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БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ     u 000 rsd 

са стањем на дан 30.06.2016.  ИЗНОС 

    Бруто Ив Нето 

  Назив позиције       

А АКТИВА       

A.I Готовина и средства код централне банке  952.918              -     952.918  
A.II Заложена финансијска средства             -                -                -    

A.III 
Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена 
трговању 

         186                -    186 

A.IV 
Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз 
биланс успеха 

            -                -                -    

A.V Финансијска средства расположива за продају 2.000.812                -    2.000.812    
A.VI Финансијска средства која се држе до доспећа             -                -                -    
A.VII Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација    1.653.168  -    1.653.168  
A.VIII Кредити и потраживања од комитената 1.771.050              -    1.771.050 
A.IX Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика             -                -                -    

A.X 
Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од 
ризика  

            -                -                -    

A.XI Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате             -                -                -    
A.XII Инвестиције у зависна друштва             -                -                -    
A.XIII Нематеријална улагања     235.665  (27.449) 208.216  
A.XIV Некретнине, постројења и опрема     181.064      (28.831) 152.233  
A.XV Инвестиционе некретнине             -                -                -    
A.XVI Текућа пореска средства             -                -                -    
A.XVII Одложена пореска средства             -                -                -    
A.XVIII Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља             -                -                -    
A.XIX Остала средства      10.668  (462) 10.206  
A.XX УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)  6.805.531  (56.742) 6.748.789  
P ПАСИВА       
PO ОБАВЕЗЕ       

PO.I 
Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене 
трговању 

             9.347    

PO.II 
Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз 
биланс успеха 

                -    

PO.III Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика                  -    

PO.IV 
Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским 
организацијама и централној банци  

       30.329  

PO.V Депозити и остале обавезе према другим комитентима       2.920.876  

PO.VI Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика                 -    
PO.VII Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства                 -    
PO.VIII Субординиране обавезе         616.736 
PO.IX Резервисања            2.892  

PO.X 
Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које 
се обуставља 

                -    

PO.XI Текуће пореске обавезе                 -    
PO.XII Одложене пореске обавезе          11.910  
PO.XIII Остале обавезе     14.796  
PO.XIV УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0413)      3.606.886  
  КАПИТАЛ       
PO.XV Акцијски капитал     3.631.200  
PO.XVI Сопствене акције                  -    
PO.XVII Добитак                 -    
PO.XVIII Губитак         489.297  
PO.XIX Резерве                  -    
  Учешћа без права контроле                 -    
PO.XX УКУПНО КАПИТАЛ (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 +0420) ≥ 0     3.141.903  
PO.XXI УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415 - 0416 + 0417 - 0418 + 0419 +0420) < 0                 -    
PO.XXII УКУПНО ПАСИВА (0414 + 0421 - 0422)      6.748.789  

 


