вредност свих очекиваних токова 
готовине банке.  
 

Процес сценарио анализе састоји се из два корака:  
 

a) Дефиниција сценарија промене каматне стопе, 
b) Вредновање каматоносних позиција под одабраним сценаријима. 

 
Промена економске вредности капитала рачуната је за сваку значајну валуту посебно односно 
барем за РСД, EUR, USD и CHF:  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 

47.2.  Ризик од промене каматних стопа (наставак) 
 
Сценарио анализа (наставак) 
 

a) Паралелно померање сваке криве приноса за +/- 200 бп,100 бп (осим за РСД)  
b) Стрма крива приноса – промене у нагибу криве приноса су претпостављене за следеће 

временске периоде: до 3 месеца, од 3 месеца до 3 године, од 3 до 10 година, преко 10 година:  
- за FX: 0; ±100 бп; ±150 бп; ±200 бп 
- за РСД: 0; ±200 бп; ±300 бп; ±400 бп 

c) Крива приноса са амплитудама – промене у нагибу криве приноса су претпостављене за 
следеће временске периоде: до 3 месеца, од 3 месеца до 1 године, од 1 до 3 године, од 3 до 4 
године, од 4 до 10 године, преко 10 година:  

- случај 1 за FX: +200 бп; +150 бп; +100 бп; 0; +100 бп; +200 бп, 
- случај 2 за FX: -100 бп; -75 бп; -50 бп; 0; -50 бп; -100 бп, 
- за РСД: ±400 бп; ±300 бп; ±200 бп; 0; ±200 бп; ±300 бп. 

д)  1% и 99% перцентил посматраних промена каматних стопа користећи промене у временском 
хоризонту од једне године и минимум пет година опсервација (само за РСД).  

47.3.  Тржишни ризик 
 
47.3.1  Девизни ризик 
 

Девизни ризик је ризик од настајања негативних ефеката на финансијски резултат и капитал 
банке проузрокован променом курса страних валута у односу на динар.  
 
Изложеност девизном ризику у одређеној валути представља потенцијалне промене у вредности 
потраживања и обавеза Групе у одређеној валути које се могу приписати променама курса за 
посматрану валуту. Девизни ризик Групе у одређеној валути се мери разликом између укупног 
износа потраживања и укупног износа обавеза деноминираних у тој валути (девизна отворена 
позиција). Током 2020.године, управљање и контрола изложености девизном ризику била је у 
складу са дефинисаном толеранцијом, тј. риск апетитом ка девизном ризику, дефинисан 
Стратегијом за управљање ризицима, Политиком за управљање тржишним ризицима  и није било 
значајних измена у односу на претходну годину.  
 
Показатељ девизног ризика је однос између укупне отворене нето позиције и капитала Групе. 
Група је дужна да обезбеди да њена укупна нето отворена девизна позиција не прелази 20% 
регулаторног капитала Групе.  

У хиљадама динара 
Назив EUR  CHF USD Остало РСД  Укупно 
Готовина и средства  
   код централне банке 12,654,797 1,423,262 310,816 384,739 18,477,975 33,251,589 

Заложена финансијска средства 126,986 - 190,508 - 1,177,302 1,494,796 
Потраживања по основу деривата - - - - 29,921 29,921 
Хартије од вредности 2,352,525 - - - 14,875,997 17,228,522 
Кредити и потраживања од банака  
   и других финансијских организација 

4,244,385 18,570 147,879 408,885 136,124 4,955,843 

Кредити и потраживања од комитената 95,196,572 77,056 140,367 - 74,579,070 169,993,065 
Остала средства 7,514,084 (1,839) (14) (39) 837,294 8,349,486 
УКУПНА АКТИВА (I) 122,089,349 1,517,049 789,556 793,585 110,113,683 235,303,222 
Обавезе по основу деривата - - - - 160,724 160,724 
Депозити и остале обавезе према  
   банкама, другим финансијским  
   организацијама и централној банци 

47,816,445 437,426 3,043,163 13,553 7,540,958 58,851,545 

Депозити и остале обавезе  
   према другим комитентима 73,595,456 3,664,482 2,715,916 643,059 72,013,875 152,632,788 

Субординиране обавезе 1,177,041 - - - - 1,177,041 
Остале обавезе 1,618,666 1 3,443 1,401 726,434 2,349,945 
УКУПНА ПАСИВА (II) 124,207,608 4,101,909 5,762,522 658,013 80,441,991 215,172,043 
БИЛАНСНИ ГЕП (I) - (II) (2,118,259) (2,584,860) (4,972,966) 135,572 29,671,692 20,131,179 
Нетиран ВАНБИЛАНС  (309,217) 2,573,518 4,984,868 (131,443) (7,260,826) (143,101) 
ОТВОРЕНА ДУГА ПОЗИЦИЈА  
   на 31. децембар 2020. - - 11,902 6,661 22,410,866 22,429,428 

ОТВОРЕНА КРАТКА ПОЗИЦИЈА  
   на 31. децембар 2020. 2,427,476 11,342 - 2,527 - 2,441,346 

НЕТО ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЈА  
   на дан 31. децембар 2020. године 2,427,476 11,342 11,902 9,188 22,410,866 24,870,774 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.3.  Тржишни ризик (наставак) 
 
47.3.1  Девизни ризик (наставак) 

 
 
Процес управљања девизним ризиком Групе је у сагласности како са лимитима постављеним од 
стране Народне банке Србије тако и са интерно прописаним лимитима Групе и који су нижи од 
регулаторних. Лимити девизног ризика се утврђују на оном нивоу при ком Група неће имати 
значајне губитке због кретања курса страних валута у односу на динар.  
 
Главни индикатор изложености је показатељ девизног ризика, израчунат као однос између укупне 
нето отворене девизне позиције (укључујући и апсолутну вредност нето отворене позиције у 
злату) и регулаторног капитала Групе. Максимални показатељ девизног ризика (20%) одређен је у 
НБС Одлуци о адекватности капитала.  
 
Показатељ девизног ризика је на дан 31. децембра 2020. године износио 2.35%. 

 
Анализа осетљивости 

 
У анализи осетљивости презентованој у следећој табели, процењени су ефекти раста средњег 
курса за 3%, 5% и 10% на висину отворених позиција за сваку страну валуту и на нето отворену 
позицију, а затим и изоловани ефекат ново добијених нето отворених позиција на финансијски 
резултат, капитал Групе и показатељ девизног ризика.  
 

   Девизни ризик 31.12.2020 
   

У хиљадама динара 
 

 
31.12.2020 Стрес +3% Стрес +5% Стрес +10% 

  
Средњи 

курс 

Отворена 
позиција  

(у FX) 

Отворена   
позиција  
 (у РСД) 

 Отворена 
 позиција 

 Нето утицај на 
резултат 

Отворена 
позиција 

Нето утицај на 
резултат 

Отворена 
позиција 

Нето   утицај 
на резултат 

CHF 108 (105) (11,342) (11,683) (341) (11,909) (568) (12,477) (1,134) 
ЕUR 118 (20,645) (2,427,476) (2,500,300) (72,824) (2,548,850) (121,374) (2,670,224) (242,748) 
USD 96 124 11,902 12,259 357 12,497 595 13,092 1,190 
GBP 130 (7) (894) (921) (27) (939) (45) (984) (89) 
AUD 74 3 194 200 6 204 10 214 19 
CAD 75 19 1,442 1,485 43 1,514 72 1,586 144 
SEK 12 (18) (214) (220) (6) (225) (11) (236) (21) 
NOK 11 175 1,955 2,014 59 2,053 98 2,151 196 
RUB 1 1,858 2,369 2,440 71 2,487 118 2,605 237 
DKK 16 (13) (202) (208) (6) (212) (10) (222) (20) 
J 1 756 701 722 21 736 35 771 70 
HUF 0 (3,782) (1,217) (1,254) (37) (1,278) (61) (1,339) (122) 
Нето отворена  
   позиција 

 
(2,441,346) (2,514,586) - (2,563,413) - (2,685,480) - 

Злато 
 

45,566 46,933 - 47,844 - 47,844 - 
Нето утицај на финансијски  
   резултат   (72,683)  (121,139)  (242,278) 
Капитал  31,117,621  31,044,938  30,996,482  30,875,343 
Показатељ  
   девизног  
   ризика  

7.99%  8.25%  8.42%  8.85% 

 
На основу анализе презентоване у претходној табели, закључује се да и након депрецијације 
динара у односу на друге валуте показатељ девизног ризика остаје испод регулаторног лимита од 
20%.  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.3.  Тржишни ризик (наставак) 

 
47.3.2  Ценовни ризик   
 
 

Под ценовним ризицима подразумевају се ризици негативног ефекта на финансијски резултат 
или капитал Гропе услед промене цена дужничких и власничких хартија од вредности. 
 
Капитални захтев за ценовни ризик једнак је збиру капиталног захтева за општи и специфични 
ценовни ризик по основу дужничких хартија од вредности и капиталног захтева за општи и 
специфични ценовни ризик по основу власничких хартија од вредности и израчунава се за 
пословне активности које произилазе из књиге трговања. 
У 2020. години, Банка је имала и стицала позиције у књизи трговања и сходно томе била 
изложена ценовном ризику по основу дужничких хартија од вредности. Портфолио књиге 
трговања се састојао од позиција у обвезницама Републике Србије и дериватима. Сходно томе, 
Банка је током године израчунавала општи и специфични ценовни ризик за дужничке хартије од 
вредности у складу са Одлуком о адекватности капитала банке. 

 
 
 
47.4.  Кредитни ризик  
 

Кредитни ризик представља могућност да корисник кредита неће моћи у потпуности или 
делимично да измири своје обавезе према Групи у уговореним роковима. Пословна политика 
Групе захтева и преузима максималну заштиту Групе по питању изложености кредитном ризику. 
Политика управљања кредитним ризиком детаљно дефинише процес управљања кредитним 
ризиком који укључује организовање процеса управљања кредитним ризиком, идентификовање и 
мерење, ублажавање и мониторинг. Ова политика такође укључује процес управљања ризиком 
концентрације и систем интерне контроле процеса управљања кредитним ризиком као и 
дефинисање лимита путем којих се прати изложеност кредитном ризику. Кредитна политика се 
усваја на годишњем нивоу и представља оквир за управљање кредитним ризиком као саставним 
делом јединственог система управљања ризицима.  
 
Група управља кредитним ризиком на нивоу појединачних пласмана и на нивоу целокупног 
кредитног портфолија. Да би управљала кредитним ризиком, Група је утврдила кредитни процес 
који укључује процес одобравања изложености и процес управљања кредитним ризиком.  
 
Процес одобравања изложености чине следећи кораци: иницирање изложености, кредитна 
изложеност, сегментација клијената, оцењивање клијента, процена колатерала, одобравање 
изложености и реализација пласмана.   
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 

47.4.  Кредитни ризик  (наставак) 
 
Група врши процену кредитног ризика која је заснована на квантитативним и квалитативним 
критеријумима који узимају у обзир карактеристике одређеног дужника и пласмана и омогућавају 
јасно рангирање пласмана у одговарајуће ризичне категорије према степену наплативости. Да би 
се идентификовао ниво кредитног ризика, да би се он ублажио и да би се побољшало 
управљање кредитним ризиком, Група је разрадила интерни систем рангирања клијената који се 
примењује на све клијенте, кроз усвајање Правилника о рангирању клијената. Кредитни рејтинг 
помаже у процесу одлучивања. Различити модели оцењивања користе се за различите типове 
клијената.  

 
Сврха оцењивања клијента је да се омогући структурна процена ризика кредитне способности и 
солвентности клијента. Оцена клијента је подршка процедури одобравања кредита и она помаже 
у припреми анализе и у одлучивању.  
 
Правилником о оцени средстава обезбеђења је утврђено који су типови колатерала 
прихватљиви, како се колатерали процењују и под којим условима се прихватају и реализују кроз 
поступак примене. Сви колатерали имају прихваћену вредност која се може разликовати од 
тржишне вредности зависно од нивоа ризика повезаних са датим колатералом.  
 
Процес одобравања пласмана је детаљно описан у правилницима за кредитирање клијената у 
привреди, малим и средњим предузећима и становништву. То је заједнички процес два сектора, 
Пословног сектора и Сектора за управљање ризицима, у складу са принципом дупле контроле. 
Анализа изложености за клијенте Пословног сектора се врши у Сектору управљања ризицима, 
јер је он надлежан за израчунавање лимита клијента, независну процену ризика и одлучивање о 
прихватању ризика кроз одобравање пласмана. Лимити за одобравање изложености регулисани 
су Правилником о нивоима одлучивања. Правилником о нивоима одлучивања утврђују се 
надлежности и износи до којих овлашћена лица или поједини органи Групе могу одлучивати о 
пласманима Групе, о измени уговорених услова, о одступању од стандардних услова пословања, 
о наплати, продаји, отпису или припису потраживања, о пласирању средстава Групе и 
задуживању Групе и о осталим питањима о којима се одлучује у оквиру пословања Групе.  

 
Процес управљања кредитним ризиком је процес од четири фазе: идентификовање кредитног 
ризика, мерење кредитног ризика, процес ублажавања и мониторинг кредитног ризика.  
 
Да би се успоставио ефективан и ефикасан процес управљањем ризиком, Група је дефинисала 
кључне одговорности у процесу управљања кредитним ризиком.  
 
Управни одбор има коначно овлашћење и одговорност у погледу функције управљања ризиком, 
он одобрава политике и принципе повезане са управљањем ризиком.   
 
Након реализације пласмана започиње процес мониторинга. Мониторинг укључује низ активности 
преко којих Група стално прати преузете ризике, као и економске активности клијента, имовину, 
финансијско стање, солвентност, спремност клијента да испуни своје обавезе, промене у 
правном статусу клијента, стање и вредност колатерала.  

 
Активност сталног мониторинга кредитног портфолија омогућава Групи да уочи сваку промену 
која може да утиче на наплату потраживања и да интервенише како би заштитила своје интересе.  
 
Мониторинг се превасходно обавља у складу са мониторинг задацима дефинисаним за сваког 
клијента/пласман. Систем раног упозоравања је саставни део процеса мониторинга и сигнали 
који представљају рано упозоравање се идентификују кроз реализацију мониторинг задатака.  
 
Реализацију мониторинг активности надзире Јединица за контролу пласмана у оквиру Дирекција 
за кредитне ризике привреде у оквиру Сектора за управљање ризицима, које на основу резултата 
извршених мониторинг задатака, других извора података и помоћу развијених алата, врши 
анализе ризичности клијената/пласмана. Систем мониторинга такође укључује и анализу 
клијената који обавља Мониторинг одбор који на месечној основи анализира значајније 
изложености у активном портфолиу Групе.   
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47.4.  Кредитни ризик  (наставак) 
 

Група је успоставила праћење пласмана на основу ажурних података о финансијском стању и 
кредитној способности дужника и тржишној вредности средстава обезбеђења, које јој омогућава 
да, у случају погоршања финансијског стања и кредитне способности дужника или пружаоца 
кредитне заштите, благовремено спроведе одговарајуће мере ради смањења кредитног ризика. 
Поред мониторинга који се обавља на нивоу клијента Сектор за управљање ризицима/Дирекција 
за извештавање, резервисања и риск регулативу врши мониторинг портфолија на месечној 
основи и о томе извештава менаџмент Сектора за управљање ризицима.  
 
Методологија обрачуна исправке вредности и резервисања 
 

1. Разврставање по нивоима 
 
У складу са захтевима Међународног стандарда финансијског извештавања 9 - Финансијски 
инструменти (МСФИ 9), Група распоређује финансијска средства која се вреднују по 
амортизованој вредности и по фер вредности кроз извештај о укупном резултату у три нивоа:  
 
- ниво 1 - неризична средства без значајног повећања кредитног ризика од почетног 

признавања, 
- ниво 2 - неризична средства са значајним повећањем кредитног ризика од почетног 

признавања, али не и кредитно обезвређена, 
- ниво 3 - ризична, кредитно обезвређена средства. 
 
Под финансијским средствима, сагласно Политици Процена обезвређења билансне активе и 
вероватног губитка по ванбилансним ставкама у складу са Међународним стандардима 
финансијског извештавања 9, сматрају се кредитна потраживања, изложености према државама 
и другим уговорним странама, као и све корпоративне дужничке хартије од вредности које се 
држе до доспећа, а приказују се као кредити. У наставку овог дела напомена, подаци о износима 
финансијских средстава и обезвређења дају се само за потраживања које се сматрају 
финансијским средствима. Остала потраживања обезвређују се применом поједностављеног 
приступа, а према правилу потпуног обезвређивања у случају кашњења преко 90 дана. Остала 
потраживања нису предмет ове напомене.  
 
Неризична (ниво 1) средства укључују сва финансијска средства у случају којих догађаји и услови 
наведени у нивоима 2 и 3 не постоје на извештајни датум.  
 
 
Финансијско средство показује значајно повећање кредитног ризика (ниво 2), у случају постојања 
било којих од следећих индикатора (енг.trigger-a), при чему ти индикатори не условљавају 
расподелу у ниво 3-проблематични:  
 
a/ кашњење у плаћању премашује 30 дана ( где су дани кашњења засновани на бројачу дана 

кашњења усклађеном са захтевима НБС-Упутство за утврђивање статуса неизмирења 
обавезе).  

б/ класификовано је као непроблематично реструктурирано,  
в на основу појединачне одлуке, валута пласмана је претрпела значајан „шок“ од момента 

исплате кредита и не постоји заштита од промене курса валуте (енг. hedging) у вези са тим  
г/ бихејвиорални рејтинг потраживања/клијента премашује унапред дефинисану вредност или 

пада под одређени опсег, или се погоршава у поређењу са историјском вредношћу или, у 
случају да није имплементиран бихејвиорални рејтинг систем, кашњење потраживања које је 
на обрачунски датум већ у отплати барем 6 месеци, премашује 10 дана на барем један од 
последњих 6 обрачунсих датума,   
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д/ у случају хипотекарних кредита за становништво, LTV рацио премашује унапред дефинисану 

стопу (тренутно 125%),  
ђ/ неизвршење (default) по другом кредиту клијента становништва, уколико не постоји oss 

default индикатор,  
е/ Watch list 2: изложености из Corporate и SME сегмента (дефинисани изнад нивоа материјалне 

значајности), који су класификовани, као изложеност која показује значајно повећање 
кредитног ризика на основу ЕWS (система раног упозоравања – или субјективне оцене).  

ж/  у случају да постоји значајна промена у макроекономском окружењу која резултира у 
значајном повећању кредитног губитка током очекиваног века трајања финансијског 
средства, Банка има право да та средства пребаци у ниво 2. Пример за претходно наведено 
је повећање  изложености у нивоу 2 због ефеката процене повећаног губитка  услед Covid-19 
пандемије.  

 
Клијент или финансијско средство  је у проблематичном статусу (ниво 3) када је наступио статус 
дефаулт-а (дефаулт дефиниција је усалгашена са правилима Групе и НБС) на извештајни датум. 
Када се обрачунава износ обезвређења по финансијском средству категоризованим у нивое, 
потребно је спровођење следећег процеса:  
 
 
-  ниво 1 (неризично): признавање обезвређења у износу једнаком очекиваном кредитном 

губитку у току 12 месеци,  
-  ниво 2 (значајно повећање кредитног ризика): признавање обезвређења у износу једнаком 

кредитном губитку очекиваном током века трајања изложености,  
-  ниво 3 (ризично): признавање обезвређења у износу једнаком очекиваном кредитном губитку 

током века трајања изложености.  
 
За обезвређења која се очекују током века трајања финансијског средства, Група процењује 
ризик настанка неизвршења обавеза на финансијском средству током његовог очекиваног века 
трајања. 12-месечни очекивани кредитни губици представљају део кредитних губитака који се 
очекују током века трајања и представљају губитак у току века трајања који ће настати ако дође 
до неиспуњавања обавеза у периоду од 12 месеци након датума извештавања (или краћег 
периода ако је очекивани век финансијског средства краћи од 12 месеци.  
 
Група процењује очекиване кредитне губитке финансијског средства на начин који треба да 
одражава:  
 
- непристрасан и пондерисан износ који се одређује вредновањем низа могућих исхода, 
- временску вредност новца и 
- разумне и поткрепљујуће информације које су доступне без непотребних трошкова или 

напора на датум извештавања о прошлим догађајима, тренутним условима и прогнозама 
будућих економских услова. 

 
Дефинисање очекиваног кредитног губитка на индивидуалној и колективној основи 
 

            Следећа финансијска средства су предмет колективне процене:  
 

• потраживања становништва, без обзира на износ, 
• сва друга финансијска средства која су испод прага материјалне значајности (14 милиона 

РСД на нивоу бруто изложености клијента), 
• велика non-retail финансијска средства (изложености изнад прага материјалне значајности 

(дефинисаног на нивоу изнад 10 милиона бруто изложености на нивоу клијента) која нису у 
нивоу 3, 

• купљена или одобрена обезвређена финансијска средства која су у складу са горе 
наведеним условима. 
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На индивидуалној основи: 
 
Индивидуално се процењују финансијска средства која су изнад прага материјалне значајности 
(осим retail сегмента), под условом да су:  
• категоризована у нивоу 3, 
• у надлежности Дирекције за наплату проблематичних потраживања, 
• купљена или одобрена обезвређена финансијска средства која су у складу са горе 

наведеним условима. 
 
Обрачун обезвређења мора бити припремљен и одобрен од стране Дирекције за извештавање, 
резервисања и риск регулативу у оквиру Сектора за управљање ризицима. Обрачун, сви 
релевантни фактори (амортизована вредност, оригинални и тренутна ЕКС, уговорени и 
очекивани новчани токови (из пословања и/или колатерала) за појединачне периоде читавог века 
трајања, друге битне информације) и критеријуми за исте (укључујући факторе на којима се 
заснива категоризација у ниво 3) морају бити документовани појединачно, тј. по финансијским 
средствима.  
 
Исправка вредности финансијског средства једнака је разлици између вредности финансијског 
средства (бруто књиговодствене вредности) на дан процене и садашње вредности очекиваних 
новчаних токова финансијског средства дисконтованих до датума процене оригиналном 
ефективном каматном стопом финансијског средства (ЕКС) (обрачунато по почетном 
признавању, или у случају променљиве стопе, прерачунате због последње промене каматне 
стопе).  
 
На колективној основи: 
 
У методологији колективног резервисања кредитни ризик и промена кредитног ризика могу се 
правилно обухватити разумевањем карактеристика ризика портфолија. Да би се то постигло, 
главни покретачи ризика се идентификују и користе за формирање хомогених сегмената који 
имају сличне карактеристике ризика.  
 
На основу ових хомогених сегмената формирају се скупови историјских података који се користе 
при обрачуну параметара кредитног ризика за обрачун очекиваног крединтог губитка (PD, LGD, 
EAD).  
 
PD (енг. “probability of default”), LGD (енг. “loss given default”), EAD (енг. „Exposure at default“) су 
параметри изведени из интерно развијених статистичких модела и других историјских података и 
прилагођени су тако да одражавају информације о будућности које су пондерисане вероватноћом 
настанка.  
 
PD је процена вероватноће неплаћања у датом временском хоризонту. PD се процењује 
узимајући у обзир уговорена доспећа и процењене стопе наплате. Процена се заснива на 
тренутним условима, прилагођеним проценом будућих услова који ће пре свега утицати и на PD 
(нпр. утицај макроекономских фактора). Методологија миграционе матрице примењена у Групи 
базира се на интервалима кашњења плаћања, ознаци за статус неизвршења, ознаци за 
реструктурирања и информацијама о бихејвиоралном рејтингу.  
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47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 
Дефинисање очекиваног кредитног губитка на индивидуалној и колективној основи 
(наставак) 
 
На колективној основи: (наставак) 
 
У Групи PD се рачуна двојако:  

 за потраживања из нивоа 1 користи се укупна стопа губитка добијена путем процене 12 
месечног PD, 

 за потраживања из нивоа 2 и 3 користи се lifetime стопа очекиваног губитка. 
 

LGD је процена губитка који произлази из неизвршења обавеза. Она се заснива на разлици 
између уговорених новчаних токова и оних које би зајмодавац очекивао да ће добити, узимајући у 
обзир токове готовине из колатерала. LGD модели за обезбеђена финансијска средства 
разматрају предвиђања будуће процене колатерала узимајући у обзир смањење вредности 
колатерала, време до реализације колатерала, унакрсну колатерализацију и дужину трајања 
финансијског средства, трошкове реализације колатерала и стопе излечења (тј. излазак из 
статуса проблематичног ). LGD модели за необезбеђена финансијска средства узимају у обзир 
време опоравка, стопе повраћаја и дужину трајања финансијског средства. Обрачун LGD се врши 
на основу дисконтованог новчаног тока.  
 
Група према врсти обезбеђења финансијског средства, примењује следеће LGD обрачуне:  
 
- Хипотекарни и стамбени кредити становништва и SME и Corporate портфолија: 

модификована LGL методологија заснована на методологији по Прегледу квалитета активе 
(Asset Quality Review). Примарни извор података је сам колатерал, али се узима у обзир и 
повраћај из новчаних токова. 

 
- Потрошачки кредити и остала необезбеђена финансијска средства: LGL методологија 

заснована на повраћају из новчаних токова на основу историјских података. 
 
EAD је процена вредности финансијског средства при будућем датуму неплаћања, узимајући у 
обзир очекиване промене вредности финансијског средства након датума извештавања, 
укључујући отплате главнице и камате. У ОТП Групи EAD се може обрачунати двојако:  
 
• путем модела,  
• или путем коришћења података из амортизациних планова отплате кредита клијента. Група 

користи овај начин утврђивања EAD-а. 
 
За финансијска средства која имају ванбиласни део вредности при обрачуну ЕАD користе се 
митигациони фактори, тј. фактори кредитне конверзије. Они су нешто другачији од фактора 
конверзије који се користе за регулаторне сврхе обрачуна адекватности капитала. У ОТП Групи се 
користи више статистичких модела за одређивање овог фактора, а за чланице Групе (међу којима 
и Банка) које немају довољно велики узорак података неопходних за моделирањекористе се 
унапред дефинисани фактор конверзија за портфолија са ниском стопом default-a.  
 
У овој фази примене МСФИ 9 за Групу, историјске вредности PD се одређују у самој Групи, док се 
трансформација историјских PD укључивањем прогнозe будућих економских услова и LGD 
обрачун врше у матичној банци. EAD se обрачунава локално на основу амортизационих планова 
отплате смештених у информационом систему Групе.  
 
ОТП Група користи информације које се односе на будућност и које су доступне без непотребних 
трошкова или напора у процени значајног повећања кредитног ризика, као и код мерења 
очекиваног кредитног губитка. Група запошљава стручњаке који користе екстерне и интерне 
информације како би генерисали „базни случај“ сценарија будуће прогнозе релевантних 
макроекономских варијабли заједно са распоном других могућих сценарија прогнозе.  
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Они припадају тиму стучњака на нивоу Групе задужених за обрачун макроеономских сценарија за 
све чланице (у оквиру ICAAP тима). Основна варијабла је прогноза везе БДП (бруто домаћи 
производ и осталих макроекономских варијабли (стопа запослености, кретање курса, каматна 
стопа) у оквиру модела развијеног за ICAAP потребе на нивоу Групе.  
 
За колективну процену очекиваног крединтног губитка се користи укупно пет сценарија која се 
крећу од оптимистичних (нижи PD-ијеви) до песимистичних (виши PD-ијеви) са пондерисаним 
вероватноћама настанка. Сценарио који долази после најоптимистичнијег има највећу 
вероватноћу настанка (највиши пондер). Спољашње информације које се користе за сценарија 
укључују економске податке и прогнозе које објављују државни органи и монетарне власти.  

  
 На индивидуалној основи: 

 
Процена очекиваних будућих новчаних токова код клијената који су предмет индивидуалне 
процене требало би да буде усмерена ка будућности, а такође мора садржати ефекте могуће 
промене макроекономских предвиђања.  
 
За процену очекиваног новчаног тока клијената на индивидуалној основи морају се користити 
најмање два сценарија. Један од сценарија би требало да предвиђа да ће остварени новчани 
токови бити значајно различити од уговорних новчаних токова. Сваком сценарију се додељује 
пондер вероватноће. Пондери вероватноће морају бити додељени појединачним сценаријима. За 
израчунавање умањења вредности финансијског средства, мора се применити садашња 
вредност израчуната као пондерисани просек појединачних сценарија.  
 
Процена мора одражавати вероватноћу настанка и непојављивања кредитног губитка, чак и ако 
је непостојање губитка највероватнији резултат.  
 
Ажурирање параметара за обрачун очекиваног кредитног губитка 
 
Ажурирање параметара за обрачун колективне исправке вредности мора се обавити најмање 
једном годишње, а резултате треба да одобри Одбор за колективне исправке вредности матичне 
банке.  
 
Услед промена у макроекономском окружењу (Covid -19 пандемија) Група је прилагодила технике 
процене као и претпоставке  током извештајног периода  новонасталој ситуацији.  
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Максимална изложеност кредитном ризику 
 
Максимална изложеност кредитном ризику, без узимања у обзир средстава обезбеђења или других начина умањења тог ризика, на дан 31.децембар 2020. 
и 31. децембра 2019. године приказана је у следећој табели. За билансне ставке, изложености представљају нето књиговодствену вредност потраживања у 
складу са позицијама биланса стања.  
  Имовина по основу које је банка изложена кредитном ризику Имовина по основу 

које банка није 
изложена 

кредитном ризику 
Вредност из 

биланса стања 31.12.2020. Бруто вредност 

Акумулиране 
исправке вредности/ 

резервисања Нето вредност 
Билансне ставке      
Готовина и средства код централне банке  24,330,842 - 24,330,842 8,920,746 33,251,588 
Заложена финансијска средства 1,177,302 - 1,177,302 317,494 1,494,796 
Финансијска средства по фер вредности кроз биланс  
   успеха намењена трговању - - - 29,921 29,921 
Финансијска средства која се вреднују  
   по фер вредности кроз остали резултат 17187393 - 17,187,393 41,129 17,228,522 
Кредити и потраживања од банака  
   и других финансијских организација * 5,289,875 334,032 4,955,843 - 4,955,843 
Кредити и потраживања од комитената 176,741,829 6,748,764 169,993,065 - 169,993,065 
Инвестиције у зависна друштва - - - 107 107 
Неметеријална улагања - - - 642,652 642,652 
Некретнине, постројења и опрема - - - 11,808,747 11,808,747 
Инвестиционе некретнине - - - 166,457 166,457 
Текућа пореска средства - - - 40,464 40,464 
Одложена пореска средства - - - 400,644 400,644 
Стална средства намењена продаји  
   и средства пословања које се обуставља - - - 114,524 114,524 
Остала средства 7,897,849 347,794 7,550,056 1,420,934 8,970,990 
Укупно билансна изложеност 232,625,090 7,430,590 225,194,501 23,903,819 249,098,320 
Ванбилансне ставке      
Дате гаранције и јемства 8,077,706 50,745 8,026,961 - 8,026,961 
Преузете будуће обавезе 32,081,892 186,710 31,895,182 - 31,895,182 

Укупно ванбилансна изложеност 40,159,598 237,455 39,922,143 - 39,922,143 
Укупна изложеност 272,784,688 7,668,045 265,116,644 23,903,819 289,020,463 

 
 

* Према интерној Политици Процена обезвређивања билансне активе и вероватног губитка по ванбилансним ставкама у складу са МСФИ 9, на кредите и 
потраживања од банака са доспелошћу краћој од три месеца се не обрачунава исправка вредности.   
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Максимална изложеност кредитном ризику (наставак) 
 

 У хиљадама динара 
  Имовина по основу које је банка изложена кредитном ризику  Имовина по основу 

које банка није 
изложена 

кредитном ризику  
Вредност из 

биланса стања  31.12.2019. Бруто вредност  

Акумулиране 
исправке вредности/ 

Резервисања  Нето вредност  
Билансне ставке      
Готовина и средства код централне банке  31,004,448    -    31,004,448  9,299,515   40,303,963  
Заложена финансијска средства 389,380    -       389,380  231,843  621,223  
Финансијска средства по фер вредности кроз биланс  
   успеха намењена трговању  -      -     -    9,452  9,452  
Финансијска средства која се вреднују  
   по фер вредности кроз остали резултат 11,328,714    -    11,328,714  2,253,248  13,581,962  
Кредити и потраживања од банака  
   и других финансијских организација * 6,709,121  366,104  6,343,017  -    6,343,017  
Кредити и потраживања од комитената 146,369,235   4,766,992  141,602,243  -    141,602,243  
Инвестиције у привредна друштва и заједничке подухвате - - - 107 107 
Инвестиције у зависна друштва  -      -     -      -  -  
Неметеријална улагања  -      -     -    637,821  637,821  
Некретнине, постројења и опрема  -      -     -      12,154,758  12,154,758  
Инвестиционе некретнине  -      -     -      177,598  177,598  
Одложена пореска средства  -      -     -    351,183  351,183  
Стална средства намењена продаји  
   и средства пословања које се обуставља  -      -     -    111,732  111,732  
Остала средства 8,221,731 208,821 8,012,910 1,689,688 9,702,598 
Укупно билансна изложеност 204,022,629 5,341,917 198,680,712 26,916,945 225,597,657 
 
Ванбилансне ставке      
Дате гаранције и јемства  8,880,339   28,218  8,852,121  -    8,852,121 
Преузете будуће обавезе  24,130,792   70,360   24,060,432   -     24,060,432  

Укупно ванбилансна изложеност  33,011,131   98,578  32,912,553  -    32,912,553 
Укупна изложеност  237,033,760  5,440,495  231,593,265 26,916,945  258,510,210 

* Према интерној Политици Процена обезвређивања билансне активе и вероватног губитка по ванбилансним ставкама у складу са МСФИ 9, на кредите и 
потраживања од банака са доспелошћу краћој од три месеца се не обрачунава исправка вредности.    
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 
 

Бруто књиговодствена вредност и акумулирано обезвређење финансијских средстава по амортизованој вредности и хартија од 
вредности по фер вредности кроз остали укупан резултат по нивоима на дан 31. децембар 2020. 

 
  У хиљадама динара 

 
Бруто књиговодствена вредност Акумулирано обезвређење Књиговодствен

а вредност 31.децембар 2020. Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно 
 
Готовина и средства код централне банке  

           
24,330,842  

                          
-  

                          
-  

                        
-    

                          
24,330,842  

                                       
-    

                                       
-    

                                          
-    

                                       
-    

                                       
-    

                              
24,330,842  

Заложена финансијска средства 
             

1,177,302  
                          

-  
                          

-  
                        

-    
                            

1,177,302  
                                       

-    
                                       

-    
                                          

-    
                                       

-    
                                       

-    
                                

1,177,302  

Пласмани код других банака 
             

4,956,161  
                          

-  
              

333,714  
                        

-    
                            

5,289,875  
                                     

320  
                                       

-    
                                 

333,712  
                                       

-    
                              

334,032  
                                

4,955,843  

Стамбени кредити* 
           

18,454,291  
           

2,052,355  
              

624,717  
              

446,445  
                          

21,577,808  
                              

171,954  
                              

222,652  
                                 

475,530  
                              

214,045  
                           

1,084,181  
                              

20,493,627  

Кредити средњим и великим предузећима 
           

83,828,421  
           

3,873,221  
              

881,987  
              

566,708  
                          

89,150,337  
                              

528,794  
                              

437,146  
                                 

709,443  
                              

443,500  
                           

2,118,883  
                              

87,031,454  

Потрошачки кредити 
           

54,165,225  
           

4,403,073  
           

2,728,070  
              

293,949  
                          

61,590,317  
                              

591,448  
                              

668,181  
                              

1,752,206  
                              

226,547  
                           

3,238,382  
                              

58,351,935  

Кредити микро и малим предузећима 
             

1,834,377  
              

152,849  
                

77,649  
                

74,207  
                            

2,139,082  
                                

36,116  
                                

22,719  
                                   

67,062  
                                

61,951  
                              

187,848  
                                

1,951,234  

Кредити општинама 
             

2,225,245  
                          

-  
                

59,040  
                        

-    
                            

2,284,285  
                                

60,430  
                                       

-    
                                   

59,040  
                                       

-    
                              

119,470  
                                

2,164,815  
Кредити по амортизованој  
   вредности(пласмани код других банака и  
   потраживања по кредитима од    
   комитената) 

                          
165,463,720  

                         
10,481,498  

                           
4,705,177  

                           
1,381,309  

                        
182,031,704  

                           
1,389,062  

                           
1,350,698  

                              
3,396,993  

                              
946,043  

                           
7,082,796  

                            
174,948,908  

Хартије од вредности по фер вредности  
   кроз остали укупни резултат 17,187,394 - - - 17,187,394 - - - - - 

               
17,187,394 

Укупна финансијска актива 
                          

208,159,258  
                         

10,481,498  
                           

4,705,177  
                           

1,381,309  
                        

224,727,242  
                           

1,389,062  
                           

1,350,698  
                              

3,396,993  
                              

946,043  
                           

7,082,796  
                            

217,644,446  

Дате гаранције и јемства 
                              

8,036,298  
                                

40,001  
                                  

1,408  
                                       

-    
                            

8,077,707  
                                

46,876  
                                  

2,643  
                                     

1,226  
                                       

-    
                                

50,745  
                                

8,026,962  

Преузете будуће обавезе 
                            

31,723,379  
                              

336,527  
                                

21,985  
                                       

-    
                          

32,081,891  
                              

175,987  
                                  

3,351  
                                     

7,371  
                                       

-    
                              

186,709  
                              

31,895,182  

Укупна ванбилансна изложеност 
                            

39,759,677  
                              

376,528  
                                

23,393  
                                       

-    
                          

40,159,598  
                              

222,863  
                                  

5,994  
                                     

8,597  
                                       

-    
                              

237,454  
                              

39,922,144  
*ред стамбених кредита укључује и готовинске покривене хипотеком 
 



 
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА СРБИЈА А.Д., НОВИ САД 

 
НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2020. године 

101 

 
 
 
47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 

 
Бруто књиговодствена вредност и акумулирано обезвређење финансијских средстава по амортизованој вредности и хартија од 
вредности по фер вредности кроз остали укупан резултат по нивоима на дан 31. децембар 2019.  
 

  У хиљадама динара 

 
Бруто књиговодствена вредност Акумулирано обезвређење Књиговодствен

а вредност  31.децембар 2019. Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3  POCI  Укупно  Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3  POCI  Укупно  
 
Готовина и средства код централне банке   31,004,448  -  -  -  31,004,448    -  -  -   -   -    31,004,448  
Заложена финансијска средства   389,380  -  -  -    389,380    -  -  -   -   -  389,380  
Пласмани код других банака 6,343,046  -    366,075  -    6,709,121  29  -    366,075   -  366,104   6,343,017  
Стамбени кредити*  17,238,428  1,677,348    625,958    513,754  20,055,488  39,560   79,072    398,783  159,928  677,343    19,378,145  
Кредити средњим и великим предузећима  70,382,615    233,717    1,137,133    647,356  72,400,821   184,023  7,452  1,017,381  484,951   1,693,807    70,707,014  
Потрошачки кредити  46,592,452  1,738,969    2,400,636    430,000  51,162,057   290,360    137,418  1,509,050  281,594   2,218,422    48,943,635  
Кредити микро и малим предузећима 1,056,684   53,626  55,804  75,975    1,242,089  16,089  3,464   43,582   40,403  103,538   1,138,551  
Кредити општинама 1,446,967  -  61,813  -    1,508,780  12,069  -   61,813   -    73,882   1,434,898  

Кредити по амортизованој  
   вредности(пласмани код других банака и  
   потраживања по кредитима од  
  комитената) 143,060,192 3,703,660 4,647,419 1,667,085 153,078,356 542,130 227,406 3,396,684 966,876 5,133,096 147,945,260 
Хартије од вредности по фер вредности  
   кроз остали укупни резултат  11,328,714  -   -  -  11,328,714    -  -  -   -   -    11,328,714  
Остала актива 6,890,189 1,145,081 186,462  8,221,732 34,368 79,924 94,530  208,822 8,012,910 
Укупна финансијска актива 192,672,923 4,848,741 4,833,881 1,667,085 204,022,630 576,498 307,330 3,491,214 966,876 5,341,918 198,680,712 
Дате гаранције и јемства 8,878,794   -   1,545   -   8,880,339  24,555   - 3,663    -   28,218   8,852,121  
Преузете будуће обавезе  24,057,916   49,755  23,121   - 24,130,792  57,151  4,648  8,561  -    70,360    24,060,432  
Укупна ванбилансна изложеност 32,936,710 49,755 24,666 - 33,011,131 81,706 4,648 12,224 - 98,578 32,912,553 
*ред стамбених кредита укључује и готовинске покривене хипотеком  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Преласци између нивоа бруто књиговодствене вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер 
вредности кроз остали резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембар 2020. и 31. децембра 2019. године  
 
    У хиљадама динара 
Готовина и средства код централне банке Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно 
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2019. године              31,004,448                    -                    -                    -             31,004,448  
Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци - - - - - 
Промене бруто књиговодствене вредности      
Прелазак у ниво 1 - - - - - 
Прелазак у ниво 2 - - - - - 
Прелазак у ниво 3 - - - - - 
Повећања изложености без промена фазе                6,153,521                    -                    -                    -               6,153,521  
Смањење изложености без промене фазе              (3,848,917)                   -                    -                    -             (3,848,917) 
Повећања услед настанка и стицања                               -                    -                    -                    -                             -  
Умањења услед престанка признавања              (8,978,210)                   -                    -                    -             (8,978,210) 
Смањење услед отписа                               -                    -                    -                    -                             -  
Продаја                               -                    -                    -                    -                             -  
Остале корекције                               -                    -                    -                    -                             -  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2020. године              24,330,842                    -                    -                    -             24,330,842  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2020. године - - - - - 
 
Готовина и средства код централне банке Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно 
Бруто књиговодствена вредност на 31. децембар 2018.  30,343,019 - - - 30,343,019 
      
Промене бруто књиговодствене вредности       
Прелазак у ниво 1 - - - - - 
Прелазак у ниво 2 - - - - - 
Прелазак у ниво 3 - - - - - 
Повећања изложености без промена фазе 11,420,127 - - - 11,420,127 
Смањење изложености без промене фазе (10,758,698) - - - (10,758,698) 
Повећања услед настанка и стицања - - - - - 
Умањења услед престанка признавања - - - - - 
Смањење услед отписа - - - - - 
Продаја - - - - - 
Остале корекције - - - - - 
Бруто књиговодствена вредност на 31. децембар 2019.  31,004,448 - - - 31,004,448 
Акумулирано обезвређење на 31 децембар 2019  -     -     -     -     -    
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
Преласци између нивоа бруто књиговодствене вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер 
вредности кроз остали резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембар 2020. и 31. децембра 2019. године (наставак)  
    У хиљадама динара 
Заложена финансијска средства  Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2019. године                   

389,380                    -                    -                    -                  389,380  
Промене бруто књиговодствене вредности      
Прелазак у ниво 1  -     -     -     -     -    
Прелазак у ниво 2  -     -     -     -     -    
Прелазак у ниво 3  -     -     -     -     -    
Повећања изложености без промена фазе  -     -     -     -     -    
Смањење изложености без промене фазе  -     -     -     -     -    
Повећања услед настанка и стицања                

1,177,301                    -                    -                    -               1,177,301  
Умањења услед престанка признавања                 

(389,379)                   -                    -                    -                (389,379) 
Смањење услед отписа  -     -     -     -     -    
Продаја  -     -     -     -     -    
Остале корекције  -     -     -     -     -    
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2020. године                

1,177,302                    -                    -                    -               1,177,302  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2020. године  -     -     -     -     -    
      
    У хиљадама динара 
Заложена финансијска средства  Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2018. године  113,728   -     -     -     113,728  
Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци  -     -     -     -     -    
Промене бруто књиговодствене вредности      
Прелазак у ниво 1  -     -     -     -     -    
Прелазак у ниво 2  -     -     -     -     -    
Прелазак у ниво 3  -     -     -     -     -    
Повећања изложености без промена фазе  -     -     -     -     -    
Смањење изложености без промене фазе  -     -     -     -     -    
Повећања услед настанка и стицања  389,380   -     -     -     389,380  
Умањења услед престанка признавања  (113,728)  -     -     -     (113,728) 
Смањење услед отписа  -     -     -     -     -    
Продаја  -     -     -     -     -    
Остале корекције  -     -     -     -     -    
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2019. године  389,380   -     -     -     389,380  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2019. године  -     -     -     -     -    
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 

 
Преласци између нивоа бруто књиговодствене вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер 
вредности кроз остали резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембар 2020. и 31. децембра 2019. године (наставак)  
 
    У хиљадама динара 
Пласмани банкама  Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2019. године                6,343,339                    -         366,075                    -               6,709,414  
Промене бруто књиговодствене вредности                                    -  
Прелазак у ниво 1                            45                    -                (45)                   -                             -  
Прелазак у ниво 2                               -                    -                    -                    -                             -  
Прелазак у ниво 3                          (13)                   -                  13                    -                             -  
Повећања изложености без промена фазе                1,578,430                    -                    -                    -               1,578,430  
Смањење изложености без промене фазе              (1,521,325)                   -         (32,394)                   -             (1,553,719) 
Повећања услед настанка и стицања                   797,596                    -                  65                    -                  797,661  
Умањења услед престанка признавања                (2,241,890)                   -                    -                    -             (2,241,890) 
Смањење услед отписа                            (1)                   -                    -                    -                           (1) 
Продаја                               -                    -                    -                    -                             -  
Остале корекције                          (20)                   -                    -                    -                         (20) 
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2020. године                4,956,161                    -         333,714                    -               5,289,875  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2020. године                        (320)                   -       (333,712)                   -                (334,032) 

 
     

Пласмани банкама Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно 
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2018. године 10,112,745   -     362,509   -     10,475,254  
Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци  -   -     -   -    -  
Промене бруто књиговодствене вредности      
Прелазак у ниво 1  8   -     (8)  -     -    
Прелазак у ниво 2  -     -     -     -     -    
Прелазак у ниво 3  (10)  -     10   -     -    
Повећања изложености без промена фазе  1,759,242   -     3,756   -     1,762,998  
Смањење изложености без промене фазе  (2,924,751)  -     (64)  -     (2,924,815) 
Повећања услед настанка и стицања  5,569,774   -     324   -     5,570,098  
Умањења услед престанка признавања    (7,849,959)  -     (12)  -     (7,849,971) 
Смањење услед отписа  -     -     -     -     -    
Продаја  -     -     -     -     -    
Остале корекције  (324,003)  -     (440)  -     (324,443) 
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2019. године  6,343,046   -     366,075   -     6,709,121  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2019. године  (29)  -     (366,075)  -     (366,104) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 

 

Преласци између нивоа бруто књиговодствене вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер 
вредности кроз остали резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембар 2020. и 31. децембра 2019. године године (наставак)  
 
    У хиљадама динара 
Хартије од вредности по фер вредности кроз остали укупни резултат и хартије 
од вредности по амортизованој вредности   Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2019. године  11,328,714   -     -   -     11,328,714  
Промене бруто књиговодствене вредности      -    
Прелазак у ниво 1  -     -     -     -     -    
Прелазак у ниво 2  -     -     -     -     -    
Прелазак у ниво 3  -     -     -     -     -    
Повећања изложености без промена фазе  -   -     -     -     -  
Смањење изложености без промене фазе  (105,458)  -     -     -     (105,458) 
Повећања услед настанка и стицања  10,506,028   -     -     -     10,506,028  
Умањења услед престанка признавања    (4,541,890)  -    -     -     (4,541,890) 
Смањење услед отписа  -     -   -  -    - 
Продаја  -     -     -     -     -    
Остале корекције -     -   -  -    - 
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2020. године  17,187,394   -     -     -    17,187,394  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2020. године  -   -     -  -    -  
 
Хартије од вредности по фер вредности кроз остали укупни резултат  
 и хартије од вредности по амортизованој вредности  Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно 
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2018. године  16,226,636   -     506,374   -     16,733,010  
Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци -   -     -     -     -  
Промене бруто књиговодствене вредности      -    
Прелазак у ниво 1  -     -     -     -     -    
Прелазак у ниво 2  -     -     -     -     -    
Прелазак у ниво 3  -     -     -     -     -    
Повећања изложености без промена фазе  494,265   -     -     -     494,265  
Смањење изложености без промене фазе  (474,869)  -     -     -     (474,869) 
Повећања услед настанка и стицања  3,915,160   -     -     -     3,915,160  
Умањења услед престанка признавања    (8,823,133)  -    (16,769)     -     (8,839,902) 
Смањење услед отписа  -     -   (249,170)  -     (249,170) 
Продаја  -     -     -     -     -    
Остале корекције (9,345)     -   (240,435)  -     (249,780) 
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2019. године  11,328,714   -     -     -     11,328,714  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2019. године  -   -     -  -    -  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Преласци између нивоа бруто књиговодствене вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер 
вредности кроз остали резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембар 2020. и 31. децембра 2019. године (наставак)  
 
    У хиљадама динара 
Кредити по амортизованој вредности   Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2019. године  136,717,235   3,703,660  4,281,344   1,667,085  146,369,324  
Промене бруто књиговодствене вредности      -    
Прелазак у ниво 1  1,329,602   (1,287,997)  (41,567) (38)     -    
Прелазак у ниво 2  (5,464,108)  5,539,413   (97,421) 22,116   -    
Прелазак у ниво 3  (565,664)  (402,747)  990,489   (22,078)  -    
Повећања изложености без промена фазе 672,076 18,257 41,682 385,647  1,117,662  
Смањење изложености без промене фазе  (14,087,268)  (281,009)  (180,832)  (132,749)  (14,681,858) 
Повећања услед настанка и стицања 72,788,216     3,602,841  459,106    29,752     76,879,915  
Умањења услед престанка признавања    (30,871,550)  (410,469)  (563,547)  (74,410)  (31,919,976) 
Смањење услед отписа  (11,000)  (451)  (517,791)  (118,816)  (648,058) 
Продаја  -     -    -  (375,200)  (375,200) 
Остале корекције 20 -    -  -     20  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2020. године 160,507,559  10,481,498  4,371,463  1,381,309  176,741,829  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2020. године (1,388,742)  (1,350,698) (3,063,281)  (946,043) (6,748,764) 
      
 
Кредити по амортизованој вредности  Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3  POCI  Укупно  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2018. године  116,308,457   11,978,350  6,219,082   502,594   135,008,483  
Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци - - - - - 
Промене бруто књиговодствене вредности      -    
Прелазак у ниво 1  9,185,226   (9,066,579)  (182,732) 64,085     -    
Прелазак у ниво 2  (10,216,379)  10,285,574   (186,593)  117,398   -    
Прелазак у ниво 3  (611,329)  (992,972)  (2,980,349)   4,584,650  -    
Повећања изложености без промена фазе 4,083,329 119,122 113,253 187,067  4,502,771  
Смањење изложености без промене фазе  (21,340,951)  (1,191,459)  (385,118)  (291,164)  (23,208,692) 
Повећања услед настанка и стицања 79,218,728     1,170,251    279,053    493,785     81,161,817  
Умањења услед престанка признавања    (40,745,577)  (8,556,611)  (1,391,334)  (704,267)  (51,397,789) 
Смањење услед отписа  (486)  (29)  (1,127,862)  (446,923)  (1,575,300) 
Продаја  -     -     (80,217)  (16,184)  (96,401) 
Остале корекције 836,128 (41,987)    4,004,161  (2,823,956)     1,974,346  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2019. године 136,717,146  3,703,660  4,281,344  1,667,085  146,369,235  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2019. године (542,101)  (227,406) (3,030,609)  (966,876) (4,766,992) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Преласци између нивоа бруто књиговодствене вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер 
вредности кроз остали резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембар 2020. и 31. децембра 2019. године (наставак)  
    У хиљадама динара 
 
Преузете будуће обавезе  Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  

 
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2019. године 24,057,916          49,755           23,121                    -             24,130,792  
Промене бруто књиговодствене вредности      -    
Прелазак у ниво 1  35,414         (32,796)          (2,618)                   -                             -  
Прелазак у ниво 2  (20,226)         20,619              (393)                   -                             -  
Прелазак у ниво 3  (6,819)          (1,440)            8,259                    -                             -  
Повећања изложености без промена фазе  3,990,235          12,379             2,391                    -               4,005,005  
Смањење изложености без промене фазе  (2,783,427)          (3,747)             (692)                   -             (2,787,866) 
Повећања услед настанка и стицања  18,253,415        309,042                920                    -             18,563,377  
Умањења услед престанка признавања   (11,803,129)        (17,285)          (9,003)                   -           (11,829,417) 
Смањење услед отписа  -     -     -     -     -    
Продаја  -     -     -     -     -    
Остале корекције -    -    -     -    -    
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2020. године    31,723,379        336,527           21,985                    -             32,081,891  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2020. године                 (175,987)          (3,351)          (7,371)                   -                (186,709) 
 
Преузете будуће обавезе Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно 
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2018. године 21,042,604   769,823   95,689   -     21,908,116  
Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци - - -  -     -  
Промене бруто књиговодствене вредности      -    
Прелазак у ниво 1  583,705   (578,274)  (5,431)  -     -    
Прелазак у ниво 2  (120,165) 121,952   (1,786)  -    1    
Прелазак у ниво 3  (11,164)  (2,944)  14,107   -    (1)    
Повећања изложености без промена фазе  5,285,578   329,157   7,227   -     5,621,962  
Смањење изложености без промене фазе  (8,164,058)  (249,200)  (2,315)  -     (8,415,573) 
Повећања услед настанка и стицања  24,508,811  95,225    4,116    -    24,608,152  
Умањења услед престанка признавања   (19,041,952) (438,474)   (87,857)  -     (19,568,283) 
Смањење услед отписа  -     -     -     -     -    
Продаја  -     -     -     -     -    
Остале корекције (25,443)    2,490    (629)     -    (23,582)    
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2019. године    24,057,916  49,755  23,121   -     24,130,792  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2019. године (57,151)  (4,648)  (8,561)  -  (70,360) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Преласци између нивоа бруто књиговодствене вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер 
вредности кроз остали резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембар 2020. и 31. децембра 2019. године (наставак)  
 
    У хиљадама динара 
Дате гаранције и јемства  Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2019. године  8,878,794                    -             1,545                    -               8,880,339  
Промене бруто књиговодствене вредности      - 
Прелазак у ниво 1 -                    -                    -                    -                             -  
Прелазак у ниво 2 (33,691)         33,691                    -                    -                             -  
Прелазак у ниво 3 -                   -                    -                    -                             -  
Повећања изложености без промена фазе  14,583                    -                    -                    -                    14,583  
Смањење изложености без промене фазе  (286,425)                   -              (137)                   -                (286,562) 
Повећања услед настанка и стицања   5,376,857            6,310                    -                    -               5,383,167  
Умањења услед престанка признавања    (5,913,820)                   -                    -                    -             (5,913,820) 
Смањење услед отписа  -                   -                    -                    -                             -  
Продаја  -                   -                    -                    -                             -  
Остале корекције -                   -                    -                    -                             -  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2020. године 8,036,298          40,001             1,408                    -               8,077,707  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2020. године                   (46,876)          (2,643)          (1,226)                   -                  (50,745) 
 
Дате гаранције и јемства      
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2018. године  7,697,207  308,477  15,201   -  8,020,885  
Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци - - -  -  -  
Промене бруто књиговодствене вредности      - 
Прелазак у ниво 1  238,253  (236,423)  (1,830)  -  - 
Прелазак у ниво 2 (50,413) 50,413  -  -  - 
Прелазак у ниво 3  -  -  -  -  - 
Повећања изложености без промена фазе  71,585  493 113  -  72,191  
Смањење изложености без промене фазе  (87,375) (17,737)  (40)  -  (105,152) 
Повећања услед настанка и стицања   7,256,587  12   1,546    -   7,258,145  
Умањења услед престанка признавања    (6,247,663) (105,313)  (8,377)  -  (6,361,353) 
Смањење услед отписа  -  -  (5,078)  - (5,078) 
Продаја  -  -  -  -  - 
Остале корекције 613 78  10  - 701 
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2019. године   8,878,794  -   1,545    -   8,880,339  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2019. године   (24,555)   -  (3,663)   -   (28,218) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Преласци између нивоа бруто књиговодствене вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер 
вредности кроз остали резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембар 2020. и 31. децембра 2019. године (наставак)  
 
 
Остала средства  Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2019. године 6,890,189     1,145,081         186,462                    -               8,221,732  
Промене бруто књиговодствене вредности      -    
Прелазак у ниво 1 -  -  -  -    -    
Прелазак у ниво 2 639,458         (629,032)        (10,426) -                       - 
Прелазак у ниво 3 (735,220)          749,905         (14,685) -                        -  
Повећања изложености без промена фазе (89,738)        (43,973)        133,710  -                        (1)  
Смањење изложености без промене фазе -       780,139    -                 780,139  
Повећања услед настанка и стицања (999,810)        (104,211) -            (1,104,021) 
Умањења услед престанка признавања   -                   -                    -                    -                             -  
Смањење услед отписа  -                      -                    -                    -                             -  
Продаја  -                      -                    -                    -                             -  
Остале корекције -                      -                    -                    -                             -  
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2020. године 5,704,879    2,002,120         190,850                    -               7,897,849  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2020. године (45,733)      (142,751)      (159,310)                 (347,794) 
 
Остала средства      
Бруто књиговодствена вредност на дан 31 децембра 2018. године 6,439,581  324,799     262,520   -     7,026,900  
Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци - - -  -     -  
Промене бруто књиговодствене вредности      -    
Прелазак у ниво 1 103,836  (100,172)   (3,664)  -    -    
Прелазак у ниво 2 (894,852)    925,436    (30,584)     -    -    
Прелазак у ниво 3 (22,485)    (4,983)    27,468     -    -    
Повећања изложености без промена фазе 1,414,592 - 13,854  -    1,428,446 
Смањење изложености без промене фазе - - -  -    - 
Повећања услед настанка и стицања - - -  -    - 
Умањења услед престанка признавања   - - -  -    - 
Смањење услед отписа  -     -  -     -    - 
Продаја  -     -     -     -     -    
Остале корекције (150,483)    1  (83,132)  -    (233,614)    
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2019. године  6,890,189 1,145,081     186,462   -    8,221,732  
Акумулирано обезвређење на дан 31. децембар 2019. године (34,368) (79,924)    (94,530)  -    (208,822) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 

47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Преласци између нивоа исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали 
резултат по нивоима за перид који се завршава 31.децембар 2020. и 31. децембра 2019. Године  
 
 
    У хиљадама динара 
Oбeзвређивање - Пласмани банкама  Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  
 
Стање на 31. децембар 2019. 

 
 (29)                      -           (366,075)                  -          (366,104) 

Промене исправка вредности (291)                      -                 2,410                   -               2,119  
Повећања због повећања кредитног ризика  -                      -                     -                       -  
Смањење због смањења кредитног ризика  -                         -                      46                   -                    46  
Повећања без промене кредитног ризика  -                      -               (3,951)                  -              (3,951) 
Смањење без промене кредитног ризика  -                       -                 6,315                   -               6,315  
Смањење остало -                      -                        -                   -                       -  
Повећање остало (291)                      -  -                   -                 (291) 
Повећања услед настанка и стицања -                      -               (2,164)                  -              (2,164) 
Отплаћена финансијска средства  -                      -                        2                   -                      2  
Ефекат по основу промене модела (параметри ризика)  -                      -                        -                   -                       -  
Укупно нето приходи и расходи индиректних отписа -                      -                        -                   -                       -  
Продата финансијска средства  -                         -                        -                   -                       -  
Финансијска средства код којих је дошло до престанка признавања  
   (не укључујући продају) 

 -                         -                        -                   -                       -  
Смањење  услед отписа  -                         -                        -                   -                       -  
Ефекти модификација  -                         -                        -                   -                       -  
Остале корекције (курсне разлике) -                         -               32,115                   -             32,115  
Прелазак у ниво 1  46                      -                    (46)                  -                       -  
Прелазак у ниво 2  -                         -                        -                   -                       -  
Прелазак у ниво 3  -                         -                        -                   -                       -  
Стање на 31. децембар 2020.  (320)                      -           (333,712)                  -          (334,032) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 

47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 
 
    У хиљадама динара 
Oбeзвређивање - Пласмани банкама  Ниво 1    Ниво 2    Ниво 3    POCI    Укупно   
 
Стање на 31. децембар 2018. 

 
 (2,660) 

 
` -    

 
 (360,894) 

  
-    

 
 (363,554) 

Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци  -  -     -     -    - 
Промене исправка вредности         
Повећања због повећања кредитног ризика  (3)  -     (160)  -     (163) 
Смањење због смањења кредитног ризика  -     -     -     -     -    
Повећања без промене кредитног ризика  (2,332)  -     (177)  -     (2,509) 
Смањење без промене кредитног ризика  8,762   -     -     -     8,762  
Повећања услед настанка и стицања  (3,214)  -     -     -     (3,214) 
Отплаћена финансијска средства   3,084   -     11   -     3,095  
Ефекат по основу промене модела (параметри ризика)  (2,970)  -     -     -     (2,970) 
Укупно нето приходи и расходи индиректних отписа 3,327  (326)  3,001 
Продата финансијска средства  -     -     -     -     -    
Финансијска средства код којих је дошло до престанка признавања  
   (не укључујући продају) 

 -     -     -     -     -    

Смањење  услед отписа  -     -     -     -     -    
Ефекти модификација  -     -     -     -     -    
Остале корекције (курсне разлике) (690)     -     (4,861)  -     (5,551) 
Прелазак у ниво 1  (6)  -     6   -     -    
Прелазак у ниво 2  -     -     -     -     -    
Прелазак у ниво 3  -     -     -     -     -    
Стање на 31. децембар 2019.  (29)  -     (366,075)  -     (366,104) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Преласци између нивоа исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали 
резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембар 2020. и 31. децембра 2019. године (наставак)  

 
    У хиљадама динара 
Oбeзвређивање -Кредити по амортизованој вредности   Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  

 
Стање на 31. децембар 2019.  (542,101)         (227,406)       (3,030,609)     (966,876)      (4,766,992) 
Промене исправка вредности (150,793)      (1,048,723)          (864,535)       (90,946)      (2,154,997) 
Повећања због повећања кредитног ризика   -      (1,166,168)          (644,127)         (1,709)      (1,812,004) 
Смањење због смањења кредитног ризика 302,048             42,556                      -              7,640           352,244  
Повећања без промене кредитног ризика   (1,502,136)         (189,124)       (1,144,224)     (503,270)      (3,338,754) 
Смањење без промене кредитног ризика  1,053,321           262,684             918,861        407,586        2,642,452  
Смањење остало -              1,398                 4,955                 15               6,368  
Повећање остало (4,026)                  (69)                     -            (1,208)             (5,303) 
Повећања услед настанка и стицања (696,597)           (74,724)            (55,113)              (40)         (826,474) 
Отплаћена финансијска средства  -                     -                        -                   -                       -    
Ефекат по основу промене модела (параметри ризика) -                     -                        -                   -                       -    
Укупно нето приходи и расходи индиректних отписа 536                  102             534,191        111,943           646,772  
Продата финансијска средства   -                    -                        -              3,346               3,346  
Финансијска средства код којих је дошло до престанка признавања  
   (не укључујући продају) -                   93                      -                   -                      93  
Смањење  услед отписа 536                      9             534,191        108,597           643,333  
Ефекти модификација   -                      -                        -                   -                     -    
Остале корекције (курсне разлике)  213                    53             352,785             (124)          352,927  
Прелазак у ниво 1  (330,281)           293,143               37,450             (312)                    -    
Прелазак у ниво 2   100,534         (164,292)              70,975          (7,217)                    -    
Прелазак у ниво 3  10,324           197,988           (215,841)           7,529                     -    
Стање на 31. децембар 2020. (1,388,742)      (1,350,698)       (3,063,281)     (946,043)      (6,748,764) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

    У хиљадама динара 
Oбeзвређивање -Кредити по амортизованој вредности   Ниво 1    Ниво 2    Ниво 3   POCI    Укупно   

 
Стање на 31. децембар 2018.  (436,354)  (661,445)   (3,872,641)  (365,657)   (5,336,097) 
Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци   -  - - -   - 
Промене исправка вредности      
Повећања због повећања кредитног ризика   -  (327,201) (543,740)  (3,015)  (873,956) 
Смањење због смањења кредитног ризика   298,620    48,262   -  4,532   351,414  
Повећања без промене кредитног ризика   (324,046)  (330,916)   (938,845)  (799,653)   (2,393,460) 
Смањење без промене кредитног ризика  471,238  192,681  974,325  184,621   1,822,865  
Повећања услед настанка и стицања (309,107)   (581)  (37,604)  (15)   (347,307) 
Отплаћена финансијска средства  140,458  128,256  229,652    -   498,366  
Ефекат по основу промене модела (параметри ризика) 217,768    53,333  137,392   (482,319)  (73,826) 
Укупно нето приходи и расходи индиректних отписа 494,931   (236,166)  (178,820)  (1,095,849)   (1,015,904) 
Продата финансијска средства   - -   10,518   7,658  18,176  
Финансијска средства код којих је дошло до престанка признавања  
   (не укључујући продају) -   64,992  343,389  162,470   570,851  
Смањење  услед отписа 7    1  1,066,502  456,204   1,522,714  
Ефекти модификација   - -  - -  - 
Остале корекције (курсне разлике)  (208,070)   26,395  194,894    (1,724)  11,495  
Прелазак у ниво 1   (567,616) 535,527   32,273    (184)  - 
Прелазак у ниво 2  81,309   (207,390)   128,077    (1,996)  - 
Прелазак у ниво 3 93,692  250,680    (754,801)  (127,798)  (538,227) 
Стање на 31. децембар 2019. (542,101) (227,406) (3,030,609) (966,876) (4,766,992) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Преласци између нивоа исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали 
резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембра 2020. и 31. децембра 2019. године (наставак)  
 
                У хиљадама динара 
 
Oбeзвређивање - Дате гаранције и јемства  Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  
Стање на 31. децембар 2019.   (24,555)                    -                 (3,663)                -              (28,218) 
Промене исправка вредности (25,949)             (2,664)              (2,305)                -              (30,918) 
Повећања због повећања кредитног ризика -             (2,419)              (3,608)                -                (6,027) 
Смањење због смањења кредитног ризика -                     -                        -                   -                       -    
Повећања без промене кредитног ризика   (54,010)                (481)                   (12)                -              (54,503) 
Смањење без промене кредитног ризика  28,061                  198                 1,180                 -               29,439  
Смањење остало -                   38                    135                 -                    173  
Повећање остало -                    -                        -                   -                       -    
Повећања услед настанка и стицања (35,080)                  (11)                     -                   -              (35,091) 
Отплаћена финансијска средства  38,656                    32                 4,624                 -               43,312  
Ефекат по основу промене модела (параметри ризика)  -                    -                        -                   -                       -    
Укупно нето приходи и расходи индиректних отписа -                    -                        -                   -                       -    
Продата финансијска средства   -                    -                        -                   -                       -    
Финансијска средства код којих је дошло до престанка признавања (не укључујући 
продају) -                    -                        -                   -                       -    
Смањење  услед отписа -                    -                        -                   -                       -    
Ефекти модификација   -                    -                        -                   -                       -    
Остале корекције (курсне разлике) 52                     -                      118                 -                    170  
Прелазак у ниво 1 -                    -                        -                   -                       -    
Прелазак у ниво 2 769                 (769)                     -                   -                       -    
Прелазак у ниво 3 331                     -                    (331)                -                       -    
Стање на 31 децембар 2020   (46,876)             (2,643)              (1,226)                -              (50,745) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Преласци између нивоа исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали 
резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембра 2020. и 31. децембра 2019. године (наставак)  
 
    У хиљадама динара 
Oбeзвређивање - Дате гаранције и јемства  Ниво 1    Ниво 2    Ниво 3    POCI    Укупно   
Стање на 31. децембар 2019.   (18,031)   (161) (6,501) -  (24,693) 
Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци -   - - - - 
Промене исправка вредности      
Повећања због повећања кредитног ризика (25)   (17) (581) - (623) 
Смањење због смањења кредитног ризика 1,915    148  - -   2,063  
Повећања без промене кредитног ризика   (19,667)  (121) (564) -  (20,352) 
Смањење без промене кредитног ризика  29,968  14 (239) - 29,743  
Повећања услед настанка и стицања (23,635) -   (785) -  (24,420) 
Отплаћена финансијска средства  21,040   61  2,102  - 23,203  
Ефекат по основу промене модела (параметри ризика)  (13,091) - (727) -  (13,818) 
Укупно нето приходи и расходи индиректних отписа   (3,495)   85  (794) - (4,204) 
Продата финансијска средства   - -  - -  - 
Финансијска средства код којих је дошло до престанка признавања (не укључујући 
продају) - -  - -  - 
Смањење  услед отписа - -  - -  - 
Ефекти модификација   - -  - -  - 
Остале корекције (курсне разлике) (1,001)   91   1,589 -  679  
Прелазак у ниво 1 (2,263)  162   2,101  -  - 
Прелазак у ниво 2  177  (177)  - -  - 
Прелазак у ниво 3  58  -   (58) -  - 
Стање на 31 децембар 2020   (24,555) - (3,663) -  (28,218) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 

 

Преласци између нивоа исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали 
резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембра 2020. и 31. децембра 2019. године (наставак)  

 
 
    У хиљадама динара 
Oбeзвређивање -Преузете будуће обавезе  Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  

 
Стање на 31. децембар 2019. (57,151)             (4,648)              (8,561)                -              (70,360) 
Промене исправка вредности (27,282)              6,796               (2,682)                -              (23,168) 
Повећања због повећања кредитног ризика  -             (5,337)              (4,230)                -                (9,567) 
Смањење због смањења кредитног ризика   -                  319                      -                   -                    319  
Повећања без промене кредитног ризика   (314,976)             (3,787)              (5,036)                -            (323,799) 
Смањење без промене кредитног ризика 287,723             15,539                 6,513                 -             309,775  
Смањење остало -                   66                      71                 -                    137  
Повећање остало (29)                    (4)                     -                   -                     (33) 
Повећања услед настанка и стицања  (295,125)             (5,230)              (2,565)                -            (302,920) 
Отплаћена финансијска средства  203,563                 (269)                6,436                 -             209,730  
Ефекат по основу промене модела (параметри ризика) -                    -                        -                   -                       -    
Укупно нето приходи и расходи индиректних отписа -                    -                        -                   -                       -    
Продата финансијска средства                     -                        -                   -                       -    
Финансијска средства код којих је дошло до престанка признавања  
   (не укључујући продају)                     -                        -                   -                       -    
Смањење  услед отписа                     -                        -                   -                       -    
Ефекти модификација                     -                        -                   -                       -    
Остале корекције (курсне разлике) 8                     -                          1                 -                        9  
Прелазак у ниво 1  (1,813)                  1,813                 -                       -    
Прелазак у ниво 2 1,046             (1,426)                   380                 -                       -    
Прелазак у ниво 3   102                  488                  (590)                -                       -    
Стање на 31 децембар 2020 (175,987)             (3,351)              (7,371)                -            (186,709) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 

 

Преласци између нивоа исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали 
резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембра 2020. и 31. децембра 2019. године (наставак)  
 
    У хиљадама динара 
Oбeзвређивање -Преузете будуће обавезе  Ниво 1    Ниво 2    Ниво 3    POCI    Укупно   

 
Стање на 31. децембар 2018. (61,087)   (3,330) (6,994) -  (71,411) 
Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци -   - - -  - 
Промене исправка вредности      
Повећања због повећања кредитног ризика  (312)   (1,647) (3,002)   -  (4,961) 
Смањење због смањења кредитног ризика   5,894   851    1 -   6,746  
Повећања без промене кредитног ризика   (64,591)   (5,405) (8,294) -  (78,290) 
Смањење без промене кредитног ризика 89,947  1,022  2,329  - 93,298  
Повећања услед настанка и стицања  (69,656) (549)   (666) -  (70,871) 
Отплаћена финансијска средства    44,569  579   2,713  - 47,861  
Ефекат по основу промене модела (параметри ризика)  (5,086)   (353)  999  - (4,440) 
Укупно нето приходи и расходи индиректних отписа  765   (5,502) (5,920) -  (10,657) 
Продата финансијска средства - - - -  - 
Финансијска средства код којих је дошло до престанка признавања  
   (не укључујући продају) - - -  - - 
Смањење  услед отписа - - - -  - 
Ефекти модификација - - - -  - 
Остале корекције (курсне разлике)   7,440   1,521  2,747  -   11,708  
Прелазак у ниво 1  (5,080)  3,706   1,374  -  - 
Прелазак у ниво 2 733    (1,354)  621  -  (1) 
Прелазак у ниво 3   78   311  (389) -  - 
Стање на 31 децембар 2019 (57,151) (4,648) (8,561)   -   (70,360) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 

47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Преласци између нивоа исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали 
резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембра 2020. и 31. децембра 2019. године (наставак) 
 
    У хиљадама динара 
Oбeзвређивање –Остала средства  Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3   POCI   Укупно  

 

Стање на 31. децембар 2019. (34,368)           (79,923)            (94,530)                -            (208,821) 
Промене исправка вредности (11,365)           (62,828)            (64,779)                -            (138,972) 
Повећања због повећања кредитног ризика -                    -                        -                   -                       -    
Смањење због смањења кредитног ризика   -                     -                        -                   -                       -    
Повећања без промене кредитног ризика  (11,365)           (62,828)            (64,779)                -            (138,972) 
Смањење без промене кредитног ризика -                     -                        -                   -                       -    
Повећања услед настанка и стицања  -                    -                        -                   -                       -    
Отплаћена финансијска средства  -                     -                        -                   -                       -    
Ефекат по основу промене модела (параметри ризика)  -                    -                        -                   -                       -    
Укупно нето приходи и расходи индиректних отписа -                    -                        -                   -                       -    
Продата финансијска средства -                    -                        -                   -                       -    
Финансијска средства код којих је дошло до престанка признавања (не укључујући 
продају) -                    -                        -                   -                       -    
Смањење  услед отписа -                    -                        -                   -                       -    
Ефекти модификација -                    -                        -                   -                       -    
Остале корекције (курсне разлике) -                     -                        -                   -                       -    
Прелазак у ниво 1  (39,077)            30,256                 8,821                 -                     -  
Прелазак у ниво 2 15,253            (23,374)                8,121                 -                  - 
Прелазак у ниво 3   (1,589)               1,649               (3,238)                -                  -  
Стање на 31 децембар 2020   (45,733)         (142,751)          (159,309)                -            (347,793) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 

47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Преласци између нивоа исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали 
резултат по нивоима за период који се завршава 31.децембра 2019. и 31. децембра 2018. године (наставак)  
 

    У хиљадама динара 
Oбeзвређивање –Остала средства  Ниво 1    Ниво 2    Ниво 3    POCI    Укупно   

 

Стање на 31. децембар 2018. (9,072)   (17,883) (107,077) -  (134,032) 
Повећање услед припајања Војвођанске банке ОТП банци -   - - -  - 
Промене исправка вредности      
Повећања због повећања кредитног ризика  127,676  (104,195)  (172,852) -   (149,371) 
Смањење због смањења кредитног ризика   -   - - - -  
Повећања без промене кредитног ризика   -   - - - - 
Смањење без промене кредитног ризика -  -   -  - -  
Повећања услед настанка и стицања  - -   - - - 
Отплаћена финансијска средства  -  -   -  - -  
Ефекат по основу промене модела (параметри ризика)  -   - -  - - 
Укупно нето приходи и расходи индиректних отписа 127,676   (104,195) (172,852) -  (149,371) 
Продата финансијска средства    -  - 
Финансијска средства код којих је дошло до престанка признавања (не укључујући 
продају)     -  
Смањење  услед отписа      - 
Ефекти модификација      - 
Остале корекције (курсне разлике)   2,219   -  72,362     74,581  
Прелазак у ниво 1  (142,906)  67,506   75,400  -  - 
Прелазак у ниво 2 (3,385)    (23,155)  26,540  -  - 
Прелазак у ниво 3   (8,900)   (2,197)  11,097 -  - 
Стање на 31 децембар 2019   (34,368)   (79,924) (94,530) -  (208,822) 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Модификована средства 
 
Када се ради о кредитном ризику , Група се обично пре опредељује за модификацију уговорених 
услова отплате, него за реализацију средстава обезбеђења. То може да подразумева продужење рока 
отплате, као и нове услове кредитирања.  
 
Када су уговорени токови готовине финансијске имовине преговарани и измењени и нови договор или 
измена нема за резултат престанак признавања те финансијске имовине у складу са МСФИ 9, Група ће 
прерачунати бруто књиговодствену вредност и признати добитак или губитак од модификације у 
билансу успеха.  
 
Група је својим интерним упутствима успоставила оквир управљања рестуктурираним потраживањима 
(енгл. foreborn). Руководство континуирано контролише модификоване финансијске инструменте како 
би се осигурало испуњење свих критеријума, као и будућих плаћања.  
 
Реструктурирање потраживања је одобравање, због финансијских потешкоћа дужника, уступака у вези 
са отплатом појединачног потраживања који не би били одобрени да дужник није у тим потешкоћама, 
без обзира на то да ли је одређени износ тог потраживања доспео, да ли је то потраживање 
обезвређено и да ли је за њега наступио статус неизмирења обавеза.  
 
Група идентификује реструктуриране пласмане у моменту модификације и класификује их у 
проблематичне реструктуриране пласмане (ниво 3) и оне који се не сматрају проблематичним (ниво 2). 
Такође, Група је успоставила одговарајући оквир праћења и рекласификације реструктуктурираних 
пласмана, укључујући и излазак из статуса реструктурираних.  
 
Компаративни приказ реструктурираних пласмана у 2020 години и у 2019. години приказан је у 
наставку.  
 

Реструктурирани (енгл. foreborn 2019) 
31.12.2020 у 000 РСД  бруто износ исправка  број партија  
привреда * 2,724,423 477,312 237 
становништво 97,244 40,579 62 
Укупно 2,821,667 517,891 299 

Реструктурирани (енгл. foreborn 2018)  
31.12.2019 у 000 РСД  бруто износ  исправка   број партија   
привреда  91,238 28,712 25 
становништво 904,415 566,627 384 
Укупно 995,653 595,339 409 
     * бруто износ на дан 31.12.2019. укључује и конто одступања  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 

 

Изложеност кредитном ризику према данима доцње, рејтингу и нивоима 
 

Током 2019 и 2020 године, развијани су модели за рангирање клијената по рејтингу. У табелама за 2020 годину, изложеност кредитном ризику је приказана 
према рејтингу клијента и нивоима код сегмената портфолија код којих је имплементиран рејтинг модел. Код потраживања код којих рејтинг модел није 
имплементиран, изложеност кредитном ризику је приказана по данима доцње и нивоима.  

 

 Посебно су приказани укупно кредити компаративно за 31. децембар 2020. и 31. децембар 2019. по данима доцње.  
    У хиљадама динара 

Пласмани банкама - стање на 31. децембар 2020. 

 Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3  

POCI кумулативно Укупно кумулативно 

12-месечни очекивани 
кредитни губици 

кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  
Није у доцњи  4,869,047   - -   -  4,869,047  
 До 30 дана    87,098   - -   -   87,098  
Од 31-60 дана  -  - -   - - 
Од 61-90 дана   16  - -   - 16 
Проблематична потраживања  -   -  -    -  -  
Није у доцњи   -   - 9 -  9  
 До 30 дана  -  - -   - - 
Од 31-60 дана  -  - -   - - 
Од 61-90 дана   -  - -   - - 
Преко 90 дана  -  -  333,705    - 333,705  
Бруто књиговодствена вредност 4,956,161   -  333,714    -  5,289,875  
Исправке вредности 320   - 333,714     -  334,034  
Књиговодствена вредност 4,955,841   - -   -  4,955,841  
 
     У хиљадама динара 

Пласмани банкама - стање на 31. децембар 2019. 

 Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3  

POCI кумулативно  Укупно кумулативно   

12-месечни очекивани 
кредитни губици 

кумулативно   

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно   

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно   
Није у доцњи   6,285,168   - -   -  6,285,168  
 До 30 дана    57,869   - -   -   57,869  
Од 31-60 дана  -  - -   - - 
Од 61-90 дана   -  - -   - - 
Проблематична потраживања   9   -  366,075    -  366,084  
Није у доцњи   9   - -   -  9  
 До 30 дана  -  - -   - - 
Од 31-60 дана  -  - -   - - 
Од 61-90 дана   -  - -   - - 
Преко 90 дана  -  -  366,075    -  366,075  
Бруто књиговодствена вредност  6,343,046   -  366,075    -  6,709,121  
Исправке вредности   (29)   - (366,075)    -  (366,104)  
Књиговодствена вредност  6,343,017   - -   -  6,343,017  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 

 

Изложеност кредитном ризику према данима доцње, рејтингу и нивоима (наставак) 
 

У хиљадама динара 

Стамбени кредити - стање на 31. децембар 2020. 

 Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3  

POCI кумулативно  Укупно кумулативно  

12-месечни очекивани 
кредитни губици 

кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  
  

     Rejting 1 10,784,549 151,429 - 23,891 10,959,869 
Rejting 2 3,144,139 30,246 - 7627 3,182,012 
Rejting 3 1,196,948 30,351 - 6,032 1,233,331 
Rejting 4 515,365 24,444 - 7593 547,402 
Rejting 5 253,252 6,410 - 5,465 265,127 
Rejting 6 399,482 784,137 - 2645 1,186,264 
Rejting 7 51,818 125,276 - 5137 182,231 
Rejting 8 - 481,255 - 12,985 494,240 
Rejting 9 - 418,049 - 18,132 436,181 
Default - - 624,717 356,938 981,655 
Без рејтинга 2,108,738 758 - - 2,109,496 
Бруто књиговодствена вредност 18,454,291 2,052,355 624,717 446,445 21,577,808 
Исправке вредности 171,954 222,652 475,530 214,045 1,084,181 
Књиговодствена вредност 18,282,337 1,829,703 149,187 232,400 20,493,627 

Стамбени кредити - стање на 31. децембар 2019. 

 Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3  

POCI кумулативно   Укупно кумулативно   

12-месечни очекивани 
кредитни губици 

кумулативно   

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно   

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно   
  

     Rejting 1                  11,186,364                         113,865                                -                 31,351       11,331,580  
Rejting 2  1,856,360  51,671  -   -  1,908,031  
Rejting 3  845,512  22,378  - 3,285   871,175  
Rejting 4  681,270    2,289  -   -  683,559  
Rejting 5  257,917  13,594  - 3,235   274,746  
Rejting 6  1,239,943  30,680  -   -  1,270,623  
Rejting 7  205,652  10,512  -   -  216,164  
Rejting 8 -   717,737  - 5,393   723,130  
Rejting 9 -   713,781  -  47,790   761,571  
Default -  -  625,958  422,406   1,048,364  
Без рејтинга  965,410    841  - 294   966,545  
Бруто књиговодствена вредност   17,238,428    1,677,348   625,958  513,754    20,055,488  
Исправке вредности  (39,560)   (79,072) (398,783)   (159,928) (677,343) 
Књиговодствена вредност 17,198,868 1,598,276 227,175 353,826 19,378,145 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 

47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Изложеност кредитном ризику према данима доцње, рејтингу и нивоима (наставак) 
 
 

У хиљадама динара 

Готовински кредити- стање на 31. децембар 2020. 

 Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3  
 

POCI кумулативно 
  Укупно кумулативно  

12-месечни очекивани 
кредитни губици 

кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  
  

     Rejting 1  1,515,358                                                   -                                                    -                                                  -                             1,515,358  
Rejting 2  5,235,790                                               953                                                  -                                              319                           5,237,062  
Rejting 3  7,424,556                                            2,532                                                  -                                           2,331                           7,429,419  
Rejting 4  8,065,737                                            6,189                                                  -                                           2,567                           8,074,493  
Rejting 5  5,898,191                                            7,023                                                  -                                           3,636                           5,908,850  
Rejting 6  5,039,325                                          11,427                                                  -                                           3,035                           5,053,787  
Rejting 7  1,894,520                                       261,560                                                  -                                           2,087                           2,158,167  
Rejting 8  364,899                                    2,306,220                                                  -                                        10,049                           2,681,168  
Rejting 9 -                                   1,527,888                                                  -                                           3,406                           1,531,294  
Default -                                                  -                                     2,344,544                                    116,044                           2,460,588  
Без рејтинга   16,277,849                                          32,833                                                  -                                                  -                          16,310,682  
Бруто књиговодствена вредност   51,716,225                                    4,156,625                                   2,344,544                                    143,474                        58,360,868  
Исправке вредности 558,025                                      638,954                                   1,525,933                                      83,467                           2,806,379  
Књиговодствена вредност 51,158,200                                   3,517,671                                      818,611                                      60,007                        55,554,489  

 
 

  
У хиљадама динара 

Готовински кредити- стање на 31. децембар 2019. 

 Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3  
 

POCI кумулативно 
  Укупно кумулативно  

12-месечни очекивани 
кредитни губици 

кумулативно   

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно   

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  
  

     Rejting 1  1,375,659   - -   -  1,375,659  
Rejting 2  4,668,441    501  - 108   4,669,050  
Rejting 3  5,617,425    4,674  - 455   5,622,554  
Rejting 4  5,380,089    7,197  - 4,609   5,391,895  
Rejting 5  4,025,255  30,745  - 2,259   4,058,259  
Rejting 6  3,221,040  26,660  - 4,725   3,252,425  
Rejting 7  1,403,329  11,475  - 2,541   1,417,345  
Rejting 8  1,735,722    305,936  - 9,452   2,051,110  
Rejting 9 -   988,233  - 4,903   993,136  
Default -  -   2,003,314  224,694   2,228,008  
Без рејтинга   16,194,481  41,843  -   -   16,236,324  
Бруто књиговодствена вредност   43,621,441    1,417,264    2,003,314  253,746    47,295,765  
Исправке вредности (266,569)  (119,980)  (1,262,986)   (130,811) (1,780,346) 
Књиговодствена вредност 43,354,872 1,297,284 740,328 122,935 45,515,419 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 

 
Изложеност кредитном ризику према данима доцње, рејтингу и нивоима (наставак) 

 
У хиљадама динара 

Кредити становништву - Потраживања за које се не 
примањује рејтинг*- стање на 31. децембар 2020. 

 Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3  

POCI кумулативно 
  Укупно кумулативно  

12-месечни 
очекивани кредитни 
губици кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  
  

     Није у доцњи  2,394,353    127,460                                                  -                                                 35                             2,521,848  
 до 30 дана    52,607  65,084                                                  -                                                 15                                117,706  
Од 31-60 дана   1,570  33,893                                                  -                                                  -                                    35,463  
Од 61-90 дана   470  20,011                                                  -                                                 27                                  20,508  
Проблематична потраживања  -   -                                             -    
Није у доцњи   -   -                                         47,039                                                 8                                  47,047  
 до 30 дана   -   -                                         17,941                                                 1                                  17,942  
Од 31-60 дана  -   -                                         10,910                                                 1                                  10,911  
Од 61-90 дана     -   -                                           3,675                                                -                                      3,675  

Преко 90 дана  -  -                                                           
303,961  

                                                       
150,388                                454,349  

Бруто књиговодствена вредност 2,449,000   246,448                                                            
383,526  

                                                       
150,475                                           3,229,449  

Исправке вредности  33,423 29,227                                       226,273                                      143,080                                432,003  
Књиговодствена вредност 2,415,577    217,221                                      157,253                                         7,395                           2,797,446  

              * Рејтинг модел није примењен код потрошачких наменских кредита, пољопривредних кредита, дозвољеног прекорачења и кредитних картица  
У хиљадама динара 

Кредити становништву – стање на 31. децембар 2019. 

 Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3  

POCI кумулативно 
  Укупно кумулативно  

12-месечни очекивани 
кредитни губици 

кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  
  

     Није у доцњи   2,904,808    200,684  -  46   3,105,538  
 До 30 дана    63,867  49,904  - 5   113,776  
Од 31-60 дана   363  51,838  - 1    52,202  
Од 61-90 дана    221  19,279  -   -   19,500  
Проблематична потраживања  1,752   -  397,322  176,202   575,276  
Није у доцњи   1,624   - 21,132   21    22,777  
 до 30 дана   1   -   8,176    -  8,177  
Од 31-60 дана    79   -   4,732  143   4,954  
Од 61-90 дана     48   -   5,243  2   5,293  
Преко 90 дана  -  -  358,039  176,036   534,075  
Бруто књиговодствена вредност  2,971,011    321,705   397,322  176,254   3,866,292  
Исправке вредности  (23,791)   (17,438) (246,064)   (150,783) (438,076) 
Књиговодствена вредност  2,947,220    304,267   151,258   25,471   3,428,216  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Изложеност кредитном ризику према данима доцње, рејтингу и нивоима (наставак) 
 
 

У хиљадама динара 

Кредити привреди – стање на 31. децембар 2020. 

 Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3  

POCI кумулативно 
  Укупно кумулативно  

12-месечни очекивани 
кредитни губици 

кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  
  

     Rejting 1 991,097                                          31,892                                                  -                                                   4                           1,022,993  
Rejting 2 1,754,249                                          30,391                                                  -                                                26                           1,784,666  
Rejting 3   26,137,976                                          22,879                                                  -                                                   8                        26,160,863  
Rejting 4  18,670,510                                          44,254                                                  -                                                   2                        18,714,766  
Rejting 5  9,236,370                                          95,575                                                  -                                                  -                             9,331,945  
Rejting 6   10,525,894                                          69,756                                                  -                                                  -                          10,595,650  
Rejting 7  10,719,880                                            6,501                                                  -                                           6,242                        10,732,623  
Rejting 8   4,270,566                                          30,018                                                  -                                                  -                             4,300,584  
Rejting 9  -                                       258,670                                                  -                                                  -                                258,670  
Default  5,723                                                   -                                     1,018,676                                    634,545                           1,658,944  
Без рејтинга  5,575,778                                    3,436,134                                                  -                                                88                           9,012,000  
Бруто књиговодствена вредност   87,888,043                                    4,026,070                                   1,018,676                                    640,915                        93,573,704  
Исправке вредности 625,340                                      459,865                                      835,545                                    505,451                           2,426,201  
Књиговодствена вредност 87,262,703                                   3,566,205                                      183,131                                    135,464                        91,147,503 

 
 хиљадама динара 

Кредити привреди – стање на 31. децембар 2019. 

 Ниво 1   Ниво 2   Ниво 3  

POCI кумулативно 
  Укупно кумулативно  

12-месечни очекивани 
кредитни губици 

кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  

Очекивани кредитни 
губици током века 

трајања кумулативно  
  

     Rejting 1  407,132   - - 1   407,133  
Rejting 2  1,237,483   - -  23   1,237,506  
Rejting 3   19,553,439  20,203  - 2    19,573,644  
Rejting 4  9,718,395  29,834  -   -  9,748,229  
Rejting 5  6,940,428  62,572  -   -  7,003,000  
Rejting 6   11,263,716    104,468  -   -   11,368,184  
Rejting 7  6,182,538  10,993  -   -  6,193,531  
Rejting 8   11,935,162  50,021  - 1    11,985,184  
Rejting 9  206,880    911  -   -  207,791  
Default  5,381   -   1,254,750  723,163   1,983,294  
Без рејтинга  5,435,712    8,341  - 141   5,444,194  
Бруто књиговодствена вредност   72,886,266    287,343    1,254,750  723,331    75,151,690  
Исправке вредности (212,181)   (10,916)  (1,122,776)   (525,354) (1,871,227) 
Књиговодствена вредност 72,674,085 276,427 131,974 197,977 73,280,463 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 

 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 

 
Изложеност кредитном ризику према данима доцње, рејтингу и нивоима (наставак) 

 
У хиљадама динара 

Укупно кредити  

Бруто књиговодствена 
вредност на дан 

31.12.2020. 
Исправка вредности на 

дан 31.12.2020. 
Бруто књиговодствена 

вредност на дан 
31.12.2019.  

Исправка вредности на 
дан 31.12.2019.  

  
  

 
 Није у доцњи  174,278,219  (3,052,025) 144,456,634           (930,068) 

до 30 дана  2,507,918  (215,756) 2,765,408  (79,360) 
Од 31-60 дана  394,139  (94,481) 529,799  (147,284) 
Од 61-90 дана   415,435  (166,707) 233,666  (65,772) 
Од 91-180 дана   297,515  (162,449) 395,886  (159,865) 
Преко 180 дана  4,138,597  (3,391,380) 4,697,345    (3,750,747) 
Укупно 182,031,823  (7,082,798) 153,078,738  (5,133,096) 

 
 
 
  



ВОЈВОЂАНСКА БАНКА СРБИЈА А.Д., НОВИ САД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 
31. децембар 2020. године 

127 

 
47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 
 

Максимална изложеност кредитном ризику (наставак) 
 
Изложеност према гранској и географској концентрацији на дан 31.децембра 2020. године:  
 

 

Војводина Београд 
Регион Шумадије и Западне 

Србије Регион Јужне и Источне Србије Регион Косова и Метохије Иностранство 

31.12.2020 
Непроблематична 

потраживања 
Проблематична 
потраживања 

Непроблематична 
потраживања 

Проблематична 
потраживања 

Непроблематична 
потраживања 

Проблематична 
потраживања 

Непроблематична 
потраживања 

Проблематична 
потраживања 

Непроблема-
тична 

потраживања 
Проблематична 
потраживања 

Непроблематична 
потраживања 

Проблематична 
потраживања 

 Готовина и средства код централне банке   2,629,694 - 21,701,148 - - - - - - - - - 
Заложена финансијска средства - - 1,177,302 - - - - - - - - - 
Финансијска средства која се вреднују  по 
фер вредности кроз остали резултат - - 17,187,393 - - - - - - - - - 
 Потраживања од становништва  31,015,011 1,498,879 19,558,898 935,778 18,323,698 1,024,091 10,228,922 508,390 51,520 7,823 13,905 1,206 
Стамбени кредити 6,975,291 412,040 7,732,045 251,553 4,406,570 267,163 1,462,358 48,667 6,266 2,232 13,618 - 
   Потрошачки и готовински кредити 22,353,701 838,734 11,608,578 633,686 13,423,328 587,779 8,469,896 395,159 44,639 5,094 143 434 
   Трансакциони и кредитне картице 521,761 112,907 186,549 46,392 267,444 74,730 188,254 42,692 534 251 26 685 
   Остала потраживања              1,164,258 135,198 31,728 4,147 226,356 94,419 108,414 21,872 81 246 118 87 
 Потраживања од привреде  40,000,235 1,055,841 34,308,936 227,383 13,668,793 273,713 3,936,263 101,470 11 538 526 - 
   Сектор А 5,511,009 346,999 594,086 131 253,442 4,212 8,189 1,219 - - - - 
   Сектор Б, Ц, Е 16,733,041 522,224 4,294,853 25,622          9,310,132 178,887 915,411 88,067 1 504 - - 
   Сектор Д 280,313 - 2,874,072 433 97 12 10 - - -                        14 - 
   Сектор Ф 1,530,569 2,161 1,460,535 39,318 537,087 6,452 849,319 271 - - - - 
   Сектор Г 5,475,321 160,881 10,273,399 61,455 2,735,877 67,350 1,629,005 9,368 10 33 2 - 
   Сектор Х, И, Ј 8,274,855 18,575 7,776,912               27,001 733,347 12,655 357,413 1,609 - 1 1 - 
   Сектор Л, М, Н 2,195,127 5,001 7,035,079 73,423 98,811 4,144 176,916 936 - - 509 - 
 
Потраживања од  банака и других 
финансијских организација 5,502 1,674 899,109 71 1,384 6 47 10 - -             4,050,119 331,953 
Укупна билансна потраживања 73,650,442 2,556,394 94,832,786 1,163,232 31,993,875 1,297,809 14,165,232 609,870 51,531 8,361 4,064,550 333,159 
Обавезе по кредитима 2,071,335 - 3,710,772 1,408 1,909,050 - 280,161 - - - 104,980 - 
Финансијске гаранције 8,575,191 9,392 16,765,813 4,760 4,834,329 4,246                  1,881,677 3,381 1,434 - 1,463 206 
Укупна ванбилансна изложеност 10,646,526 9,392 20,476,585 6,168 6,743,379 4,246 2,161,838 3,381 1,434 - 106,443                     206 
Укупне финансијске обавезе 84,296,968 2,565,786 105,309,371 1,169,400 38,737,254 1,302,055 16,327,070 613,251 52,965 8,361 4,170,993 333,365 

 
Сектор А  Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација 

    Сектори Б, Ц и Е  Грађевинарство 
      Сектор Д  Пољопривреда, шумарство, рибарство 

     
Сектор Ф  

Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним 
   водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности 
   Сектор Г Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала 
   Сектори Х, И и Ј  Саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације 
   

Сектори Л, М и Н  
Пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, 

   административне и помоћне услужне делатности, уметност 
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 
47.4.  Кредитни ризик (наставак) 
 

Максимална изложеност кредитном ризику (наставак) 
 
Изложеност према гранској и географској концентрацији на дан 31.децембра 2019. године:  

У хиљадама динара 

 

Војводина Београд 
Регион Шумадије и Западне 

Србије Регион Јужне и Источне Србије Регион Косова и Метохије Иностранство 

31.12.2019 
Непроблематична 

потраживања   
Проблематична 
потраживања  

Непроблематична 
потраживања  

Проблематична 
потраживања  

Непроблематична 
потраживања  

Проблематична 
потраживања  

Непроблематична 
потраживања  

Проблематична 
потраживања  

Непроблема-
тична 

потраживања  
Проблематична 
потраживања  

Непроблематична 
потраживања  

Проблематична 
потраживања  

 Готовина и средства код централне банке   5,814,433 - 25,190,015 - - - - - - - - - 
Заложена финансијска средства - - 389,380 - - - - - - - - - 
Финансијска средства која се вреднују  по 
фер вредности кроз остали резултат - - 11,328,714 - - - - - - - - - 
 Потраживања од становништва  26,897,882 1,400,380 16,622,544 847,473 15,156,769 1,077,823 8,619,430 513,001 54,991 7,293 14,280 5,679 
Стамбени кредити 6,544,240 429,202 7,199,286 242,524 3,919,501 311,420 1,321,954 58,901 8,131 2,250 14,012 4,067 
   Потрошачки и готовински кредити 18,308,266 736,037 9,166,717 549,095 10,626,474 577,281 6,920,542 362,823 45,759 4,545 - 434 
   Трансакциони и кредитне картице 747,038 139,335 237,456 53,166 345,151 92,227 244,514 67,068 1,014 261 69 1,128 
   Остала потраживања 1,298,338 95,806 19,085 2,688 265,643 96,895 132,420 24,209 87 237 199 50 
 Потраживања од привреде  35,751,455 774,779 25,272,281 332,023 9,599,978 783,165 2,542,478 92,791 3 537 2,200 - 
   Сектор А 3,884,899 84,642 635,495 126 182,378 7,421 5,015 1,181 - - - - 
   Сектор Б, Ц, Е 14,649,425 498,272 3,973,822 29,808 6,582,892 588,236 813,093 80,067 1 504 - - 
   Сектор Д 228,354 - 197,232 427 80 - 13 - - - - - 
   Сектор Ф 910,887 878 1,595,035 38,500 353,346 25,365 279,217 227 - - 1,574 - 
   Сектор Г 5,083,980 164,744 8,014,223 113,216 1,882,064 135,342 1,217,827 8,755 - 32 - - 
   Сектор Х, И, Ј 8,709,500 21,047 6,461,110 80,538 539,784 14,131 93,554 1,748 2 1 1 - 
   Сектор Л, М, Н 2,284,410 5,196 4,395,364 69,408 59,434 12,670 133,759 813 - - 625 - 
 
Потраживања од  банака и других 
финансијских организација 238,711 1,999 1,717,411 2 352,826 6 34 10 - - 4,034,054 364,068 
Остала средства - - 8,035,269 186,462 - - - - - - - - 
Укупна билансна потраживања 68,702,481 2,177,158 88,555,614 1,365,960 25,109,573 1,860,994 11,161,942 605,802 54,994 7,830 4,050,534 369,747 
Обавезе по кредитима 2,409,144 - 4,329,328 1,545 1,436,672 - 294,054 - - - 409,596 - 
Финансијске гаранције 5,215,763 10,135 13,661,981 4,159 3,591,005 5,276 1,518,306 3,537 1,356 15 119,259 - 
Укупна ванбилансна изложеност 7,624,907 10,135 17,991,309 5,704 5,027,677 5,276 1,812,360 3,537 1,356 15 528,855 - 
Укупне финансијске обавезе 76,327,388 2,187,293 106,546,923 1,371,664 30,137,250 1,866,270 12,974,302 609,339 56,350 7,845 4,579,389 369,747 

  
Сектор А  Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром и климатизација  

    Сектори Б, Ц и Е  Грађевинарство  
      Сектор Д  Пољопривреда, шумарство, рибарство  

     
Сектор Ф  

Рударство, прерађивачка индустрија, снабдевање водом, управљање отпадним  
   водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности  
   Сектор Г Трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала  
   Сектори Х, И и Ј  Саобраћај и складиштење, услуге смештаја и исхране, информисање и комуникације  
   

Сектори Л, М и Н  
Пословање некретнинама, стручне, научне, иновационе и техничке делатности,  

   административне и помоћне услужне делатности, уметност 
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 Средства обезбеђења  
 
По дефиницији средство обезбеђења (колатерал) представља имовину или средства која су 
понуђена као осигурање кредита или друге врсте обавезе. Примарни извор наплате јесте 
дужников прилив новчаних средстава из редовног пословања, док је колатерал секундарни извор 
отплате кредита.  
 
Правилник Банке одређује обим прихватљивих средстава обезбеђења везаних за све пласмане 
 Банке као и услове за њихово прихватање у зависности од њихове вредности, као и остала 
средства обезбеђења за која се не може утврдити реална вредност али се иста узимају у циљу 
смањења преузетог ризика  

 
 Прихватљива средства обезбеђења са вредношћу су следећа:  

 
 Новчани депозити и ХоВ - Заложно право на готовинским депозитима и ХоВ; 
 Хипотека - на резиденцијалним (стан, кућа) и нерезиденцијалним некретнинама 

(пословне некретнине, земљиште и остале нерезиденцијалне некретнине); 
 Залога: Заложно право на покретностима (залихе, добра, возила, опрема, машине, 

пољопривреднипроизводи, злато, племенити метали и драго камење, уметничка дела) и 
на потраживањима; 

 Гаранције и јемства: Банкарске гаранције (издате од стране домаћих и иностраних 
Банака) прихватљиве за Банку и солидарно јемство (јемац-платац). 

 
LTV рацио представља однос између износа кредита и процењене вредности имовине примљене 
као средство обезбеђења.  

 
Структура хипотекарних кредита по распонима LTV рација за портфолио становништва и 
привреде је приказана у следећем прегледу упоредно са стањем на дан 31. децембра  20120. и 
31. децембра 2019. године.  
 
Због карактеристика и нивоа ризичности портфолија, посебан преглед је дат за ниво 3 сегмента 
становништва за потраживања покривена хипотеком над непокрентостима, такође компаративно 
са стањем на дан 31. децембра 20120. године и 31. децембра 2019.(сви подаци су у 000 РСД) . 
 

  У хиљадама динара 

 
31.12.2020. 31.12.2019 

Вредност LTV 
показатеља - 
Становништво 

Вредност 
потраживања која су 

обезбеђена 
хипотеком на 

непокретностима 

Исправка вредности 
потраживања која су 

обезбеђена 
хипотеком на 

непокретностима 

Вредност 
потраживања која су 

обезбеђена 
хипотеком на 

непокретностима 

Исправка вредности 
потраживања која су 

обезбеђена 
хипотеком на 

непокретностима 

Испод 50% 5,285,854 271,354 5,122,957 163,733 

Од 50% до 70% 7,987,386 241,702 7,429,329 112,214 
Од 70% до 90% 7,255,582 192,760 6,423,774 96,669 
Од 90% до 100% 254,624 55,152 254,973 45,424 
Од 100% до 120% 250,886 54,145 285,593 49,795 
Од 120% до 150% 202,121 74,464 167,668 50,861 
Преко 150% 192,204 107,632 195,790 81,324 
Укупно 21,428,657 997,209 19,880,084 600,020 
Просечан LTV показатеља 63,28%   62.88% 
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 Средства обезбеђења (наставак) 
 

  У хиљадама динара 
Становништво Ниво 3  31.12.2020. 31.12.2019. 

Вредност LTV 
показатеља – 
Становништво Ниво 3 

Вредност 
потраживања која су 

обезбеђена 
хипотеком на 

непокретностима 

Исправка вредности 
потраживања која су 

обезбеђена 
хипотеком на 

непокретностима 

Вредност 
потраживања која су 

обезбеђена 
хипотеком на 

непокретностима  

Исправка вредности 
потраживања која су 

обезбеђена 
хипотеком на 

непокретностима  

Испод 50% 359,128 183,794 381,975 130,518 
Од 50% до 70% 147,675 87,487 153,433 69,172 
Од 70% до 90% 105,747 70,432 111,979 61,977 
Од 90% до 100% 60,055 49,380 62,774 43,465 
Од 100% до 120% 55,912 48,939 67,167 46,332 
Од 120% до 150% 57,036 56,362 69,697 48,738 
Преко 150% 108,971 98,534 110,334 80,067 
Укупно 894,524 594,928 957,359 480,269 
Просечан LTV показатеља 77.79%   77.91% 

 
  У хиљадама динара 
Привреда 31.12.2020. 31.12.2019. 

Вредност LTV 
показатеља - Привреда 

Вредност 
потраживања која су 

обезбеђена 
хипотеком на 

непокретностима 

Исправка вредности 
потраживања која су 

обезбеђена 
хипотеком на 

непокретностима 

Вредност 
потраживања која су 

обезбеђена 
хипотеком на 

непокретностима  

Исправка вредности 
потраживања која су 

обезбеђена 
хипотеком на 

непокретностима   
Испод 50% 8,762,838 613,611 5,725,729 401,238 
Од 50% до 70% 2,738,713 35,239 2,040,004 19,351 
Од 70% до 90% 1,968,656 25,362 1,262,797 42,251 
Од 90% до 100% 4,945,356 79,401 3,703,170 88,611 
Од 100% до 120% 1,952,837 44,052 1,598,662 37,040 
Од 120% до 150% 2,397,331 317,251 7,967,210 321,387 
Преко 150% 14,832,669 422,421 6,430,240 444,476 
Укупно 37,598,400 1,537,337 28,727,812 1,354,354 
Просечан LTV показатељ   182.97%   700.19% 

 
У складу са законском регулативом и интерним актима Банке, Банка је у обавези да обезбеди 
благовремену процену колатерала реализованих пласмана.  
 
Врста, број и процењена вредност колатерала које Група држи, комапративно са стањем на дан 
31. децембар 20120. године и 31. децембра 2019.године приказана у табелама испод:  
 

 

 

 

 

У хиљадама динара 
Врста колатерала – 2020. 

година 
Број колатерала које Банка 

држи 
Процењена вредност 

колатерала 

 
11.773 

 
113,693,453 Хипотека 

Депозит 
 

306 
 

2,088,725 
Залога 

 
750 

 
53,762,848 

Гаранција 
 

1.649 
 

13,168,981 
 

Врста колатерала – 2019. 
година  

 
Број колатерала које  

Банка држи  

 У хиљадама динара 
Процењена вредност 

колатерала  
 

Хипотека  
 

12.085   93,322,722  
Депозит  410   2,393,561  
Залога  802   43,552,324  

Гаранција  38   11,521,801  
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Средства обезбеђења (наставак) 
 

Фер вредност продатих колатерала је приказана у наредној табели: 
 

    У хиљадама динара 
Година  2020.  2019.  

 
Фер вредност 

  
104,468 

 

  
683,370 

 
 

Отпис потраживања 
 

Група ће директно умањити бруто књиговодствену вредност финансијске имовине када нема 
реалних очекивања о опоравку финансијске имовине у њеној целости или делимично. Отпис 
представља догађај за престанак признавања финансијске имовине.  
 

Додатно, Група врши отпис у рачуноводствене сврхе и преноси у ванбиланс финансијску имовину 
са ниском вероватноћом опоравка.  
 

Група је током 2020. године реализовала отпис потраживања и пренос у ванбилансну евиденцију 
у износу од 1,035,380 хиљадa динара, а у 2019. години реализован отпис износи 1.631.837 
хиљада динара.  
 

47.5.  Оперативни ризик 
 

Оперативни ризик је ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал 
Групе услед (ненамерних и намерних) пропуста у раду запослених, неодговарајућих унутрашњих 
процедура и процеса, неадекватног управљања информационим и другим системима у Групи, 
као и услед наступања непредвидивих екстерних догађаја. Оперативни ризик такође укључује и 
правни ризик.  
 
Управљање оперативним ризиком се заснива на 4 стуба:  

 
а) прикупљање података о догађајима по основу оперативних ризика, 
б) идентификација и оцена оперативних ризика, 
в) сценарио анализа и 
г) кључни индикатори ризика. 

 

Циљ управљања оперативним ризицима је да се обезбеди да ниво изложености Групе овим 
ризицима буде у складу са Стратегијом управљања ризицима и политикама Групе.  
 

Прикупљање података о догађајима по основу оперативних ризика 
 

У Групи је организован систем извештача из сваког организационог дела који прикупљају податке 
о насталим догађајима по основу оперативних ризика. Пријављивање догађаја се врши у интерно 
развијеној бази података. Постављени су лимити по питању уноса догађаја у базу оперативних 
ризика, као и по питању обавезе дефинисања додатних мера за савлађивање оперативних 
ризика. Група на кварталном нивоу спроводи анализе пријављених догађаја по основу 
оперативних ризика којим се тежи побољшању и појачавању контролног система за смањење 
губитака који произилазе из оперативних риск догађаја.  
 

Идентификација и оцена оперативних ризика 
 

Идентификација и оцена оперативних ризика се врши најмање једном годишње и подразумева 
поступак у коме организационе јединице Групе утврђују своје учешће у појединачним 
предефинисаним процесима који се одвијају у Групи и врше идентификацију и оцену оперативних 
ризика којима су изложени у тим процесима.  
 

Основни циљ идентификације и оцене оперативних ризика је да се идентификују оперативни 
ризици којима је Група изложена и да се дефинишу додатне мере које је потребно предузети како 
би се минимизирала изложеност Групе оперативним ризицима.  
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Сценарио анализа  
 

Сценарио анализа се спроводи једном годишње. Основна сврха сценарио анализе је да се 
утврди изложеност Групе оперативним ризицима по основу предефинисаних сценарија, односно 
утврди вероватноћа настанка и потенцијални финансијски ефекат реализације поменутих 
предефинисаних сценарија. Сценарио анализом се желе обухватити оперативни ризици који 
имају мању вероватноћу настанка, али већи потенцијални негативни финансијски ефекат, као и 
дефинисање додатних мера за савлађивање оваквих ризика.  
 

Кључни индикатори ризика 
 

Кључни индикатори ризика који се пружају према перспективном, обезбеђују проактивном и 
напредном управљачком оперативном ризику, упућују на ране сигнале будућих оперативних 
губитака путем праћења тренда и ризика.  
 

Група је развила систем кључних индикатора ризика којим се прати изложеност консолидованим 
оперативним ризицима, уз успостављене граничне вредности. Граничне вредности представљају 
толеранцију према прихватању оперативних ризика. У случају прекорачења постављених 
граничних вредности дефинишу се додатне мере за савлађивање оперативних ризика, јер 
изложеност превазилази постављену границу толеранције.  
 

План континуитета пословања (BCP) 
 

Ради обезбеђивања континуитета пословања, Управни одбор Банке је усвојио документ 
Правилник за обезбеђење континуитета пословања са прилозима (Скала утицаја, Скала 
ванредних сутуација, Листа критичних процеса, Чланови тела за управлјанје кризним ситуацијама 
и Власници процеса и БЦП координатори), као и 27 појединачних БЦП-а Акционих планова 
критичних организационих јединица. Такође, Управни одбор Банке је усвојио документ Упутства 
за управљање кризом и комуникацијом за време кризе.   
 

Група осигурава управљање континуитетом пословања на бази БЦП документације која се 
заснива на анализираном утицају на пословање (БИА) и ризику пословања.  
 

Његова сврха је да минимизира оперативне, финансијске, правне, репутационе, утицај на 
клијенте и друге материјалне последице, узроковане прекидом у пословању, као и да обезбеди 
функционисање критичних пословних функција као и/или њихово враћање у функцију у оквиру 
раније предефинисаних рокова. BCP обезбеђује успостављање нормалног пословања у 
разумном временском периоду (РТО), а у случају значајног и непредвиђеног, делимичног или 
потпуног, прекида пословања.   
 

Група, редовно, најмање једном годишње, спроводи тестирање BCP.  
 

Ризик екстернализације 
 

Група управља ризиком екстернализације кроз процене и успостављене контролне механизме 
пре закључивања уговора са трећим лицима односно пружаоцима услуга и предузимање 
неопходних мера у циљу заштите од негативних утицаја на пословање и репутацију Групе.  
 

Ризик увођења новог производа 
 
Група активно управља увођењем нових производа у смислу да својим системом управљања 
ризицима обухвата и активно управља свим ризицима који проистичу из увођења новог 
производа.  
 
Ризик информационог система 
 

Група је развила процес управљања ризиком информационог система који укључује 
идентификацију ризика, мерење, оцену, ублажавање, праћење и контролу ризика. Група управља 
ризиком информационог система тако да омогући несметано управљање безбедношћу овог 
система, функционалношћу и управљање континуитетом пословања Групе.  
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47.  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак) 
 

47.6. Ризик земље 
 

Ризик земље је ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке због 
немогућности Банке да наплати потраживање од овог лица из разлога који су последица 
политичких, економских или социјалних прилика у земљи порекла тог лица.  

 
Група ризиком земље управља, анализом земаља, праћењем њиховог рејтинга, успостављањем 
лимита према појединачним земљама, као и праћењем изложености и искоришћености 
постављених лимита.   

 
47.7. Ризик друге уговорне стране 

 
Група у циљу управљања ризиком друге уговрне стране спроводи редовне анализе и мониторинг 
рејтинга других уговорних страна, успоставља лимите према другим уговорним странама по 
врстама послова и рочностима тих послова. Изложеност према другим уговорним странама и 
искоришћеност лимита прати се на дневном нивоу.  

 
47.8.  Ризик улагања 
 

Ризици улагања Групе, обухватају ризике улагања у друга правна лица и у основна средства, у 
складу са регулативом Народне банке Србије.  
Група је процес управљања ризиком улагања уредила одговарајућом политиком и пратећим 
интерним актима, а ограничила кроз адекватан систем интерних лимита  

 
47.9.  Ризик концентрације 

  
Сектор за управљање ризицима у складу са усвојеним процедурама прати лимите, односно 
концентрацију пласмана по појединим правним лицима или групи повезаних лица, те обезбеђује 
да изложености буду у лимитима дефинисаним од стране Народне банке Србије.  
 
Изложеност банке према једном лицу или групи повезаних лица не сме прећи 25% капитала 
банке. Збир свих великих изложености банке не сме прећи 400% капитала банке.  
 
Група није имала прекорачење законских лимита на дан 31.децембар 2019. године.  

 
 
48.  УПРАВЉАЊЕ КАПИТАЛОМ  
 

Оквир управљања капиталом је намењен обезбеђивању довољне количине капитала у циљу 
подршке Групи код основних ризика и за остваривање регулаторних циљева и циљева кредитног 
рејтинга руководства. Управљање капиталом се односи на дефиницију оптималног износа 
капитала који Група треба да одржи узимајући у обзир постојећи квалитет средстава и будуће 
стратегије кредитирања.  

 
План управљања капиталом Групе дефинише и обезбеђује следеће:  

 
 Ефективно планирање капитала које узима у обзир захтевану адекватност капитала, профил 

ризика и пословне циљеве Банке; 
 Начин постизања и одржавања адекватног регулаторног и интерно доступног капитала и 

рација адекватности капитала како би се обезбедило одрживо пословање Групе у догађајима 
неочекиваних губитака и како би се избегло прекорачење регулаторних лимита. 

 
Народна банка Србије као регулаторно тело дефинише и надзире испуњеност прописа везаних 
за регулаторни капитал и адекватност капитала Групе.  
 
Извештаји се Народној банци Србије достављају на кварталном нивоу. Група контролише и прати 
показатеље адекватности капитала на месечном нивоу.  

 
У складу са Базел III стандардима Група је дужна да обрачунава:  
 
 Показатељ адекватности основног акцијског капитала који представља процентуално 

изражен однос основног акцијског капитала и ризичне активе Групе; 
 Показатељ адекватности основног капитала који представља процентуално изражен однос 

основног капитала и ризичне активе Групе; 
 Показатељ адекватности капитала који представља процентуално изражен однос капитала и 

ризичне активе Групе;  
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48.  УПРАВЉАЊЕ КАПИТАЛОМ (наставак) 
 

Група је дужна да показaтеље адекватности капитала из претходног става одржава на нивоу који 
нису нижи од:  

 
 4.5% за показатељ адекватности основног акцијског капитала 
 6% за показатељ адекватности акцијског капитала 
 8% за показатељ адекватности капитала 

 
Група је дужна да обрачунава и одржава заштитне слојеве капитала у складу са регулативом 
Народне банке Србије.  
 
Заштитни слојеви капитала представљају додатни основни акцијски капитал који је Група у 
обавези да одржава изнад прописаног регулаторног минимума односно не могу се користити за 
одржавање минимално прописаних показатеља адевкатности капитала Групе.  
 
Следећи заштитни слојеви капитала се примењују и обрачунавају у складу са регулативом 
Народне банке Србије:  
 
 Заштитни слој за очување капитала, 
 Контрациклични заштитни слој капитала, 
 Заштитни слој капитала за системски значајне банке, 
 Заштитни слој капитала за структурни системски ризик. 
 
Група је утврђена као системски значајна банка од стране Народне банке Србије.  
 
Група је дужна да у свом пословању обезбеди минималну висину капитала у износу од 10 
милиона евра у динарској противвредности према званичном средњем курсу. Група је дужна да у 
сваком тренутку одржава капитал на нивоу који је потребан за покриће свих ризика којима је 
изложена или може бити изложена у свом пословању.  

 
Регулаторни капитал Групе којим се управља јесте збир основног капитала и допунског капитала 
при чему основни капитал банке чини збир основног акцијског капитала и додатног основног 
капитала.  
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48.  УПРАВЉАЊЕ КАПИТАЛОМ (наставак) 
 

Елементи регулаторног капитала Групе као и показатељ адекватности капитала су приказани у 
наредној табели: 
 
РЕГУЛАТОРНИ КАПИТАЛ 

  
 

 
У хиљадама динара 

 
31. децембар 2020 

 
31. децембар 2019  

 
Базел III 

 
Базел III 

Основни капитал 
   Номинална вредност уплаћених акција,  

  осим преференцијалних кумулативних акција 31,607,808 
 

31,607,808 
Емисиона премија 2,563,562 

 
2,563,562 

Добит из ранијих година која испуњава услове за укључивање    
   у основни акцијски капитал -  6,080,950 
Губици из претходних година (2,670,153) 

 
(8,219,304) 

Губици текућег периода (1,092,825)  (347,089) 
Goodwill (93,765)  (93,765) 
Нематеријална улагања (642,653) 

 
(637,821) 

Ревалоризационе резерве и остали нереализовани добици 208,048  230,261 
Нереализовани губици по основу хартија  
   од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали  
   резултат (19,053) 

 
(44,052) 

Регулаторна прилагођавања вредности елемената  
   основног акцијског капитала (53,242) 

 
(27,279) 

Одложена пореска средства која зависе од будуће  
   профитабилности (87,543)   
Улагања банке у инструменте основног акцијског капитала  
   лица у финансијском сектору у којима банка има значајно uу  
   улагање  - 

 
- 

Бруто износ потраживања од дужника – физичког лица по    
   основу одобрених потрошачких кредита, готовинских  
   кредита или осталих кредита  код којих је степен кредитне  
   задужености тог дужника пре одобрења кредита био већи од  
   процента утврђеног у складу са одлуком којом се уређује  
   класификација билансне активе и ванбилансних ставки  
   банке или ће тај проценат бити већи услед одобрења  
   кредита (19,488) 

 
(14,777) 

Бруто износ потраживања од дужника – физичког лица (осим  
   пољопривредника и предузетника) по основу одобрених  
   потрошачких кредита, готовинских кредита или осталих  
   кредита, а који по основу критеријума уговорене рочности  
   испуњавају услов за примену одбитне ставке од основног  
   акцијског капитала  (39,704)  (47,034) 
Основни акцијски капитал 29,660,992 

 
31,051,460 

Додатни основни капитал - 
 

- 
Основни капитал 29,660,992 

 
31,051,460 

 
 

  Номинална вредност уплаћених преференцијалних  
   кумулативних акција - 

 
- 

Субординиране обавезе које испуњавају услове  
   за укључивање у капитал 1,175,802 

 
- 

Допунски капитал - 
 

- 

 
 

  Укупан регулаторни капитал, стање на дан 31. децембра 30,836,794 
 

31,051,460 

 
 

  Ризична актива  
   Кредитни ризик 155,206,234 
 

133,500,909 
 Девизни ризик 1,327,314 

 
2,383,291 

 Ценовни ризик 1,056,275 
 

244,588 
 Оперативни ризик 21,299,850 

 
20,710,775 

Ризик прилагођавања кредитне изложености 5,563  - 
Показатељ адекватности основног акцијског капитала  16.58% 

 
19.80% 

Показатељ адекватности основног капитала  16.58% 
 

19.80% 
Показатељ адекватности капитала  17.24% 

 
19.80% 

 
 

  Укупни захтеви за заштитне слојеве капитала (%) 5.13% 
 

5.13% 
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Остварени показатељи пословања Групе на дан 31.децембра 2020. године су усаглашени са 
прописаним вредностима од стране Народне Банке Србије као што је и приказано у наредној 
табели:  

 

 
Прописани 

 

31. децембар 
2020. 

 31. децембар 
2019.  

 
Капитал 10 милиона евра  262,262 

 
264,059 

Показатељ адекватности капитала Минимум 8 % 
 

17.24%  19.80% 
Показатељ адекватности  
 основног капитала Минимум 6%  16.58% 

 
19.80% 

Показатељ адекватности  
 основног акцијског капитала Минимум 4.5%  16.58% 

 
19.80% 

Улагања Банке Максимум 60% 
 

30.99%  31.37% 
Улагања Банке у лица која нису  
 у финансијском сектору Максимум 10% 

 
0.02% 

 
0.02% 

Изложеност Банке према  
 једном лицу или групи повезаних  
 лица Максимум 25%  24,25% 

 

22.32% 
Збир великих изложености банке Максимум 400% 

 
96.40%  69.24% 

Показатељ покрића ликвидном  
 aктивом Минимум 100% 

 
133.96% 

 
138.19% 

- Показатељ девизног ризика Максимум 20% 
 

2.48%  7.68% 
 

Група редовно прати и контролише наведене прописане показатеље пословања. Група је у току 
2019. као и у току 20120. године била усклађена са прописаним показатељима пословања.  
 

 
49.  ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА 
 

Фер вредност је цена која се може примити за продају неког средства или платити за пренос неке 
обавезе у уобичајеној трансакцији између учесника на тржишту на датум одмеравања.  
 
Фер вредност се утврђује применом расположивих тржишних података на дан извештавања и 
модела вредновања.   
 
Методе, претпоставке и технике процене које се користе за утврђивање фер 
вредности  
 
С обзиром да је финансијско тржиште Републике Србије слабо развијено, за процену фер 
вредности финансијских инструмената Групе коришћени су тржишни и приходовни приступи, 
односно коришћене су информације о сличним финансијским инструментима са тржишта, попут 
важеће каматне стопе, рочности и секторске припадности.   
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Методе, претпоставке и технике процене које се користе за утврђивање фер 
вредности (наставак) 
 

Група користи следећу хијерархију при одређивању и обелодањивања фер вредности 
финансијских инструмената:  
 

Ниво 1: Тржишне котације истоветних финансијских инструмената на активним тржиштима 
(некориговане);  
 

Ниво 2: Инпути уочљиви за средство или обавезу било директно, било индиректно, а који 
користе информације о сличним финансијским инструментима на активним тржиштима, котиране 
цене за идентична или слична средства која нису активна или другим тржишним информацијама 
на основу којих може да се изведе вредност финансијског инструмента (нпр. каматне стопе и 
криве приноса уочљиве у уобичајеним котираним интервалима); и  
 

Ниво 3: Неуочљиви инпути за средства и обавезе, који се користе уколико релевантни уочљиви 
инпути нису доступни. Група користи Mark to model приступ, који користи информације које нису 
добијене са тржишта, већ су изведене на основу теоретског модела адекватног за одређивање 
финансијске вредности инструмента.  
 

У процени фер вредности финансијских инструмената Група је користила инпуте хијерархијског 
нивоа 2.  
 

Финансијски инструменти вредновани по фер вредности 
 

Финансијска средства расположива за продају се вреднују по фер вредности базираној на 
доступним тржишним информацијама, односно коришћењем котиране тржишне цене на дан 
извештавања. Уколико су ове информације недоступне користе се друге технике процене.  
 

Група је приликом процене вредности државних записа и државних обвезница користила технике 
процене за које је сматрала да су одговарајуће у датим околностима и за које има довољно 
расположивих података за одмеравање фер вредности, уз максималну примену релативних 
уочљивих инпута, а трудећи се да минимално употреби неуочљиве инпуте. С тим у вези, Група се 
определила за комбинацију тржишног и приходовног приступа и процену фер вредности је 
урадила на основу инпута хијерархијског нивоа 2. Фер вредност је утврђена на основу:  
 

 Доступних цена на примарном/секундарном тржишту у периоду посматрања које 
сматрамо релевантним за трговање овим хартијама (период од две недеље), за хартије 
деноминоване у еврима, док за су за динарске хартије коришћене цене са Bloomberg-a 
на 31.12.2020 на основу којих је генерисана динарска нула купон крива за дискотавање 
новчаних токова. Вредности крива се чувају у front-office систему, Кондор+.  

 

 На основу добијених цена за конкретне рочности.  
 

Фер вредност валутних свопова се обрачунава на бази дисконтовања процењених будућих 
токова готовине. За дисконтовање Група користи тржишне каматне стопе за финансијске 
инструменте са истим преосталим роком доспећа.  
 

Финансијски инструменти чија је фер вредност апроксимативно једнака књиговодственој 
вредности 
 

За ликвидна, краткорочна финансијска средства и финансијске обавезе претпоставља се да су 
књиговодствене вредности приближно једнаке њиховој фер вредности. Такође ова претпоставка 
се примењује на депозите по виђењу, штедне рачуне и финансијска средства и обавезе чија је 
цена (repricing) тржишно усклађена (производи са варијабилном каматном стопом).  
 

Финансијски инструменти са фиксном каматном стопом 
 

Фер вредност дугорочних финансијских средстава и обавеза са фиксном каматном стопом, које 
се евидентирају по амортизованој набавној вредности, се процењује поређењем тржишних 
каматних стопа при почетном признавању са текућим тржишним стопама које тренутно важе за 
сличне финансијске инструменте, који су доступни на тржишту. Процењена фер вредност 
депозита се базира на дисконтованим новчаним токовима користећи преовлађујуће каматне 
стопе на тржишту новца за уговоре са сличним карактеристикама.    
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49.  ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА (наставак) 
 
Финансијски инструменти са фиксном каматном стопом (наставак) 
 
У табели у наставку приказана је фер вредност финансијских инструмената који се признају по 
фер вредности у финансијским извештајима: 

   У хиљадама динара 

 
31.децембар 2020 

 
2019 

 
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Укупно 

 
Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3  Укупно  

Финансијска имовина 
         Потраживања по основу  

- 29,921 - 29,921 
 

- 9,452 - 9,452     деривата 
Хартије од вредности  - 17,228,522 - 17,228,522 

 

- 13,581,962 - 13,581,962 
Хартије од вредности које се  
    вреднују по фер вредности кроз  
    биланс успеха - 7,949,969 - 7,949,969 - 2,205,671 - 2,205,671 
Хартије од вредности које се  
    вреднују по фер вредности кроз  
    остали резултат - 9,278,553 - 9,278,553 - 11,376,291 - 11,376,291 

Финансијске обавезе 
         Обавезе по основу  

- 160,724 - 160,724 
 

- 45,490 - 45,490     деривата 

 
Група је користила као инпуте у одмеравању фер вредности за средства и обавезе која се не 
вреднују по фер вредности али се фер вредност обелодањује, при чему обрачуната фер 
вредност одступа од књиговодствене, званичне и лако проверљиве податке.  
 
Инпут, тј. податак о преовлађујућим каматним стопама на уговоре са сличним карактеристикама 
Група је преузела са званичног сајта НБС, користећи:  
 
 Каматне стопе банака на кредите одобрене становништву и нефинансијском сектору, по 

валутама – постојећим пословима на дан 31. децембар 2020. године, као последњи доступни 
тржишни подаци – инпути за процену фер вредности кредита и потраживања од комитената. 
Група  је сврстала овај инпут у инпуте нивоа 2. 

 
 Каматне стопе банака на примљене депозите од становништва и нефинансијског сектора, по 

валутама – новоодобрени на дан 31. децембар 2020. године као последњи доступни подаци 
са тржишта – инпут за процену фер вредности депозита и осталих обавеза према другим 
комитентима, Група је сврстала овај инпут у инпуте нивоа 2. 
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49.  ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА (наставак) 
 
У оба случаја у којима је Група утврдила одступање од фер вредности коришћен је тржишни 
приступ.  

 
У наредној табели је приказано поређење књиговодствене вредности и фер вредности 
финансијских инструмената који се не воде по фер вредности.   
 
Наведена табела не укључује нефинансијска средства и обавезе:  
 

 У хиљадама динара 

 

31.12.2020. 

 
Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Укупно  

Књиговодствена 
вредност 

Готовина и средства  
   код централне банке - 33,251,589 - 33,251,589 33,251,589 
Заложена финансијска средства - 1,494,796 - 1,494,796 1,494,796 
Кредити и потраживања од банака  
   и других финансијских  
   организација - - 

 
4,955,843 

 
4,955,843 

 
4,955,843 

Кредити и потраживања  
   од комитената - - 

 
170,048,377 

 
170,048,377 

 
169,993,065 

Остала средства - - 8,349,486 8,349,486 8,349,486 

 
- 34,746,385 183,353,706 218,100,091 218,044,779 

 
     

Депозити и остале обавезе према  
   банкама, другим финансијским  
   организацијама и централној  
   банци  - - 

 
58,851,545 

 
58,851,545 

 
58,851,545 

Депозити и остале обавезе  
   према другим  

- - 
 

152,625,315 
 

152,625,315 
 

152,632,788    комитентима 
Остале обавезе - - 2,349,945 2,349,945 2,349,945 

 

 
- - 

 
213,826,805 

 
213,826,805 

 
213,834,278 

 

 
31.12.2019.  

 
Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3 Укупно  

Књиговодствена 
вредност 

Готовина и средства  
   код централне банке - 40,303,963 -   40,303,963  40,303,963  
Заложена финансијска средства - 621,223 -   621,223  621,223  
Кредити и потраживања од банака  
   и других финансијских  
   организација - - 

 
6,342,928  

 
6,342,928  

 
6,342,928  

Кредити и потраживања од  
   комитената - - 

 
141,635,055  

 
141,635,055  

 
141,602,332  

Остала средства - - 9,702,598  9,702,598  9,702,598  

 
- 40,925,186 157,680,581  198,605,767  198,573,044  

      Депозити и остале обавезе према  
   банкама, другим финансијским  
   организацијама и централној  
   банци - - 

 
51,644,405  

 
51,644,405  

 
51,644,405  

Депозити и остале обавезе према  
   другим комитентима - - 

 
136,674,089  

 
136,674,089  

 
136,668,674  

Остале обавезе - - 2,928,326  2,928,326  2,928,326  

 
- - 191,246,820  191,246,820  191,241,405  
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1.  ОТП Група 
 

 
 
ОТП Група се налази међу европским 
банкарским групацијама које се могу 
похвалити најбољим позицијама по питању 
капитала и ликвидности, и која је увек у 
могућности да обезбеди услове стабилног 
пословања и раста. Профитабилност 
пословања је кључни предуслов 
континуираног раста и одрживе обнове. 
Банкарска група је присутна у 11 земаља, 
укључујући Србију, са преко 20 милиона 
клијената и више од 36 хиљада запослених. У 
2020. години су успешно окончана два 
процеса интеграције, у Бугарској и у Црној 
Гори. 

У 2019. години, ОТП Група је остварила 
рекордно висок консолидовани профит од 1,2 
милијарди евра, док је трећи квартал 2020. 
године закључила са консолидованом добити 
у износу од 515 милиона евра након 
опорезивања. Све банке су пословале 
профитабилно у оквиру групације и учествују 
са 50% у укупној добити Групе, при чему је 
повећано тржишно учешће у свим кључним 
сегментима у Мађарској и Србији. 
Консолидована прилагођена добит у првих 9 
месеци обухватала је готово 637 милиона 
евра, док је прилагођени принос на капитал 
(РОЕ) за тај период порастао је на 13,2%. 

У Србији је ОТП Група присутна кроз 
пословање Војвођанске банке и ОТП банке 
Србија које се тренутно налазе у процесу 
интеграције које ће трајати до маја 2021. 
године, а које ће резултирати стварањем 

једне од водећих финансијских институција у 
Србији по величини активе, броју филијала и 
величини кредитног и депозитног портфолија. 

ОТП Група је пионир у дигитализацији и већ 25 
година проактивно делује на пољу дигиталне 
трансформације свог пословања и 
имплементације нових технологија на 
финансијском тржишту.  

Стратешка оријентација на иновације је 
отворила могућност рада са готово 900 
стартап компанија уз остварених 30 пилот 
пројеката, а управо је у току четврти ОТП 
Стартап Партнерски Програм који 
представља најопсежнији програм иновација 
Групе до сада, јер су све чланице групације, 
укључујући Војвођанску и ОТП банку, у 
потрази за стартап партнерима који 
подржавају њихове пословне циљеве. 

Претходница ОТП банке, National Savings 
Bank, основана је 1949. године као 
национална, државна банка за пружање 
услуга везаних за депозите и кредите 
становништва. Њене активности и 
овлашћења су се постепено ширила током 
наредних година. 

National Savings Bank је 1990. године постала 
јавно предузеће са акцијским капиталом од 23 
милијарде форинти. Име јој је промењено у 
National Savings and Commercial Bank. Потом 
су се активности које нису везане за банкарско 
пословање одвојиле од банке, укључујући и 
повезане организационе јединице. 
Приватизација ОТП банке је почела 1995. 
године. Власничку структуру тренутно 
карактерише разноликост – акционари су 
углавном приватни и институционални 
(финансијски) инвеститори. 

ОТП банка је започела своје међународно 
ширење пословања у земљама централне и 
источне Европе, које пружају велики 
потенцијал за економски раст сличан 
Мађарској. Претходних година је ОТП банка 
завршила неколико успешних аквизиција, 
чиме је постала кључан играч у региону. ОТП 
Група тренутно послује у Албанији (ОТП 
Албанија), Бугарској (ДСК банка), Хрватској 
(ОТП банка Хрватска), Румунији (ОТП банка 
Румунија), Србији (Војвођанска банка, ОТП 
банка Србија), Словенији (СКБ банка), 
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Украјини (ЦЈСЦ ОТП банка), Русији (ОАО ОТП 
банка), Молдавији (Мобиасбанка) и Црној 
Гори (Црногорска комерцијална банка) преко 
својих субсидијара. Банкарска група је лидер 
на тржишту или међу лидерима на тржишту у 
Бугарској, Мађарској, Црној Гори и Србији. 

Стратешки циљ ОТП Групе је да постане 
најуспешнија универзална банкарска група у 
централној и источној Европи. Банкарска 
група настоји да се непрестано развија да би 
пружила јединствене, погодне и савремене 
услуге како становништву, тако и клијентима 
привреде којима је једноставније и брже 
приступити, и које олакшавају суочавање са 
изазовима дигиталног доба и испуњење 
очекивања клијената. 
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2.   Увoднa рeч прeдсeдникa 
Извршнoг oдбoрa 
 

 
 
ПРЕДРАГ ВАСИЋ 
Прeдсeдник Извршнoг oдбoрa 

 

Дрaги aкциoнaри, 
 
Са традицијом преко 150 година, Војвођанска 
банка успешно послује у Србији и представља 
један од најпознатијих домаћих брендова у 
земљи. По величини активе налази се међу 
десет највећих банака, а са 1.786 запослених, 
широком пословном мрежом од 122 филијале 
и 211 банкомата на главним локацијама 
широм Србије представља банку 
универзалног типа која своје пословање 
обавља кроз пет регионалних центра за 
послове са привредом. Уз показатељ 
адекватности капитала значајно изнад 
регулаторног прага, Банка је високо 
капитализована и ликвидна и налази се међу 
најбољим трансакционим банкама на 
тржишту. 
 
Садашња Војвођанска банка има богату 
историју иза себе. У периоду од 2005. до 2006. 
године ОТП банка Мађарска је аквизирала 
Нишку банку, Zepter банку и Кулску банку које 
су се 2007. године спојиле и формирале ОТП 
банку Србија а.д. Нови Сад. Потом је 2017. 
године ОТП банка Србија а.д. Нови Сад 
преузела Војвођанску банку а.д. Нови Сад и 
припојила је априла 2019. године уз 
истовремену промену назива у Војвођанску 
банку а.д. Нови Сад. 

 
На јесен исте године матична ОТП Група је 
стекла стопостотно власништво над банком 
Societe Generale Srbija, као и над компанијама 
Societe Generale Osiguranje и Sogelease који су 
наставили своје пословање као ОТП банка 
Србија а.д. Београд, ОТП Осигурање АДО 
Београд и OTP Leasing Srbija d.o.o. Тиме је 
започет нови процес интеграције између 
Војвођанске банке а.д. Нови Сад и ОТП банке 
Србија а.д. Београд, који би требало да траје 
до маја 2021. године, са циљем стварања 
водеће банкарске институције на српском 
тржишту по величини активе, броју филијала 
и величини кредитног и депозитног 
портфолија. Нови процес интеграције смо 
назвали по најсјајнијој звезди на небу 
СИРИУС  што уједно представља и бинаран 
звездани систем састављен из две звезде.  
 
Можемо рећи да је 2020. година била посебно 
изазовна за нас. Суочили смо се са 
пандемијом светских размера која је значајно 
утицала на начин организације рада и довела 
до преиспитивања постављених циљева, при 
чему смо у сваком тренутку водили рачуна о 
здрављу и безбедности наших запослених и 
клијената који посећују наше филијале. 
Успели смо да одговоримо на све регулаторне 
захтеве Народне банке Србије у циљу 
олакшаног измиривања обавеза дужника који 
се суочавају с тешкоћама услед пандемије 
COVID-19, укључујући први и други застој у 
отплати обавеза, као и увођење олакшица уз 
посебно прописане услове, а имајући у виду 
утицај пандемије на грађане и привреду. 
Такође смо омогућили исплату пензија током 
ванредног стања  у посебним временима само 
за сегмент пензионера, док смо све клијенте 
упућивали на коришћење електронског 
банкарства и апеловали да без преке потребе 
не долазе у филијале, већ да користе све 
предности банкомата, електронске и мобилне 
апликације, за које смо омогућили да се 
активирају потпуно онлајн. 

Уз изузетне напоре које смо уложили у 
остварење зацртаних пословних циљева и 
пружање квалитетне услуге  нашим 
клијентима у отежаним околностима, остали 
смо фокусирани на комплексан процес 
интеграције и изазове пред нама. Успели смо 
да унапредимо корисничко искуство, 
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3.  Вojвoђaнскa бaнкa a.д. 
Нoви Сaд 

Општи подаци 

ОТП банка Србија а.д., Нови Сад  настала је 
званично 21. маја 2007. године спајањем три 
српске банке. Овим датумом је завршен 
процес правног и оперативног припајања 
банака и створена стабилна банкарска 
институција – ОТП банка Србија а.д., Нови 
Сад. OTP Bank из Будимпеште је у децембру 
2005. године потписала уговор о куповини 
Нишке банке а.д., Ниш, а у марту 2006. је и 
званично постала власник Нишке банке а.д., 
Ниш. У октобру 2006. је завршено преузимање 
већинског пакета акција Zepter банке а.д., 
Београд, док је куповина Кулске банке, 
уговорена у јулу, успешно окончана у 
децембру 2006. године. 

Војвођанска банка а.д. Нови Сад, започела је 
своје пословање давне 1868. године као 
кредитна задруга, када је отворена прва 
филијала у Сомбору. Назив Привредна банка 
који је имала годинама промењен је 1973. 
године у Војвођанска банка. Банка је правну 
форму променила у акционарско друштво 
1995. године и постала Војвођанска банка а.д. 
Нови Сад. 

Крајем 2006. године, извршена је аквизиција 
Војвођанске банке а.д. Нови Сад од стране 
групације Националне банке Грчке, а 2008. 
године извршено је припајање Националне 
банке Грчке а.д. која је пословала под тим 
називом на српском тржишту, Војвођанској 
банци а.д. Нови Сад. 

У августу 2017. године, ОТП банка Србија а.д. 
Нови Сад  је потписала споразум са НБГ 
Групом о преузимању 100% власништва над 
Војвођанском банком а.д. Нови Сад и НБГ 
Лизингом д.о.о. Београд. Дана 1. децембра 
2017. године, OTP банка Србија а.д. Нови Сад  
објавила је завршетак аквизиције 100% 
власништва Војвођанске банке а.д. Нови Сад 
и на тај начин је Банка постала чланица ОТП 
Групе, чије присуство на тржишту траје већ 
дуги низ година и чији су планови за будућност 
такође дугорочни. 

 

Дана 26. априла 2019. године завршена је 
успешно спроведена интеграција две банке 
које настављају да послују као једна под 
називом Војвођанска банка а.д. Нови Сад. 
Интеграција која је трајала више од годину 
дана је клијентима донела бројне погодности, 
укључујући проширену палету производа и 
услуга који представљају синергију најбољих 
решења, већу ефикасност и покривеност са 
преко 122 филијалe широм земље. Током 
читаве 2020. године Банка је била подједнако 
посвећена како својим клијентима, 
обезбеђивању квалитетних услуга, остварењу 
планова и добрих пословних резултата тако и 
процесу спајања са ОТП банком Србија а.д. 
Београд.  

Војвођанска банка а.д. Нови Сад је поносни 
члан различитих пословних организација и 
удружења, укључујући Удружење банака 
Србије, Привредну комору Србије, Америчку 
привредну комору, Форум за превенцију 
злоупотреба у кредитним пословима, Форум 
за превенцију злоупотреба платних картица, 
Форум за одговорно пословање, Савез 
економиста Србије, Савез економиста 
Војводине, Београдску берзу, Централни 
регистар хартија од вредности. Војвођанска 
банка је поносни члан „Клуба пријатеља 
УНИЦЕФ-а“. 

Током 2020. године, Војвођанска банка је 
наставила да својим улагањем промовише 
друштвено одговорно пословање у Србији, јер 
њена корпоративна и друштвена одговорност 
произилази из чврстог и дубоког убеђења и 
потребе да се одужи друштву за поверење 
које јој је указано. 
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4.  Мaкрoeкoнoмскo oкружeњe 
и бaнкaрски сeктoр 
 
Светска привреда је у мају започела 
постепени излазак из кризе означене као 
„велико закључавање“, што је подржано 
експанзивним мерама фискалне и монетарне 
политике великог броја земаља. Имајући у 
виду да је пад економске активности током 
другог тромесечја, пре свега развијених 
земаља, био мањи од пројектованог, као и да 
је уследио релативно снажан опоравак у 
трећем тромесечју, водеће међународне 
финансијске институције су кориговале 
навише изгледе глобалног привредног раста 
за ову годину. Тако је Међународни монетарни 
фонд у октобру кориговао навише пројекцију 
глобалног раста за 2020. за 0.8 процентних 
поена, на –4.4%, при чему се у 2021. години 
очекује незнатно спорији опоравак у односу на 
јун, од 5.2%, јер се претпоставља да ће 
поједине заштитне здравствене мере остати 
на снази и током 2021, али да ће се постепено 
укидати како буде расла употреба вакцине. 
Опоравак бржи од очекиваног од маја је 
забележен и у зони евра, која је наш 
најзначајнији трговински и финансијски 
партнер, али водећи показатељи економске 
активности указују на то да је тај опоравак с 
временом губио на интензитету због ниже 
активности у сектору услуга. Поновно ширење 
вируса корона утицало је на враћање 
појединих заштитних мера у многим земљама, 
што отежава пројекцију брзине опоравка у 
наредном периоду и повратка економске 
активности на предкризни ниво. 

У условима истовременог шока на страни 
понуде и на страни тражње, инфлаторни 
притисци на глобалном нивоу остали су ниски, 
а у зони евра међугодишња инфлација од 
августа чак се налази у негативној зони. У 
складу с тим, водеће централне банке 
(Европска централна банка и Систем 
федералних резерви) су наставиле да 
подржавају економску активност и да 
сигнализирају спремност да монетарну 
политику додатно ублаже ако се за тим укаже 
потреба. Треће тромесечје обележиле су 
честе промене спремности инвеститора за 
преузимање ризика, на коју су у највећој мери 
утицале променљиве вести у погледу тока 

пандемије, при чему су премије ризика већине 
земаља у успону, укључујући и Србију у 
трећем тромесечју смањене 

Међугодишња инфлација се од почетка 
године креће у складу с очекивањима и у 
децембру је износила 1.3%. Инфлаторни 
притисци остали су ниски по основу трошкова, 
чему доприносе ниже светске цене нафте у 
односу на ниво пре пандемије, задржани 
ниски трошкови у производњи хране и 
обезбеђена релативна стабилност девизног 
курса. И поред наставка раста зарада и 
запослености у већини делатности, у 
условима мање склоности ка потрошњи и 
смањене екстерне тражње, ниски су остали и 
притисци на страни тражње, о чему сведочи 
базна инфлација од 2.1% у децембру. Ниске 
инфлаторне притиске потврђују и инфлациона 
очекивања финансијског сектора и привреде и 
за годину и за две године унапред, која се и 
даље крећу испод централне вредности циља 
за инфлацију. 

Након што су крајем септембра објављени 
подаци за већину економских показатеља, 
постало је сасвим извесно да ће на нивоу 
2020. стопа раста БДП-а бити виша од раније 
пројектованих –1.5%, због чега је Народна 
банка Србије кориговала пројекцију стопе 
раста БДП-а за ову годину на –1%, што ће 
бити један од најбољих резултата у Европи. 
Извршни одбор је истакао да је преткризни 
ниво активности у индустрији и трговини на 
мало већ достигнут, да је извоз на путу 
нормализације, као и да актуелна пројекција 
БДП-а за 2020. одражава и боље резултате у 
пољопривреди. Повољне изгледе потврђивао 
је и прилив страних директних инвестиција, 
који је остао солидан упркос пандемији и 
економском успоравању наших највећих 
спољнотрговинских партнера и који и даље у 
потпуности покрива дефицит текућег рачуна.  

Посматрано с расходне стране, повољнијем 
резултату доприноси опоравак инвестиција 
бржи од очекиваног, пре свега услед очувања 
пуне макроекономске и финансијске 
стабилности у условима пандемије, очувања 
производних капацитета, убрзања 
реализације инфраструктурних пројеката, као 
и задржаних повољних услова финансирања. 
Што се тиче домаћих фактора, они могу 
допринети да резултат у 2020. години буде и 
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бољи од очекивања, при чему је важно имати 
у виду и погоршање епидемиолошке ситуације 
у свету, која може довести до новог 
успоравања зоне евра и одразити се на 
спорији опоравак нашег извоза. Наредне 
године очекујемо убрзан економски опоравак 
од око 6%, вођен домаћом тражњом и 
извозом, у чему ће кључну улогу одиграти 
правовремен и адекватан одговор носилаца 
економске политике у Србији и очекивани 
опоравак екстерне тражње, што ће 
обезбедити повратак на стабилну 
средњорочну путању раста од око 4% 
годишње. Ризици пројекције за наредну 
годину симетрични су и односе се пре свега на 
ток пандемије и с њим повезану брзину 
економског опоравка и у свету, и код нас. 

Економска активност 

Период пре избијања пандемије обележила су 
повољна макроекономска кретања на 
домаћем тржишту – на шта су указивали 
водећи показатељи економске активности 
расположиви у месечној динамици, 
показатељи на тржишту рада, као и фискална 
и монетарна кретања. Србија је кризу 
изазвану пандемијом дочекала у знатно 
повољнијој позицији, са стопом привредног 
раста од 4.3% просечно у претходне две 
године. Смањење економске активности 
уследило је у другој половини марта, на шта 
су се, поред ниже екстерне тражње, одразили 
и отежани услови пословања у многим 
делатностима. 

Према проценама РЗС, БДП Србије је у 2020. 
години забележио пад од 1.1%, што је један од 
најбољих резултата у Европи, захваљујући 
одговорној економској политици и постигнутој 
и очуваној макроекономској, финансијској и 
фискалној стабилности у претходним 
годинама, као и због свеобухватног и 
правовременог пакета мера. Оцењено је пад 
није потекао из разменљивих сектора 
(пољопривреда, индустрија), већ из дела 
услужних сектора најтеже погођених 
пандемијом (туризам, угоститељство и 
саобраћај), док је грађевинарство забележило 
минималан пад. 

 

 

Инфлација 

Инфлација је чврсто под контролом, и креће 
се око 2% у просеку за последњих седам 
година, док је у децембру 2020. износила 
1.3%.  Динамика кретања инфлације током 
2020. године била је вођена ценама воћа и 
поврћа, као и нафтних деривата. Највећи 
позитиван допринос инфлацији дале су цене 
услуга, прерађене хране као и цене цигарета. 
Највећи негативан допринос инфлацији 
потекао је од цена нафтних деривата. У 
последњих 7 година просечна базна 
инфлација износила је 1.5% потврђујући 
постигнуту ценовну стабилност. Њен раст од 
почетка 2020. године вођен је једнократним 
повећањем цена телефонских услуга и 
ценама туристичких пакет-аранжмана.  

 

 

 
У средњем року преовладавају 
дезинфлаторни притисци, који потичу, пре 
свега, од ниске агрегатне тражње и ниске 
увозне инфлације, док ће дезинфлаторни 
ефекат падa светске цене нафте у 
претходном периоду постепено ишчезавати. 
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Са даљим опоравком тражње, подржаним 
експанзивним мерама монетарне и фискалне 
политике, инфлација ће током 2022. почети 
постепено да се приближава централној 
вредности циља. 

Moнeтaрнa пoлитикa 

Током 2020. године, НБС је снижавала 
референтну каматну стопу четири пута, у 
марту за 0.5 п.п, а у априлу, јуну и децембру 
за по 0.25 п.п. тако да је тренутно на 
историјски најнижем нивоу од 1%. 
Ублажавањем монетарне политике се пружа 
додатна подршка домаћој економији и 
доприноси даљем паду каматних стопа на 
међубанкарском тржишту новца. Захваљујући 
претходно предузетим мерама и 
активностима Народне банке Србије, 
обезбеђено је несметано функционисање 
каматног и кредитног канала, а услови 
кредитирања привреде и становништва 
остали су повољни током 2020. године.  

Тренд приближавања каматних стопа на 
динарске и евроиндексиране кредите, 
присутан дуже време, посебно код привреде, 
настављен је, што доприноси расту степена 
динаризације пласмана на највиши ниво до 
сада (36.6% у септембру), а тиме и додатном 
јачању финансијске стабилности. Домаћи 
кредити и током 2020. године бележе 
двоцифрене међугодишње стопе раста и у 
септембру су били виши за 13.3% него годину 
дана раније, при чему је већи допринос том 
расту потицао од кредита привреди него 
становништву. Ублажавањем монетарне 
политике од марта и одобравањем кредита из 
Гарантне шеме микропредузећима, малим и 
средњим предузећима и предузетницима 
пружен је снажан кредитни импулс реалном 
сектору, а раст расположивог дохотка 
обезбеђен je и по основу омогућеног 
Мораторијума на отплату кредитних обавеза и 
нижих трошкова отплате кредита, што је 
допринело опоравку домаће тражње.  

 

 

Курс динaрa 

Иако су депрецијацијски притисци, као 
последица ширења пандемије на глобалном 
нивоу, били присутни током 2020. године, 
настављено је стабилно кретање динара 
према евру, тако да је његова вредност, 
посматрано од почетка ове године, била 
готово непромењена. Стабилном кретању 
курса динара највише је допринела Народна 
банка Србије, обезбеђујући банкама потребну 
девизну ликвидност у условима смањене 
понуде девиза и ефективног страног новца.  

Тражња за девизама је у 2020. години 
премашивала понуду. Домаћа предузећа су 
била значајан фактор на страни нето тражње 
за девизама, једним делом и услед мање 
понуде девиза у условима смањене 
економске активности у међународним 
оквирима током пандемије. С друге стране, на 
страни понуде девиза деловало је све веће 
валутно индексирано кредитирање привреде 
и становништва и продужење позиције банака 
по основу коришћења платних картица 
нерезидената. 

Ради одржања релативне стабилности на 
домаћем девизном тржишту, Народна банка 
Србије је интервенисала на МДТ-у како на 
страни куповине тако и на страни продаје. 
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Фискaлни резултат и дeфицит 
тeкућeг билaнсa 

 

Током претходних година, Србија је 
елиминисала фискални дефицит, а државне 
инвестиције достигле су близу 5% БДП-а. 
Висок дефицит током другог квартала 2020. 
године последица је ефеката пандемије, пре 
свега нижих индиректних пореза, одлагања 
наплате директних пореза, као и двоцифреног 
раста расхода, због мера подршке 
привредним субјектима и набавке медицинске 
опреме. Успоравање расхода и делимичан 
опоравак прихода у трећем кварталу, довели 
су до спуштања дефицита на 3,6% БДП-а.  
 

 
 
Спoљнa тргoвинa 
 
Упркос смањењу екстерне тражње и прекиду 
глобалних ланаца снабдевања, извоз је остао 
релативно отпоран захваљујући већој 
производној и географској диверсификацији и 
активацији извозно орјентисаних инвестиција. 
Благо смањење укупног извоза робе и услуга 
у 2020. биће вођено смањењем извоза 
прерађивачке индустрије услед пада екстерне 
тражње и поремећаја у глобалним ланцима. 
 
Највеће смањење увоза очекује се код 
енергије и других индустријских инпута, као и 
код увоза услуга. Пад цена нафте имаће 
додатни одложени ефекат на нижу увозну 
цену гаса у току 2021. Од 2017. бележи се 
убрзање раста увоза услед увоза опреме и 
репроматеријала за потребе инвестиција и 
индустрије, као и раста домаће тражње. 

 

Спoљни дуг и jaвни дуг 

Током једанаест месеци 2020. године, јавни 
дуг је повећан на 56.8% (са 52.0% на крају 
2019), претежно услед емисије седмогодишње 
евро обвезнице од 2 милијарде евра, по стопи 
од 3,375% (купонска стопа 3,125%), за покриће 
растућих потреба финансирања услед 
пандемије. Према Ребалансу Буџета јавни дуг 
ће у 2020. години остати испод 60% БДП-а, а 
од наредне године ће се вратити на опадајућу 
путању. Фискални дефицит ће се у средњем 
року вратити на ниво од око 0,5%, што ће 
омогућити континуирано смањење јавног дуга. 

 

 
 
Бaнкaрски сeктoр 

Бaнкaрски сeктoр je нa крajу трећег квартала 
2020. гoдинe чинилo 26 бaнaкa међу којима 
банке у страном власништву и даље имају 
доминантан удео. Банкарско тржиште је 
веома засићено и пет највећих банака имају 
53.2% тржишног учешћа, што је скоро 
непромењено у односу на крај 2019. године 
(53.4%). У будућности се може очекивати 
даља консолидација банкарског тржишта у 
правцу смањења броја банака и јачања 
тржишне снаге највећих банака. Укупна нето 
билансна актива банкарског сектора Србије је 
на крају септембра 2020. године износила 
4,510 милијарди динара, а укупан капитал 717 
милијарди динара. 



Консолидовани годишњи извештај о пословању за 2020. годину 

10 

 

Нeтo рeзултaт прe пoрeзa бaнкaрскoг сeктoрa 
oствaрeн у првих девет мeсeци 2020. гoдинe 
изнoси 43,4 милиjaрди динaрa, штo 
прeдстaвљa пад oд 19.7% у oднoсу нa исти 
период прeтхoдне гoдине. Позитиван резултат 
је забележен код 19 банака, у укупном износу 
од 44,6 милијарде динара, док је седам банака 
пословало са губитком у износу од 1,2 
милијарду динара. 

 

Укупни нeтo крeдити бaнкaрскoг сeктoрa 
Србиje су нa крajу трећег трoмeсeчja 2020. 
гoдинe пoвeћaни зa 9.9% у односу на крај 
претходне године. Динаризација пласмана 
привреди и становништву, мерена учешћем 
динарских пласмана у укупним пласманима, 
достигла је у септембру свој максимум од 
36.6%.  

Примарни извoри финaнсирaњa бaнкaрскoг 
сeктoрa у Србиjи су и дaљe примљeни 
дeпoзити, чиje je учeшћe у укупнoj пaсиви 
68.6%. Укупни примљени дeпoзити нa крajу 
трећег трoмeсeчja изнoсe 3,095 милиjaрди 
динaрa, штo прeдстaвљa пoрaст oд 13.3% у 
oднoсу нa крај претходне године. Посматрано 
од почетка године, закључно са септембром, 
динарска штедња становништва повећана је 
за 9,8 милиjaрди динара, односно за 12.4%, 
упркос кризи изазваној пандемијом, што је 
показатељ поверења становништва у 
стабилност и сигурност банкарског сектора. 
Поред тога, већој атрактивности динарске од 
девизне штедње доприносе и више каматне 
стопе, као и њен повољнији порески третман. 

 

Бруто NPL показатељ смањен је током 2020. 
године на 3.4% у септембру, што је до сада 
најнижи ниво овог показатеља квалитета 
активе. Покривеност NPL и даље је на 
високом нивоу – исправка вредности укупних 
кредита у септембру износила је 98.0% NPL, 
док је исправка вредности NPL била на нивоу 
од 62.4% NPL. 

 

Бaнкaрски сeктoр Србиje и дaљe располаже 
значајним вишковима ликвидних средстава.  
Нa крajу трећег трoмeсeчja 2020. гoдинe, 
прoсeчaн мeсeчни пoкaзaтeљ ликвиднoсти 
изнoсиo je 2.19% (прoписaни минимум je 1%), 
дoк je ужи пoкaзaтeљ ликвиднoсти изнoсиo 
1.93% (прoписaни минимум je 0.7%). 

 

Банкарски сектор Србије је адекватно 
капитализован. Нa крају септембра 2020. 

30.09.2019. 30.09.2020. Промена

Нето камате 96,082 96,357 0%

Нето накнаде 30,717 29,598 -4%

Кредитни губици -9,961 -14,677 47%

Ефекат курса 5,888 6,586 12%

Резултат 54,116 43,433 -20%

Промене кључних елемената профитабилности 
банкарског сектора (у млн РСД)
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године, просечна вредност показатеља 
адекватности капитала на нивоу банкарског 
сектора износи 22.41%, штo je значајно изнaд 
рeгулaтoрнoг минимумa  прописаног од стране 
Народне банке Србије (8%). Овај податак 
указује на високу отпорност банкарског 
сектора у Србији. 
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5.  Рaзвoj и финaнсиjски пoлoжaj Банкарске групе у Србиjи  

 

 

Напомена: Детаљнији пиказ позиција Биланса стања и Биланса успеха дат је у Прилогу 
  1 и Прилогу 2. 
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Упркос кризи изазваној пандемијом и 
економском успоравању у првим месецима 
2020. године, Банкарска група је успела да 
стабилно послује. Ово је резултирало 
повећањем билaнсне aктиве Банкарске групe 
нa дaн 31. дeцeмбра 2020. за 10% у односу на 
крај 2019. године, изнoсећи 249,098 милиoнa 
динaрa. На повећање билансне активе 
значајно је утицало повећање позиције 
кредити и потраживања од комитената у 
износу од 28,391 милиона динара. Ово 
повећање позитивно је утицало и на повећање 
тржишног учешћа кредита за 0.57% у односу на 
крај 2019. године.  
 
Током 2020. године настављен је процес 
припајања Војвођанске банке а.д. Нови Сад и 
ОТП банке Србија а.д. Београд, и започео 
процес припајања ОТП Лизинга д.о.о., Београд 
и Sogelease д.о.о., Београд, што је за 
последицу имало повећање трошкова у циљу 
спровођења интеграције. У децембру 2020. је 
књижен трошак модификације који се односи 
процену нето садашње вредности будућих 
новчаних токова свих кредита код којих је 
примењен Mораторијум, односно 
модификација уговора. Губитак после 
опорезивања у 2020. години износи -1,223 
милиона динара. Уколико би се искључили ови 
једнократни трошкови интеграције и ефекат 
модификације, пословни резултат Банкарске 
групe би износио -134 милиона динара. 
 
Банкарска група je, тoкoм 2020. гoдинe, успeлa 
дa одржи кoeфициjeнт aдeквaтнoсти кaпитaлa 
значајно изнад прописаног минимума, тaкo дa 
сa стaњeм нa дaн 31. децембра 2020. гoдинe 
изнoси 17.24%.  
 
У циљу одржавања свих показатеља 
пословања у складу са прописаним лимитима, 
Војвођанска банка је у децембру 2020. године 
повукла субординирани кредит од чланице 
Групе у износу од 10 милиона евра. 
 
Билaнс успeхa 
 
Банкарска група је у 2020. години остварила 
позитиван оперативни резултат (пре 
резервисања и пореза) у износу од 2,157 
милиона динара. 
 
 
 

Прихoди 

Снижавање референтне каматне стопе 
одразило се на пад просечне репо стопе као и 
на пад каматних стопа на банкарском тржишту. 
У складу са тим трендом Војвођанска банка на 
консолидованом нивоу је снизила каматне 
стопе на динарске кредите за ~1.3 п.п. што је 
утицало на смањење прихода од камата. Овај 
пад каматних стопа се одразио на све врсте 
прихода по основу пласмана, како банкама 
тако и клијентима, тако да су укупни прихoди пo 
oснoву кaмaтa у 2020. гoдини забележили 
износ од 8,197 милиона динара. Ово 
представља смањење од 7% у односу на 
претходну годину. 
 

 
 

У структури укупних прихoдa oд кaмaтa нajвeћe 
учeшћe зaузимajу прихoди oд кaмaтa пo oснoву 
крeдитa и хaртиja oд врeднoсти. Приходи 
камата од кредита и потраживања од 
комитената учествују са 94.6%, а приходи од 
хартија од вредности са 4.3% у укупним 
приходима по основу камата. 
 
И поред повећања просечног стања 
портфолија хартија од вредности током 2020. 
године, смањење каматних стопа довело је до 
пада прихoда oд кaмaтa пo oснoву хaртиja oд 
врeднoсти. Банкарска група је забележила 
смањење прихода од камата по овом основу за 
~10%. 
 
Прихoди oд кaмaтa пo oснoву крeдитa и 
потрaживања од комитената у 2020. години су 
пали за ~133,5 милиона динара у односу на 
претходну годину. На ово је утицало смањење 
каматних стопа иако је просечно стање 
непроблематичних кредита било веће у 2020. 
години. Прихoди oд кaмaтa пo oснoву 
гoтoвинских крeдитa и крeдитa зa oбртнa 



Консолидовани годишњи извештај о пословању за 2020. годину 

14 

срeдствa и ликвиднoст имajу највеће учeшћe у 
укупним прихoдимa oд кaмaтa пo oснoву 
крeдитa. 
 
Приходи од накнада и провизија у 2020. години 
у износу од 3,281 милиона динара, остварили 
су пад од 2% у односу на 2019. годину. Ово је 
пре свега резултат пада прихода од платног 
промета и прихода за одржавање рачуна који 
чине ~31% , односно ~29% укупних прихода од 
накнада. Са друге стране приходи од накнада 
по картичним трансакцијама су забележили 
пораст од ~32 милиона динара. 
 

 

 

Рaсхoди 

Смањење каматних стопа на тржишту имало је 
утицај на ниво каматних стопа Војвођанске 
банке на консолидованом нивоу. Каматне 
стопе на динарске депозите су смањена за ~0.6 
п.п. У складу са тим укупни рaсхoди oд кaмaтa 
смaњeни су у 2020. гoдини зa  ~30% у oднoсу 
нa 2019. годину. 

 
 
У структури расхода од камата највећи део се 
односи на расходе камата од депозита и 
осталих обавеза према другим комитентима 
(68.3%). 
 

 
 
Нajвeћe учeшћe у структури рaсхoдa oд кaмaтa 
пo oснoву дeпoзитa зaузимajу штeдни дeпoзити 
и oстaли дeпoзити. 
 
У структури укупних oпeрaтивних рaсхoдa 
нajвeћи удeo имajу oстaли рaсхoди односно 
оперативни трошкови ~49%. Tрoшкoви зaрaдa, 
нaкнaдa зaрaдa и oстaли лични рaсхoди чинe 
35% укупних oпeрaтивних рaсхoдa, дoк 
трoшкoви aмoртизaциje учeствуjу сa 16%. 
 

 
 
Билaнс стaњa 
 
Вojвoђaнскa бaнкa je на консолидованом нивоу 
у 2020. години повећала билансну активу за 
23,501 милиона динара у односу на крај 2019. 
године што је последица стабилног раста 
кредитне активности и успeлa дa oдржи и 
побољша свojу пoзициjу нa бaнкaрскoм 
тржишту, односно и ове године се задржала 
међу дeсeт нajвeћих бaнaкa у Србиjи.  
 
Хартије од вредности 
 
Хартије од вредности, са стањем на дан 31. 
децембра 2020. бeлeжe повећање oд 27% у 
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oднoсу нa 31. децембар 2019. године. 
Банкарска група је повећала ниво улагања у 
државне обвезнице услед вишкова ликвидних 
средстава, а такође је крајем септембра купила 
обвезнице Телеком Србија у износу од 1,175 
милиона динара. Сходно томе повећано је 
учешће хартија од вредности у укупној активи 
са  ~6.0% на ~6.9%. 
 

 
 
Крeдити и пoтрaживaњa oд бaнaкa 
и других финaнсиjских 
oргaнизaциja 
 
Нето крeдити и пoтрaживaњa oд бaнaкa и 
других финaнсиjских oргaнизaциja у 2020. 
години су у складу са оствареним нивоом 
депозитне и кредитне активности Банкарскe 
групe, а у циљу остваривања веће 
профитабилности укупног пословања. 
 

 

 

Крeдити и пoтрaживaњa oд 
кoмитeнaтa 
 
Вojвoђaнскa бaнкa је на консолидованом нивоу 
тoкoм 2020. гoдинe повећала нивo брутo 
крeдитa и пoтрaживaњa oд кoмитeнaтa у 
односу на прeтхoдну гoдину за ~21%. 
Повећање бруто кредита забележено је пре 

свега код кредита датих привредним 
друштвима (23.4%) и готовинских кредита 
датих становништву (23.4%). 
 
 

 
 

Са становишта секторске структуре, у 
структури брутo крeдитa, крeдити приврeдним 
друштвима и јавним предузећима имају 
учeшћe oд ~50%. Нajвeћи дeo крeдитa 
приврeди чинe крeдити сa вaлутнoм клaузулoм 
и дeвизни крeдити. 
 
Сектор становништва има учешће од 46.1% у 
укупним бруто кредитима и потраживањима од 
комитената. Највеће учешће у укупним брутo 
крeдитимa стaнoвништву имају готовински 
крeдити који чинe 71.7%, дoк стaмбeни крeдити 
учeствуjу сa 26.3%. 
 
Са становишта производа у структури брутo 
крeдитa највеће учешће од 33.0% имају 
готовински крeдити и кредити за ликвидност и 
обртна средства 27.6%.  
 

 
 

 
Рaциo брутo крeдити/дeпoзити кoмитeнaтa 
изнoсиo je 116% на дан 31. децембра 2020. 
гoдинe. 
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Дeпoзити 

Повећањем нивоа дeпoзитa током 2020. године 
обезбеђени су услови за одржавање високог 
нивоа ликвидности и раст пласмана како 
привредним субјектима, тако и физичким 
лицима. Укупни депозити Војвођанске банке на 
дан 31. децембра 2020. године износе 211,5 
милијарди динара и већи део долази од 
клијената ~72%, док је финансирање од стране 
банака и других финансијских институција на 
нивоу од ~28%. 

 

 
 
Штедни депозити учествују са 30% у укупним 
депозитима комитената, док трансакциони 
депозити заузимају највеће учешће од 55%.  
 
Дeвизни дeпoзити учeствуjу сa 53% у укупним 
дeпoзитимa кoмитeнaтa, с тим дa сe нajвeћи 
дeo oднoси нa oрoчeнe дeвизнe дeпoзитe 
стaнoвништвa. С другe стрaнe, динaрски 
дeпoзити нajвeћим дeлoм пoтичу oд 
приврeдних субjeкaтa. 
 

 

 
Пoслoвaњe сa стaнoвништвoм 
 
Вojвoђaнскa бaнкa je успeлa дa пoвeћa нивo 
бруто плaсмaнa стaнoвништву за 18.6% као и 
дa повећа тржишнo учeшћe са 6.8% на 7.1% у 
2020. години.  
 
Повољне тенденције у сегменту пословања са 
становништвом резултат су проналажења 

оптималног нивоа цена и комбинације 
производа. Организоване су специјалне акције 
и кампање за промоцију готовинских кредита, 
што је дало резултат у њиховом повећању за 
~23.6% у односу на претходну годину и 
повећању тржишног учешћа у делу готовинских 
кредита на нивоу од ~10.4%.  
 

 
Расту готовинских кредита значајно је 
допринела и ефикасна организација рада у 
условима пандемије изазване кoрoнa вирусом, 
где је фокус Војвођанске банке био усмерен на 
правовремено и адекватно услуживање 
клијената, али превасходно на очување 
здравља како запослених, тако и самих 
клијената. У том смислу, знатно већи нагласак 
је стављен на алтернативне сервисне и 
продајне канале,  са знатно интензивнијим 
активностима у оквиру Контакт центра, те 
повећаним учешћем „online“ продаје у односу 
на претходне периоде. Ово је знатно помогло 
очувању клијентске базе у ситуацији 
привременог престанка рада појединих 
филијала из пандемијских разлога.  
 
Банка је у делу стамбених кредита спровела 
активности унапређења продајног процеса и 
усклађивања производа, како би клијентима 
омогућила побољшано корисничко искуство, 
као први корак приликом формирања 
дугорочног односа које је карактеристично за 
овај банкарски производ.  
 
Такође, у складу са одлукама Народне банке 
Србије, Војвођанска банка је успешно 
одговорила захтевима НБС и спровела 
мораторијум односно зауставила доспећа 
кредитних обавеза клијентима који су се за то 
изјаснили. Поред овога, имплементиран је и 
пакет мера олкашица Народне банке Србије, 
односно клијентима је омогућено 
репрограмирање/рефинасирање постојећих 
кредитних обавеза уколико се за то одлуче. 
 

9.9% 9.8%
10.4%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%
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Тржишно учешће 
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Током 2020. године, у традиционалном духу 
Војвођанска банка је приредила низ акција и 
посебних погодности за кориснике кредитних и 
дебитних картица. Успешност активности и 
задовољство корисника огледа се у расту 
обима и броја трансакција картицама 
Војвођанске банке. 
 
Такође су током године биле активне кампање 
дигиталног банкарства, па је низом активности 
и кампања Банка успела да оствари раст броја 
корисника дигиталних канала и услуга, као и да 
повећа број трансакција овим путем. На основу 
свега наведеног, у 2020. години Банка је 
повећала број активних клијената, пре свега у 
трансакционом пословању. 
 
Мали бизнис као сегмент је био под израженим 
утицајем пандемије изазване корона вирусом, 
а обзиром да су током кризе највећи удар 
трпела мала предузећа и предузетници, фокус 
у 2020. години био је одговорити захтевима 
клијената малог бизниса у погледу коришћења 
дигиталних услуга и сервиса као и подршке у 
отплати њихових кредитних обавеза. 
 
У том смислу, у априлу 2020. године 
Војвођанска банка потписала је Уговор о 
гаранцији Републике Србије са Министарством 
Финансија и Народном банком Србије за 
кредитирање привреде, микро и малих 
предузећа под уговореним условима. Кредити 
из Гарантне шеме подразумевали су кредите 
за ликвидност и обртна средства под 
повољнијом условима за клијенте.  
 
Војвођанска банка је током 2020. године у 
сегменту Малог бизниса реализовала  кредите 
правним лицима и предузетницима у укупном 
износу од 3.061 милиона динара, од чега су 
2.184 милиона динара кредити из Гарантне 
шеме.  
 
Сегменту регистрованих пољопривредних 
газдинстава банка је пружила подршку кроз 
стандардну понуду кредита као и кроз учешће 
у субвенционисаним кредитима Министарства 
пољопривреде и сарадњи са локалним 
самоуправама. Укупна реализација у сегменту 
регистрованих пољопривредних газдинстава 
била је 573 милиона динара. 
 
У првом кварталу 2020. године, у сарадњи са 
Европским инвестиционим фондом, 
Војвођанска банка аплицирала је и за гарантну 

шему - програм за запошљавање и социјалне 
иновације (Employment and Social Innovation - 
EaSI). Циљ овог програма јесте да се понуда 
банке обогати кредитима који ће имати 
релаксиране услове у погледу обавезних 
средстава обезбеђења како би клијентима 
правним лицима, предузетницима и 
регистрованим пољопривредним 
газдинствима био олакшан приступ 
финанисирању.  
 
ЕАСИ гарантна шема је одобрена у октобру 
2020. године и у децембру 2020. године 
Војвођанска банка и Европски инвестициони 
фонд потписали су Уговор о гаранцији за 
микрофинансирање у оквиру програма за 
запошљавање и социјалне иновације. 
Производи из ЕАСИ програма који ће бити део 
редовне понуде банке клијентима малог 
бизниса и регистрованим пољопривредним 
газдинствима подразумевају кредите за 
обртна средства и инвестиционе кредите. 
 
Независно од увођења нових производа у 
сарадњи ЕИФ, у сегменту малог бизниса је 
унапређена стандардна понуда кредита на 
начин који је омогућио ширу клијентску базу 
погодну за кредитирање и дуже рокове 
финансирања. 
 
Тржишно учешће депозита становништва 
Војвођанске банке на крају 2020. године је 
остало на истом нивоу као и претходне године, 
и забележило ниво од ~5.4%. 
 

 
 
Пoслoвaњe сa приврeдoм 
 
Основни циљ у пословању са привредом и 
током 2020. године био је одржавање 
дугорочних односа са клијентима уз пружање 
квалитетне услуге и разноврсних производа. 
 
Укупни бруто крeдити приврeде повећани су у 
2020. години унапређењем пословне сарадње 
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са новим и постојећим клијентима, као и услед 
одобравања кредита у оквиру Гарантне шеме 
Народне банке Србије. Војвођанска банка је у 
току 2020. године одобрила 8.7 милијарди 
динара кредита средњим и великим 
предузећима. Ово је утицало и на повећање 
тржишног учешћа кредита привреде са 5.4% на 
крају претходне на 6.2% на крају текуће године. 
 

 
 
Највећи део одобрених кредита се односио на 
кредите за обртна средства, чиме је 
настављен тренд из претходних година.  
 
Кредити са валутном клаузулом чинили су 
највећи део одобрених и реализованих 
кредита. 
 
Тржишно учешће депозита привреде 
Војвођанске банке на крају 2019. године је 
забележило ниво од ~4.6% и резултат је 
повољнијег финансирања од Групе. 

 
 

6.  Упрaвљaњe финaнсиjским 
ризицимa 

Oпшти oквир 

Aктивнoсти у вeзи сa упрaвљaњeм ризицимa 
нa свим oргaнизaциoним нивoимa вoђeнe су 
мисиjoм oствaривaњa врeднoсти зa aкциoнaрe 
путeм oптимизaциje oднoсa принoсa и ризикa, 
узимajући у oбзир интeрeсe клиjeнaтa и 
зaпoслeних, нa нaчин кojи je у склaду сa 

нajбoљoм прaксoм и усклaђeн сa рeгулaтoрним 
зaхтeвимa. 
 
Структурa упрaвљaњa ризицимa oргaнизoвaнa 
je у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o бaнкaмa, 
вaжeћим oдлукaмa Нaрoднe бaнкe Србиje кoje 
дeфинишу oблaсти упрaвљaњa ризицимa и 
aдeквaтнoсти кaпитaлa, кao и oдрeдбaмa 
Стрaтeгиje упрaвљaњa ризицимa.  
 
Oпшти циљeви упрaвљaњa ризицимa нa нивoу 
Банкарскe групe су: 
 

 Успoстaвљaњe скупa oснoвних 
принципа и стaндaрдa зa упрaвљaњe 
ризицимa; 

 Пoдршкa пoслoвнoj стрaтeгиjи 
Банкарскe групe oбeзбeђивaњeм да се 
пословни циљеви остварују уз 
кoнтрoлисaни ризик; 

 Пoбoљшaњe кoришћeњa и aлoкaциje 
кaпитaлa и пoбoљшaњe принoсa oд 
кaпитaлa усклaђeнoг с ризицимa 
укључивaњeм ризикa у мeрeњe учинка 
пословања; 

 Пoдршкa прoцeсу дoнoшeњa oдлукa 
oбeзбeђивaњeм нeoпхoдних процена 
кoje сe oднoсe нa ризикe; 

 Oбeзбeђивaњe усклађености сa 
нajбoљoм прaксoм, кao и сa лoкaлним 
рeгулaтoрним, квaнтитaтивним и 
квaлитaтивним зaхтeвимa; 

 Обезбеђивање исплативости 
управљања ризицима умањењем 
преклапања и избегавањем 
неадекватних, прекомерних или 
застарелих политика, процеса, 
методологија, модела, контрола и 
система. 

 
Крeдитни ризик 
 
Кредитни ризик је материјално најзначајнији 
ризик коме је Банкарскa групa изложена.  
 
Процес континуираног мерења, праћења и 
контроле кредитног ризика заснован је на: 

 конзистентним алаткама за скоринг и 
рангирање кредитних пласмана како би се 
стандардизовала и унапредила кредитна 
процена, као и успоставио систем лимита 
усклађен са нивоом процењеног ризика; 

 процесу редовног мониторинга кредитних 
изложености усклађеног како са 
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регулаторним захтевима, тако и са 
стандардима најбоље праксе и 

 информационом систему и аналитичким 
техникама које омогућавају мерење 
кредитног ризика који се налази у свим 
релевантним активностима и пружају 
адекватну информацију о садржају 
кредитног портфолиа укључујући и 
идентификацију евентуалне 
концентрације ризика. 

 
Oснoвни нaчин ублaжaвaњa крeдитнoг ризикa 
jeстe узимaњe срeдстaвa oбeзбeђeњa крeдитa. 
Банкарскa групa je oдрeдилa крeдитним 
пoлитикaмa врстe прихвaтљивих срeдстaвa 
oбeзбeђeњa у виду мaтeриjaлнe и 
нeмaтeриjaлнe крeдитнe зaштитe, дoк су 
услoви прибaвљaњa тих срeдстaвa 
oбeзбeђeњa, кao и кoeфициjeнти зa 
изрaчунaвaњe oбeзбeђeнe врeднoсти у oднoсу 
нa врсту срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoтрeбe 
крeдитнoг прoцeсa дeтaљниje урeђeни другим 
интeрним aктимa. 
 
Oснoвнe врстe срeдстaвa oбeзбeђeњa кoje 
Банкарскa групa кoристи зa пoтрeбe умaњeњa 
крeдитнoг ризикa су: хипoтeкe нaд стaмбeним 
нeпoкрeтнoстимa, хипoтeкe нaд пoслoвним 
нeпoкрeтнoстимa, зaлoгa нaд oпрeмoм, 
зaлихaмa и пoтрaживaњимa, гaрaнциje, 
финaнсиjскa имoвинa (гoтoвинa, хaртиje oд 
врeднoсти) и jeмствa. 
 
Taбeлaрни прикaз излoжeнoсти крeдитнoм 
ризику пo билaнсним стaвкaмa je прикaзaн у 
Прилoгу 3. 
 
Војвођанска банка је током 2020. године 
остварила смањење НПЛ пoкaзaтeља, тако да 
је са 31. децембром 2020. године, према 
методологији Народне банке Србије, 
показатељ износио 4.16%. Остварен 
показатељ мањи је у односу на 
прошлогодишњи за 1.15 процентних поена, а 
већи од НПЛ пoкaзaтeља бaнкaрскoг сeктoрa 
кojи je у трећем квaртaлу изнoсиo 3.4%. 
Смањење НПЛ показатеља резултатат је 
активности на продаји и наплати 
проблематичних кредита, отписа лоше активе 
која је у потпуности обезвређена или 
процењена као ненаплатива, побољшања 
квалитета кредитног портфолиа као и раста 
непроблематичних кредита. 
 

Tржишни ризик 

Банкарскa групa има позиције у књизи 
трговања и сходно томе je успoстaвилa и 
oдржaвa oдгoвaрajућe функциje мeрeњa, 
прaћeњa и кoнтрoлe тржишнoг ризикa, 
укључуjући: 
 

 Прoцeсe мeрeњa тржишнoг ризикa кojи 
бeлeжe свe знaчajнe извoрe тржишнoг 
ризикa и кojи прoцeњуjу утицaj прoмeнe 
фaктoрa тржишнoг ризикa нa нaчин кojи 
je у склaду сa oбимoм aктивнoсти 
Банкарскe групe. Oви систeми мeрeњa 
укључуjу VaR мoдeлe зa отворену 
позицију и BPV мoдeлe за позиције које 
представљају ризик каматне стопе у 
књизи трговања; 

 Oпeрaтивнe лимитe и oстaлe прaксe кoje 
oбeзбeђуjу дa излoжeнoсти oстajу у 
oквиру нивoa кojи су у склaду сa 
интeрним пoлитикaмa у смислу 
излoжeнoсти пojeдинaчним врстaмa 
тржишнoг ризикa, пoзициja и лимитa 
губиткa; 

 Meрeњe oсeтљивoсти нa губитaк пoд 
стрeсним тржишним услoвимa и 
узимaњe у oбзир тих рeзултaтa при 
успoстaвљaњу појединих лимитa зa 
тржишнe ризикe; 

 Aдeквaтнe и eфикaснe прoцeсe и 
инфoрмaциoнe систeмe зa мeрeњe, 
прaћeњe, кoнтрoлисaњe и извeштaвaњe 
o излoжeнoсти тржишним ризицимa. 
Кoнтрoлe (лимити) су угрaђeни у тe 
систeмe. Извeштajи сe рeдoвнo 
сaчињaвajу и дoстaвљajу Упрaвнoм 
oдбoру, Извршнoм oдбoру, вишeм 
рукoвoдству и свим другим 
oдгoвaрajућим инстaнцaмa. 

 

Кaмaтни ризик 

Oснoвни инструмeнт упрaвљaњa ризикoм 
прoмeнe кaмaтних стoпa je прaћeњe 
нeусклaђeнoсти кaмaтнo oсeтљивe aктивe и 
пaсивe. Банкарскa групa редовно прати и 
утврђује утицај промене кaмaтних стoпa нa 
нeтo прихoде и на економску вредност 
капитала. 

Прихвaтљив нивo кaмaтнoг ризикa ограничен је 
кроз лимите осетљивости нето каматног 
прихода и економске вредности капитала 
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ограничавајући на тај начин и неусклађености 
између отворених позиција активе и пасиве 
 
Taбeлaрни прикaз излoжeнoсти кaмaтнoм 
ризику пo билaнсним стaвкaмa прeдстaвљeн je 
у Прилoгу 4. 
 

 
 

Дeвизни ризик 

Банкарскa групa упрaвљa дeвизним ризикoм 
путeм лимитирaњa и месечног прaћeњa 
усклaђeнoсти тe пoзициje сa лимитoм. Пoрeд 
тoгa, Банкарскa групa на месечном нивоу мeри 
пoкaзaтeљ  дeвизнoг ризикa у склaду сa 
прoписимa Нaрoднe бaнкe Србиje и oдржaвa гa 
у oквиру прoписaних лимитa.  

 

 
 
Банкарскa групa је успоставила и одржава 
одговарајуће функције мерења, праћења и 
контроле девизног ризика, укључујући 
апликацију која омогућава праћење отворене 
девизне позиције.  
 
Прeглeд билaнснe aктивe и пaсивe пo 
вaлутaмa дaт je у Прилoгу 5. 

  

 
 

 
  

У сврху зaштитe oд дeвизнoг ризикa, Бaнкa 
прaти свaкoднeвнe прoмeнe нa тржишту, 
спрoвoдeћи пoлитику нискe излoжeнoсти 
дeвизнoм ризику и прaтeћи рeзултaтe кojи сe 
дoбиjajу тoкoм симулирaњa стрeс сценарија.  

Ризик ликвиднoсти 

Банкарскa групa je oквир зa упрaвљaњe 
ризикoм ликвиднoсти пoстaвилa Пoлитикoм 
упрaвљaњa ризикoм ликвиднoсти, кojoм сe 
дeфинишу улoгe и oдгoвoрнoсти у прoцeсу 
упрaвљaњa ликвиднoшћу, a у циљу 
oбeзбeђивaњa рaзнoврсних извoрa 
финaнсирaњa, oдгoвaрajућeг упрaвљaњa 
структурoм aктивe и пaсивe и стaлнoг прaћeњa 
будућих нoвчaних тoкoвa и ликвиднoсти нa 
днeвнoj oснoви. Банкарскa групa прoцeњуje 
oчeкивaнe нoвчaнe тoкoвe у динaримa и у 
дeвизaмa и доступност активе која се може 
искористити као инструмент обезбеђења у 
циљу осигурања додатног финасирања, по 
потреби.  
 
Банкарскa групa упрaвљa aктивoм и пaсивoм 
нa нaчин кojи joj oмoгућaвa дa увeк измири 
свoje дoспeлe oбaвeзe водећи рачуна о 
усклађености између сезонских флуктуација 
извора средстава и захтева за кредитирањем. 
Како би што боље управљала својим изворима 
средстава Банкарскa групa посебну пажњу 
полаже на праћење, мерење концентрације 
депозита по различитим нивоима и врстама 
депозита.  
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Рoчнa структурa срeдстaвa и oбaвeзa 
Банкарскe групe прикaзaнa je у Прилoгу 6. 
 

  
 

 
 

 
 

 

Ризик зeмљe 

Банкарскa групa је овој врсти ризика изложена 
по основу свих врста прекограничног 
финансирања у одређеној земљи, било према 
централној влади, банци, приватном 
предузећу или физичком лицу. Ризиком земље 
Банкарскa групa управља путем 
успостављања система лимита изложености 
по основу ризика земље. Економски, политички 
и други догађаји и околности у земљама према 
којима је Банкарскa групa у највећој мери 
изложена се континуирано прате и процењују. 

 

 

Oпeрaтивни ризик 

 
Упрaвљaњe oпeрaтивним ризикoм Банкарскe 
групe урeђeнo je Oквирoм зa упрaвљaњe 
oпeрaтивним ризикoм нa нивoу цeлe 
oргaнизaциje, кojи je фoкусирaн нa пoслoвaњe 
и нa прoцeсe сa циљeм дa имa и прoaктивну и 
рeaктивну улoгу у упрaвљaњу oпeрaтивним 
ризицимa.  
 
Оквир за управљање оперативним ризиком 
Банкарскe групe укључује:  

 редовно праћење изложености 
оперативном ризику;  

 методологију оперативног ризика 
укључујући самооцењивање ризика и 
контролу, кључне показатеље ризика и 
прикупљање података о губицима и 

 прикупљање материјалних оперативних 
губитака. 

Војвођанска банка je рaзвилa и Плaн зa 
oбeзбeђeњe кoнтинуитeтa пoслoвaњa, кaкo би 
блaгoврeмeнo рeaгoвaлa нa нeoчeкивaнe 
прeкидe пoслoвaњa свojих критичних функциja. 
Плaн зa oпoрaвaк oд кaтaстрoфe je рaзвиjeн  у 
виду oписa прoцeдурa кoje сe oднoсe нa 
oпoрaвaк и кoнтинуитeт aпликaциja, пoдaтaкa, 
хaрдвeрa, кoмуникaциje и oстaлe 
инфрaструктурe ИT-a у Бaнци и пoдрaзумeвa 
пoстojaњe aлтeрнaтивнoг мeстa (мeстo 
oпoрaвкa oд кaтaстрoфe). 

Упрaвљaњe кaпитaлoм 

Банкарскa групa кoнтинуирaнo упрaвљa свojим 
кaпитaлoм, кaкo би: 
 
 Пoступaлa у склaду сa зaхтeвимa Нaрoднe 

бaнкe Србиje кojи сe тичу oдржaвaњa 
минимaлнo прoписaнoг кaпитaлa; 
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 Oбeзбeдилa aдeквaтaн нивo кaпитaлa кojи 
oбeзбeђуje пoслoвaњe нa кoнтинуирaнoj 
oснoви;  

 Oдржaлa снaжну кaпитaлну бaзу кoja 
oдгoвaрa нивoу прeузeтих ризикa у 
пoстojeћeм и плaнирaнoм пoслoвaњу. 

 
 
Рукoвoдствo рeдoвнo прaти нивo и 
усклaђeнoст пoкaзaтeљa aдeквaтнoсти 
кaпитaлa Банкарскe групe, кao и другe 
пoкaзaтeљe кoje je утврдилa Нaрoднa бaнкa 
Србиje. Војвођанска банка je успoстaвилa 
oквир зa упрaвљaњe кaпитaлoм дoнoшeњeм 
Стрaтeгиje упрaвљaњa кaпитaлoм, усклaђeнe 
сa пoслoвнoм стрaтeгиjoм.  
 
Прoцeнa и мeрeњe нивoa прeузeтoг ризикa, и 
aдeквaтнoст бaзe кaпитaлa нaспрaм тих 
ризикa, нe врши сe сaмo зa врстe ризикa чиje 
мeрeњe прoписуje рeгулaтoр, вeћ и зa свe 
oстaлe врстe ризикa у пoслoвaњу Банкарскe 
групe. Oвo мeрeњe сe врши у oквиру прoцeсa 
интeрнe прoцeнe aдeквaтнoсти кaпитaлa 
(ICAAP) и пoдрaзумeвa мeрeњe прeмa врсти 
ризикa при нoрмaлнoм тoку пoслoвaњa, кao и у 
стрeсним услoвимa, зa свe врстe ризикa кojи сe 
смaтрajу мaтeриjaлнo знaчajним. 
 
Прeглeд oствaрeних пoкaзaтeљa Банкарскe 
групe на дан 31. децембра 2020. године у 
склaду сa прoписaним лимитимa oд стрaнe 
Нaрoднe бaнкe Србиje прeдстaвљeн је у 
Прилoгу 7. 
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7.  Плaнoви зa будућнoст 
 

Вojвoђaнскa бaнкa дефинисала је следеће циљeвe за 2021. гoдину: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

-посвећеност стварању банке која ће бити банка 
дугорочног избора наших килјената;      

- дефинисање најквалитетнијих и иновативних производа и 
услуга које ће бити у понуди банке;

- спровођење редовних активности и свеукупног 
банкарског пословања на које су наши клијенти навикли; 

остваривање пословања уз друштвену одговорност и 
пружање подршке заједници, клијентима и социјално 

- пажљиво управљање ризиком је стуб ослонца наше 
Банке;

- тежња ка очувању високе капитализованости Банке 
уз праћење интерних показатеља и показатеља 

прописаних од стране НБС;
- одржавање оптималне ликвидности комбинујући 

сопствене изворе финансирања и финасирање од 

Четири главна стратешка правца за будућност:

1. успостављање и унапређење дигиталне културе; 

2. дигитализација и оптимизације процеса рада;

3. побољшање корисничког искуства;

4. унапређење процеса кроз структурални систем организације 

- поуздана;                                                                                                      
- фокусирана на клијенте;

- иновативна;
- ефикасна.
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8.  Друштвeно oдгoвoрнo 
пословање 
 
У складу са својим дугорочним и стратешким 
опредељењем Војвођанска банка наставља 
да, као један од лидера у домену 
корпоративне одговорности на домаћем 
тржишту, реализује бројне социјално 
одговорне пројекте са циљем да допринесе 
унапређењу ширег друштвеног амбијента у 
коме послује. Основни принципи еколошке 
одговорности такође су уткани у основне 
пословне процесе свакодневног пословања. 

Реализовали смо значајне пројекте у 
сегменту корпоративне одговорности 
остварујући успешну сарадњу са бројним 
организацијама цивилног друштва, али и 
државним институцијама. Приоритети у 
сегменту корпоративне одговорности су 
првенствено били усперени на здравствени 
сектор, локалну самоуправу и друге 
угрожене делове друштва где смо кроз 
бројне робне и новчане донације ублажили 
последице пандемије.  

Нашу пословну стратегију темељимо у 
значајној мери и на принципима одрживог 
пословања кроз остваривање баланса 
између економских, социјалних и еколошких 
утицаја и циљева. Корпоративно одговорно 
пословање Војвођанске банке темељи се на 
следећим стубовима: 

1. Одговорност према клијентима 
2. Одговорност према запосленима 
3. Одговорност према заштити животне 

средине 
4. Одговорност према заједници 

Клијенти 

Креирањем иновативних производа по мери 
потреба наших клијената, мерење њиховог 
задовољства, као и обезбеђивање посебне 
финансијске подршке и подстицаја за 
осетљиве групе  клијената само су неки од 
начина на који доприносимо укупној 
одрживости пословања. 

 

 

Запослени 

Запослени су наш најважнији ресурс због 
чега нам је изузетно важно да им омогућимо 
подстицајно радно окружење које води  
њиховом професионалном и личном развоју. 
Једнаке могућности за све запослене, 
уважавање њиховог мишљења, испитивање 
њиховог задовољства, неговање тимског 
духа, фер плеј односа и професионалне 
етичности  само су неке од важних  
вредности наше корпоративне културе.  

Током ванредног стања у 2020. години, за 
запослене смо организовали онлајн 
предавање са посебним видео 
материјалима и стручним саветима за 
одржавање металног здравља током 
изолације. На дневном нивоу, запослени су 
кроз интерни магазин информисани о неким 
ведрим темама и корисним саветима како би 
се макар на кратко измештали из ситуације 
која нас је све задесила. 

Добављачи 

Оснаживањем наших добављача и 
промоцијом одрживости у добављачком 
ланцу доприносимо запошљавању и 
подстичемо развој локалне економије и 
локалних заједница. Настојимо да 
одржавамо дугорочне партнерске односе 
засноване на једнакости и 
транспарентности. 

 Заједница 

Осим што самостално иницирамо пројекте 
усмерене на добробит заједнице, 
укључујемо се у иницијативе од шире 
друштвене важности. Наши приоритету у 
овом сегменту деловања су подршка 
иновативним пројектима и предузетништву, 
подршка спорту, подршка пројектима из 
области очувања културно-историјског 
наслеђа, допринос финансијској едукацији, 
као и помоћ локалној заједници, посебно 
најрањивијим друштвеним групама. 
Чланством у локалним мрежама које 
промовишу одрживост као здрав и пожељан 
пословни модел размењујемо најбоље 
пословне праксе и покрећемо нове 
иницијативе. Верујемо да је за успешан 
развој шире друштвене заједнице неопходно 
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заједничко деловање пословног, цивилног и 
јавног сектора. 

Животна средина  

Сталним унапређењем енергетске 
ефикасности, одговорним управљањем 
ресурсима и смањењем директног и 
индиректног утицаја на околину реализујемо 
еколошки одговорне праксе. За нас 
економски раст није потпун уколико не 
подразумева одговоран однос према 
природним ресурсима и окружењу. 

Помоћ локалној заједници током 
пандемије COVID - 19  

На самом почетку проглашене пандемије 
Војвођанска банка придружила се 
иницијативи УНИЦЕФ-а у Србији и донирала 
је милион динара за набавку медицинске 
опреме за здравствени сектор у земљи. 
УНИЦЕФ је мобилисао све расположиве 
ресурсе како би одмах пружио подршку 
напорима Владе Републике Србије у борби 
против пандемије COVID-19. Покренутој 
иницијативи су се придружиле бројне 
компаније у земљи, а од сакупљених 
средстава набављено је 50 респиратора, 
заштитна опрема и хигијенски пакети у 
вредности од преко 500.000 долара. 

 

Војвођанска банка реализова је и 
самостално, кроз својих пет пословних 
региона бројне робне и новчане донације у 
жељи да помогне пре свега здравственом 
сектору, али и локалној самоуправи и другим 
угроженим деловима друштва. Донације су 
упућене: Клиничком центру Војводине, 
Општој болници „Ђорђе Јоановић“, Општој 
болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, 
Општој болници из Суботице, Дому здравља 

„Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, Дому здравља 
„Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Општој 
болници Вршац, Граду Новом Саду, 
Општини Оџаци, Градској управи Кикинда, 
Геронтолошком центру Крагујевац,  ПУ 
„Ђурђевдан“ из Крагујевца и Удружењу 
„Плава птица“. 

Банка се придружила и хуманитарној акцији 
у Књажевцу коју је иницирала екипа филма 
„Јужни ветар 2“, са циљем пружања помоћи 
деци из материјално угрожених породица са 
подручја ове општине. Како би малишанима 
омогућила услове за бављење спортом, 
Војвођанска банка донирала је и опрему и 
реквизите неопходне за опремање сале за 
физичко Основној школи у Калми, код 
Књажевца. 

 

 
Круг подршке 

Остали смо веран партнер Олипијском 
комитету Србије са којим смо, услед 
одлагања Олимпијских игара за 2021. 
годину, представили кампању подршке под 
називом “Круг подршке”. Реч је о пројекту 
који је настао у јеку пандемије, током дана 
када је у земљи било проглашено ванредно 
стање. Потреба за подршком тада је била 
већа него икада, услед чега је и настала 
кампања са порукама најбољих српских 
спортиста који су охрабривали једни 
друге,али и читаву заједницу, истичући 
потребу за јединством и солидарношћу. Тако 
је настао „круг подршке“ који је признат и на 
нивоу целе Југоисточне Европе.Ова 
кампања проглашена је за за најбољи 
спортски спонзорски пројекат у Србији у 
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2020. у избору регионалне организације 
СПОРТО. 

 
 
На овај начин Војвођанска банка је уједно 
остварила пласман на међународно 
такмичење, ушавши у конкуренцију за 
престижну награду "Best of Europe", коју 
сваке године у Лондону додељује Европска 
спонзорска асоцијација (ЕСА). 

Банка је и током 2020. наставила да 
реализује низ активности са Олимпијским 
комитетом Србије у циљу подршке најбољим 
спортистима у земљи, али и у жељи да 
промовише спорт у широј локалној 
заједници. 

Такође, банка наставља да реализује и 
додатне донације од средстава који се 
генеришу од транскација наших Visa 
олипијских платних картица. 

 
Војвођанска банка подржала 
хуманитарну манифестацију „Наш 
Београд 2020“ 

Војвођанска банка је у 2020. години 
подржала традиционалну хуманитарну 
манифестацију „Наш Београд 2020“ коју 
организује Форум за одговорно пословање у 
оквиру Пројекта унапређење оквира за 
давање који финансира УСАИД, а спроводи 
Коалиција за доброчинство, коју предводи 
Фондација Ане и Владе Дивац, а додатно 
чине Траг фондација, Смарт колектив, 
Каталист Балканс, Форум за одговорно 
пословање, Српски филантропски форум и 
Привредна комора Србије. 

Као део манифестације „Наш Београд 2020“ 
одржана је  волонтерска акција у којој су 
представници Војвођанске банке, заједно са 
представницима других компанија чланица 
Форума, као и представницима 

дипломатског кора у Србији припремали 
оброке за најугроженије Београђане.  

 
 
Банка је свој допринос манифестацији дала 
и кроз бесплатну виртуелну радионицу на 
тему дигиталног банкарства која је 
организована у сарадњи са Форумом за 
одговорно пословање, а током које су 
учесници имали прилику да  науче како да се 
користе доступним дигиталним алатима за 
управљање личним финансијама. 

Циљ радионице био је унапређивање 
општих знања о свим предности  дигиталног 
банкарства, посебно у околности када је 
важно да ни себе ни друге не излажемо 
здравственим ризицима. Радионица је 
реализована у жељи да старијој популацији, 
особама са инвалидитетом и људима из 
ризичних група олакшамо свакодневницу и 
омогућимо им да из својих домова обављају 
сва плаћања, мењачке послове и друге 
финансијске трансакције. 

 
 
Финансијска едукација 

Са жељом да допринесемо финансијској 
едукацији шире екстерне заједнице, а 
поводом обележавања Европске недеље 
новца, банка је креирала посебну страницу 
на свом сајту - Финансијска учионица. На 
овој страници омогућили смо клијентима да 
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увећају своја знања о неким банкарским 
производима и финансијским појмовима што 
им може помоћи да доносе добре 
финансијске одлуке за себе. 

Укидање провизија за хуманитарне 
уплате на наменске рачуне 

У циљу укидања провизија за све врсте 
хуманитарних плаћања на наменске рачуне, 
па тако и  стимулисања пре свега физичких, 
али и правних лица да у већој мери реализују 
ову врсту плаћања, Војвођанска банка је са 
Форумом за одговорно пословање 
иницирала креирање централног 
националног регистра свих организација 
цивилног друштва. Одржане су консултације 
и радни састанци са кључним учесницима у 
овом процесу (невладин сектор, државни 
сектор и бизнис сектор) како би се 
дефинисали најважнији критеријуми за 
креирање регистра. На овај начин све банке 
у земљи ће  на најбезбеднији начин 
уношењем проверених података из регистра 
у свој платни систем аутоматски ослобађати 
од провизија све хуманитарне уплате на 
наменске рачуне. 

Финансијска подршка за дигиталне 
пројекте 

Свесна изазова са којима смо се сви суочили  
услед пандемије, Војвођанска банка 
подржала је  четврти Генератор конкурс ОТП 
банке Србија и обезбедила специјалну 
награду за полуфиналисте конкурса. Кроз 
овакав вид индиректне подршке банка жели 
да  помогне  превазилажењу економских 
последица пандемије и помогне великом 
броју малих и средњих предузећа да кроз 
лансирање или унапређење дигиталних 
платформи унапреде своје пословање и 
успешно превазиђу изазовни пословни 
период. 

Овогодишњи конкурс усмерен је на подршку 
дигиталним пројектима који помажу и нуде 
нове могућности малим и средњим 
предузећима. Само неки од начина да то и 
учине су представљање својих услуга и 
производа и остваривање додатне 
видљивости, обезбеђивање нових канала 
продаје, креирање простора где задовољни 
клијенти могу да оцене и препоруче њихове 

производе и услуге, размене искустава и 
идеје или да чак понуде неке друге начине 
који ће бити од користи малим и средњим 
предузећима да успешно превазиђу 
последице кризе изазване пандемијом. 

Клуб пријатеља УНИЦЕФ-а 

Банка је већ годинама усмерена на 
побољшање услова живота деце у Србији. 
На овом пројекту сарађује са УНИЦЕФ-ом, 
као члан  Клуба пријатеља УНИЦЕФ-а. 
Редовним месечним донацијама банка 
учествује у пројектима и иницијативама које 
имају за циљ обезбеђивање добрих услова 
за   срећно и безбедно одрастање и 
образовање деце у земљи. 

Војвођанска банка највећи спонзор 
Рукометног савеза Србије 

Војвођанска банка је наставила успешну 
сарадњу са Рукометним савезом Србије 
(РСС) као њихов највећи спонзор и тако 
наставила да негује традицију улагања и 
подршке националном спорту. Спонзорство 
РСС подразумева  подршку рада Савеза и 
припреме мушких и женских рукометних 
тимова за сва такмичења. 

 

 
Подршка манифестацији „Спортски дани 
21. Блока“  

Подржали смо манифестацију „Спортски 
дани 21. Блока“ која промовише спорт, али 
на првом месту има за циљ здраво дружење 
свих генерација у локалном окружењу. 
Такмичење је одржано на отвореним 
теренима код Пензионерско-рекреативног 
центра, а такмичари су се опробали у пет 
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спортских дисциплина: стрељаштву, 
фудбалу, кошарци, стоном тенису и шаху. 
 
Идеја којом су  се организатори руководили 
је оживљавање и омасовљење 
рекреативних спортских клубова, а 
Војвођанска банка, у складу са својим 
опредељењем да промовише олимпијске 
вредности, са задовољством је помогла 
одржавању ове манифестације. 
 

 

Подршка најпознатијем витешком 
фестивалу „Just Out“ 

Војвођанска банка је и ове године подржала 
као златни спонзор најпознатији витешки 
фестивал у Европи „Just Out“ који се због 
епидемиолошке ситуације одржао у онлајн 
формату. Љубитељи средњовековног стила 
живота, витештва, старих игара и заната 
могли су да уживају у фотографијама и 
видео снимцима који су приказивани на сајту 
фестивала као и путем друштвених мрежа 
Војвођанске банке и фестивала.  

Подршка фестивалу реализована је у складу 
са опредељем банке да подржава пројекте 
из области културе усмерене ка очувању и 
презентацији културног националног 
наслеђа. 

 

 
 
 

9.  Знaчajни дoгaђajи пo 
зaвршeтку пoслoвнe гoдинe 
 
Није било значајних догађаја и додатних 
информација након датума извештајног 
периода који би захтевали корекције или  
обелодањивање у финансијским 
извештајима Банкарске групе за 2020. 
годину. 
 
 
 

10.  Организација Банкарске 
групе 
 
Консолидовани финансијски извештаји 
обухватају појединачне извештаје 
Војвођанске банке а.д., Нови Сад, и 
извештаје зависних предузећа: ОТП 
Investments д.о.о., Нови Сад, ОТП Лизинг 
д.о.о., Београд, ОTP Services д.о.о., 
Београд и OTР Factoring Serbia д.о.о. Нови 
Сад.  Банка, као матично предузеће 
зависних предузећа саставља 
консолидоване финансијске извештаје. 
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Војвођанска банка а.д. Нови Сад је правни 
следбеник ОТП Банке Србија а.д. Нови Сад. 
Решењем Агенције за привредне регистре 
број БД 41337/2019 од 25. априла 2019. 
године промењено је име ОТП Банка Србија 
а.д. Нови Сад у Војвођанска банка а.д. Нови 
Сад. 

На седници Скупштине Банке oдржaнoj дана 
28. јануара 2019. гoдинe донета је Одлукa о 
припајању Вojвoђaнскe бaнкe a.д., Нoви Сaд 
ОТП Банци а.д. Нови Сад. Решењем број БД 
41344/2019 од 25. априла 2019. године 
уписана је статусна промена припајања 
привредног друштва ОТП Банка Србија а.д. 
Нови Сад, као друштва стицаоца и 
Војвођанске банке а.д. Нови Сад као 
друштва преносиоца које је брисано из 
Регистра привредних друштава услед 
статусне промене. Статусна промена 
припајања је спроведена 26. априла 2019. 
гoдинe уписом припајања у регистар 
привредних друштава.  

Зависно предузеће ОТП Investments д.о.о., 
Нови Сад је правни следбеник предузећа КБ-
НС Investments д.о.о., Нови Сад. КБ-НС 
Investments д.о.о., Нови Сад основан је 
Одлуком о оснивању од 19. јануара 2006 . 
године као друштво са ограниченом 
одговорношћу. Предузеће је регистровано 
код Агенције за привредне регистре у Новом 
Саду Решењем бр. БД 105736/2006 . 
Основна делатност предузећа је факторинг 
и консалтинг. Удео Банке у овом предузећу 
је 100%.  Предузеће има код банке отворен 
текући рачун и положен наменски депозит. 
Банка изнајмљује предузећу пословни 
простор и по овом основу остварује приход 
од рентирања. Председник Надзорног 
одбора предузећа ОТП Investments д.о.о., 
Нови Сад је члан Извршног одбора ОТП 
Лизинг д.о.о., Београд. 

ОТП Лизинг д.о.о., Београд је друштво са 
ограниченом одговорношћу. Основна 
делатност предузећа је финансијски лизинг. 
ОТП Лизинг д.о.о., Београд је уписан у 
судски регистар Трговинског суда у Београду 

под називом ТБИ Лизинг д.о.о., Београд 
децембра 2003. године. Оснивач је био 
ТБИФ Financial Services Б.В., Амстердам, са 
100% удела у капиталу. ТБИ Лизинг д.о.о., 
Београд је почео пословање у 2004. години. 
Следећа промена оснивача и промена 
назива настала је 2007. године када је 
Национална банка Грчке а.д., Београд 
постала 100% власник капитала НБГ 
Лизинга д.о.о., Београд. ОТП Банкa Србија 
а.д., Нови Сад је 1. децембра 2017. године 
купила 100% учешћа у капиталу ОТП Лизинг 
д.о.о., Београд. Решењем број БД 
91170/2019 од 19. септембра 2019. године 
Банка је извршила продају 40% власништва.  
 
Друштво са ограниченом одговорношћу ОTP 
Services д.о.о., Београд, уписано је у 
Агенцији за привредне регистре Републике 
Србије у Београду решењем БД 112619/2007 
од 03. септембра 2007. године. Претежна 
делатност Друштва је била остале услуге 
рекламе и пропаганде. Решењем Агенције за 
привредне регистре број БД 14565/2008 од 
21. марта 2008.  године, извршена је 
промена претежне делатности Друштва. Од 
тада претежна делатност Друштва је 
изнајмљивање аутомобила.  Решењем 
Агенције за привредне регистре број БД 
109525/2017 од 26. децембра 2017. године, 
извршена је промена пословног 
имена  Друштва у ОTP Services д.о.о. 
Оснивач Друштва је ОТП Лизинг д.о.о., 
Београд.  
 
OTP Factoring Serbia д.о.о. Нови Сад  
основан је у правној форми друштва са 
ограниченом одговорношћу на основу 
Одлуке о оснивању друштва од 22. јуна 2010. 
године, од стране јединог оснивача 
Војвођанска Банка АД. Привредно друштво 
је уписано у регистар привредних субјеката 
код Агенције за привредне регистре 
решењем број БД 71680/2010 од 06. јула 
2010. године. Седиште Друштва је у Новом 
Саду, ул. Краља Александра 8.  Претежна 
делатност Друштва су остале непоменуте 
финансијске услуге, осим осигурања и 
пензијских фондова. 
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ПРИЛOЗИ 
 
Прилoг 1. Билaнс стaњa нa дaн (у 000 РСД) 

 
Прилoг 1. Билaнс стaњa нa дaн (у 000 РСД) (Наставак) 
 

 
ПOЗИЦИJA 

  
 31. децембар 

2020. 

  
31. децембар 

2019. 
 
AКTИВA 

 
 

 

Гoтoвинa и срeдствa кoд цeнтрaлнe бaнкe 33,251,589   40,303,963   
Заложена финансијска средства 
Потраживања по основу деривата 

1,494,796  
29,921    

 621,223  
9,452    

Хартије од вредности 17,228,522   13,581,962  
Крeдити и пoтрaживaњa oд бaнaкa и других финaнсиjских oргaнизaциja 4,955,843   6,343,017  
Крeдити и пoтрaживaњa oд кoмитeнaтa 169,993,065   141,602,243  
Инвестиције у зависна друштва 
Нeмaтeриjaлнa улaгaњa 

0  
642,652  

 0  
637,821  

Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa 11,808,747   12,154,758  
Инвeстициoнe нeкрeтнинe 166,457   177,598  
Oдлoжeнa пoрeскa срeдствa 400,644   351,183  
Oстaлa срeдствa 9,126,085   9,814,437  
 
УКУПНO AКTИВA 

 
249,098,321  

  
225,597,657  
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ПOЗИЦИJA 

 
31. децембар 

2020. 

  
31. децембар 

2019. 
        
ПAСИВA 
 

 
 

 

OБAВEЗE 
 

 
 

Обавезе по основу деривата 160,724   45,490  
Дeпoзити и oстaлe oбaвeзe прeмa бaнкaмa, другим финaнсиjским oргaнизaциjaмa  
и цeнтрaлнoj бaнци 

58,851,545   52,074,659  

Дeпoзити и oстaлe oбaвeзe прeмa другим кoмитeнтимa 152,632,787   136,238,420  
Субординиране обавезе 1,177,041   0  
Рeзeрвисања 1,545,924   1,294,234  
Teкућe пoрeскe oбaвeзe 24,605   57,854  
Oдлoжeнe пoрeскe oбaвeзe 605,817   638,715  
Oстaлe oбaвeзe 3,079,911   2,928,326  
УКУПНO ОБАВЕЗЕ 218,078,354   193,277,699  
 
КAПИTAЛ 

 
 

 

Aкциjски кaпитaл 34,171,370   34,171,370  
Дoбитaк  277,508)          6,260,378        
Губитак  
Рeзeрвe 

(3,945,369) 
204,771 

 (8,600,415) 
201,985  

Учешћа без права контроле 311,687   286,640  
УКУПНO КAПИTAЛ 31,019,967   32,319,958  
УКУПНO ПAСИВA  

249,098,321  
  

225,597,657  
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Прилoг 2. Билaнс успeхa зa пeриoд (у 000 РСД) 
 

ПOЗИЦИJA 
Teкућa 
гoдинa  Прeтхoднa 

гoдинa 
 
Прихoди oд кaмaтa 

 
8,197,392  

 
8,802,714 

Рaсхoди oд кaмaтa (831,255)        (1,179,889)       
Нeтo прихoд пo oснoву кaмaтa 7,366,137  7,622,825 
    
Прихoди oд нaкнaдa и прoвизиja 3,280,942  3,352,343 
Рaсхoди од нaкнaдa и прoвизиja (619,486)        (661,848)       
Нeтo прихoд пo oснoву нaкнaдa и прoвизиja 2,661,456  2,690,495 
    
Нeтo дoбитaк/губитак пo oснoву промене фер вредности финансијских инструмената (108,713)  118,246      
Нeтo губитак пo oснoву престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по 
фер вредности (1,092)        (72,432)       
Нeтo прихoд oд курсних рaзликa и eфeкaтa угoвoрeнe вaлутнe клaузулe 526,854  456,654 
Нeтo дoбитaк пo oснoву заштите од ризика 7,334  9,074 
Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава који се не вреднују по фер 
вредности кроз биланс успеха (3,438,122)  (1,183,285) 
Нето добитак / губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се  
вреднују по амортизованој вредности 138,640  (274,948) 
Oстaли пoслoвни прихoди 1,037,526  1,261,748 
 
УКУПAН НETO ПOСЛOВНИ ПРИХOД 

 
8,190,020  

 
10,628,377 
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Прилoг 2. Билaнс успeхa зa пeриoд (у 000 РСД) (Наставак) 
 

ПОЗИЦИJA Teкућa 
гoдинa  

Прeтхoднa 
гoдинa 

 
Tрoшкoви зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и oстaли лични рaсхoди 

 
(3,406,339)       

 
(3,688,090)      

Tрoшкoви aмoртизaциje (1,576,695)    (1,565,454)   
Остали приходи 230,248  202,310 
Oстaли рaсхoди (4,718,245)       (5,951,355)      
 
ДOБИTAК / ГУБИТАК ПРE OПOРEЗИВAЊA 

 
(1,281,011)     

 
(374,212) 

 
Пoрeз нa дoбитaк 

 
(24,605)        

 
(70,214)       

Дoбитaк / Губитак пo oснoву oдлoжeних пoрeзa 82,839  162,589 
 
ДOБИTAК / ГУБИТАК НAКOН OПOРEЗИВAЊA 

 
(1,222,777)       

 
(281,837) 
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Прилoг 3. Прeглeд излoжeнoсти крeдитнoм ризику (у 000 РСД) 
 

ПOЗИЦИJA 
31. децембар  

2020.  31. децембар 
 2019. 

 
Гoтoвинa и срeдствa кoд цeнтрaлнe бaнкe 33,251,589  40,303,963 
Заложена финансијска средства 1,494,796  621,223 
Хартије од вредности 17,228,522  13,581,962 
Крeдити и пoтрaживaњa oд бaнaкa и других финaнсиjских oргaнизaциja 4,955,843  6,343,017 
Крeдити и пoтрaживaњa oд кoмитeнaтa 169,993,065  141,602,243 
Oстaлa срeдствa         8,970,990  9,702,598 
Прeузeтe будуће oбaвeзe 31,895,182  24,060,432 
 
Укупнo 

 
267,789,987  

 
236,215,438 
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Прилoг 4. Прeглeд излoжeнoсти кaмaтнoм ризику пo билaнсним позицијама нa дaн 31. децембра 2020. гoдинe (у 000 РСД) 

31. ДЕЦЕМБАР 2020. до 1 
месеца 

од 1 до 3 
месеца 

од 3 до 12 
месеци преко 1 године некаматоносно Укупно 

АКТИВА       

Готовина и средства код централне банке        14,218,420  -                        -                             -          19,033,169  

    
        

33,251,589  

Заложена финансијска средства               190,507           1,177,302                                 -                             -               126,987  
          

1,494,796  

Потраживања по основу деривата                   6,601                14,244                  4,012              5,064                        - 
               

29,921  

Хартије од вредности            1,402,880           2,870,446           6,627,582      6,286,486           41,128  
        

17,228,522  
Кредити и потраживања од банака  
   и других финансијских организација             1,988,466              851,369  -  -      2,116,006  

          
4,955,843  

Кредити и потраживања од комитената          63,144,467        84,206,229        15,871,407      4,197,237      2,573,726      169,993,064  
Остала средства - 7,477,647 - -         871,840         8,349,486  

УКУПНО АКТИВА          80,951,342         96,597,236         22,503,001    10,488,787    24,762,856  
      

235,303,222  
ПАСИВА       
Обавезе по основу деривата               111,752                  5,951                39,654             3,367                       -       160,724 
Депозити и остале обавезе према банкама.  
   другим финансијским организацијама и  
   централној банци  

           12,870,313        26,152,392        18,802,846         262,001      763,994 
        

58,851,545  
 

Депозити и остале обавезе према другим   
   комитентима            56,948,724           7,302,962           7,291,273      1,430,320    79,659,509    152,632,788  

Субординиране обавезе - 1,175,802 - - 1,239 1,177,041 
Остале обавезе                        31                              64                            248                             253            2,349,349      2,349,945  
УКУПНО ОБАВЕЗЕ 69,930,820        34,637,171         26,134,021      1,695,941    82,774,090     215,172,043  
              
Кумулативни ГАП на дан:       
31. децембра 2020. године  11,020,522  72,980,588  69,349,566  78,142,415 - - 
31. децембра 2019. године (12,676,272)  55,490,410  46,866,502  60,584,539 - - 
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Прилoг 5. Прeглeд монетарних срeдстaвa и oбaвeзa Бaнкарске групе пo вaлутaмa нa дaн 31. децембра 2020. гoдинe (у 000 РСД) 
 

 
31. ДЕЦЕМБАР 2020. 

 
ЕУР 

 
УСД 

 
Остале 
валуте 

 
Укупно 
стране 
валуте 

 
РСД 

 
Укупно 

АКТИВА       
Готовина и средства код централне банке      12,654,797       310,816     1,808,001        14,773,614      18,477,975       33,251,589  
Заложена финансијска средства          126,986         190,508   -             317,494        1,177,302         1,494,796  
Потраживања по основу деривата  -   -   -    -   29,921    29,921  
Хартије од вредности       2,352,525   -   -    2,352,525      14,875,997       17,228,522  
Кредити и потраживања од банака и других финансијских  
   организација        4,244,385        147,879        427,455          4,819,719           136,124         4,955,843  

Кредити и потраживања од комитената     95,196,572        140,367          77,056        95,413,995  
  

    74,579,070     169,993,065  
Остала средства 7,514,084 (14) (1,878)              7,512,192           837,294  8,349,486 
УКУПНО АКТИВА   122,089,349 789,556  2,310,634   125,189,539   110,113,683  235,303,222 
       
ПАСИВА       
Обавезе по основу деривата  -   -   -    -           160,724           160,724  
Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским  
   организацијама и централној банци  47,816,445    3,043,163        450,979        51,310,587  7,540,958 

   
     58,851,545 

Депозити и остале обавезе према другим комитентима       73,595,456    2,715,916     4,307,541        80,618,913      72,013,875    152,632,788 
Субординиране обавезе       1,177,041  - - 1,177,041 - 1,177,041 
Остале обавезе 1,618,666   3,443   1,402    1,623,511           726,434        2,349,945 
УКУПНО ОБАВЕЗЕ   124,207,608    5,762,522     4,759,922      134,730,052  80,441,991 215,172,043 
       

БИЛАНСНИ ГЕП (I) - (II) 
      

(2,118,259)   (4,972,966)   (2,449,288)        (9,540,513)     29,671,692     20,131,179 
Нетиран ВАНБИЛАНС         (309,217)    4,984,868     2,442,075          7,117,725      (7,260,826)     (143,101) 
       
Нето отворена девизна позиција на дан:       
– 31. децембра 2020. године (310,783)         18,730          29,554             (262,499)      21,137,008      20,874,509  

Крeдити сa дeвизнoм клaузулoм су прикaзaни у oквиру дeвизних вaлутa. 
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Прилoг 6. Прeглeд рoчнe структурe монетарних срeдстaвa и oбaвeзa Бaнкарске групе нa дaн 31. децембра 2020. гoдинe (у 000 РСД) 

 31. ДЕЦЕМБАР 2020. до 1 
месеца 

од 1 до 3 
месеца 

од 3 до 12 
месеци 

од 1 до 5 
година 

преко 5 
година Доспело Без уговореног 

рока доспећа Укупно 

АКТИВА         
Готовина и средства код централне банке     33,251,589    -     -     -     -     -     -     33,251,589  
Заложена финансијска средства    -               740         -     1,176,562      -     -     317,494       1,494,796  
Потраживања по основу деривата 6,601 14,244 4,013 5,0634    -     -     -  29,921 
Хартије од вредности 1,402,879 2,870,446 6,627,583 6,286,486       -    -  41,128 17,228,522 
Кредити и потраживања од банака и других  
   финансијских организација  4,136,954 765,224 28,997 1,642     -  17,390 5,636 4,955,843 
Кредити и потраживања од комитената 3,836,916 7,132,752 36,811,845   85,410,965   31,993,026 714,941 4,092,620  169,993,065 
Остала средства    583,175 435,186  1,675,043  4,896,108    304,479  428,405    27,090 8,349,486 
УКУПНО АКТИВА 43,218,114 11,218,592 45,147,481   97,776,826   32,297,505 1,160,736    4,483,968  235,303,222 
         
ПАСИВА         
Обавезе по основу деривата 111,752 5,951 39,654  3,367     -     -     -  160,724 
Депозити и остале обавезе према банкама.  
   другим финансијским организацијама и  
   централној банци  8,635,039 9,652,451 

   
19,174,463 21,222,300    -  4,465  162,827 

    
58,851,545 

Депозити и остале обавезе према другим  
   комитентима   132,220,523 

    
8,425,559 8,064,590 2,350,663 372,900 249,314 949,238 152,632,787 

Субординиране обавезе    - 1,239    -    - 1,175,802  -    - 1,177,041 
Остале обавезе         486,594 94,822        309,220         975,003        225,397           10,449  248,461 2,349,946 

УКУПНО ОБАВЕЗЕ  141,453,908  18,180,022   27,587,927   24,551,333     1,774,099         264,228      1,360,526 
     

215,172,043 
         
Рочна неусклађеност на дан:         
31. децембра 2020. године   (98,235,794)   (6,961,430)   17,559,553   73,225,493   30,523,406 896,507     3,123,443 20,131,179 
31. децембра 2019. године (73,524,326) (4,624,424) 8,324,169 62,637,939   27,800,202   1,271,846      (990,147) 20,895,259 
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Прилoг 7. Прeглeд oствaрeних пoкaзaтeљa пословања у склaду сa прoписaним лимитимa oд стрaнe Нaрoднe бaнкe Србиje 

Пoкaзaтeљ пословања Лимит 31. децембар 2020. 

 
Рeгулaтoрни кaпитaл 

Минимум 
 EУР 10,000,000 

 
262,261,792 

Рaциo aдeквaтнoсти кaпитaлa 

- Показатељ адекватности основног акцијског капитала одређен банкарској групи  
Минимум 12.09% 

 
17.24% 

- Показатељ адекватности основног капитала одређен банкарској групи 
- Показатељ адекватности капитала одређен банкарској групи Минимум   9.07% 

Минимум   6.79% 
16.58% 
16.58% 

   
Показатељ покрића ликвидном активом Минимум 100% 133.96% 
   
Пoкaзaтeљ дeвизнoг ризикa Максимум 20% 2.48% 
Изложеност према једном лицу или групи повезаних лица Максимум 25% капитала 24.25% 
Улагања бaнкe  Максимум 60% капитала 30.99% 
Збир великих изложености у односу на капитал Максимум 400% 96.40% 
   

Бaнкaрска група у тoку 2020. гoдинe ниje кршилa ниjeдaн oд прoписaних пoкaзaтeљa. 
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