ɋɄɊȺȶȿɇɂɂɁȼȳȿɒɌȺȳȼȺȵɋɄɂɏɊȿȼɂɁɈɊȺɈɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɆ
ɉɈɄȺɁȺɌȿȴɂɆȺȻȺɇȺɄȺɍɊȿɉɍȻɅɂɐɂɋɊɉɋɄɈȳɡɚ9ɝɨɞɢɧɭ

2009

ȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺȻȺɇɄȺɊɋɌȼɈɊȿɉɍȻɅɂɄȿ
ɋɊɉɋɄȿ

ɋɤɪɚʄɟɧɢɪɟɜɢɡɨɪɫɤɢɢɡɜʁɟɲɬɚʁɢɨɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɦɚɛɚɧɚɤɚɡɚ9
ɝɨɞɢɧɭɢɨɫɧɨɜɧɢɩɨɞɚɰɢɡɚɫɜɚɤɭɛɚɧɤɭɩɪɟɭɡɟɬɢɫɭɢɡɪɟɜɢɡɨɪɫɤɢɯɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚ
ɤɨʁɢɫɭɨɛʁɚɜʂɟɧɢɭɦɟɞɢʁɢɦɚ

Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɡɚɛɚɧɤɚɪɫɲɜɨ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɩɫɤɟ

На основу члана 105. став 2. Закона о банкама Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске" број 44/03 и 74/04) UniCredit Bank а.d. Banja Luka објављује:
ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2009.ГОДИНУ
Надзорном одбору и акционарима UniCredit Bank а.д., Бања Лука
Обавили смо ревизију приложених финансијских извјештаја (страна 3 до 36) UniCredit Bank а.д.,
Бања Лука (у даљем тексту “Банка”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2009.
године и одговарајући биланс успјеха, извјештај о промјенама у капиталу и извјештај о новчаним
токовима за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених
политика и напомене уз финансијске извјештаје.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Руководство је одговорно за састављање и објективну презентацију ових финансијских извјештаја у
складу са рачуноводственим прописима Републике Српске. Ова одговорност обухвата:
осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола које су релевантне за састављање и
објективну презентацију финансијских извјештаја који не садрже погрешне информације од
материјалног значаја, настале усљед криминалне радње или грешке; одабир и примјену
одговарајућих рачуноводствених политика, као и коришћење најбољих могућих рачуноводствених
процјена.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извјештајима на основу
обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије,
Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске и Правилником о ревизији финансијских
извјештаја Републике Српске. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да
ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да
финансијски извјештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и
информацијама објелодањеним у финансијским извјештајима. Одабрани поступци су засновани на
просуђивању ревизора, укључујући процјену ризика материјално значајних грешака садржаних у
финансијским извјештајима, насталих усљед криминалне радње или грешке. Приликом процјене
ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну
презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских
процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног
лица. Ревизија, такође, укључује оцјену примјењених рачуноводствених политика и вредновање
значајних процјена које је извршило руководство, као и оцјену опште презентације финансијских
извјештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбјеђују
солидну основу за изражавање нашег мишљења.
Мишљењe
Пo нашeм мишљeњу, финансијски извјeштаји истинитo и oбјeктивнo, пo свим матeријалнo
значајним питањима, приказују финансијски положај Банке на дан 31. дeцeмбра 2009. гoдинe, каo и
рeзултатe њeног пoслoвања и извјештај о нoвчаним тoкoвима за гoдину кoја сe завршава на тај дан,
у складу са рачуноводственим стандардима и прописима Републике Српске и рачуноводственим
политикама објелодањеним у напоменама 2. и 3. уз финансијске извјештаје.

Скретање пажње
Не изражавајући резерве у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу да је Банка у обавези да своје
пословање усклади са рачуноводственим стандардима и прописима Републике Српске и одредбама
и односима прописаним од стране Агенције за банкарство Републике Српске, као надзорног органа
банкарског сектора Републике Српске. Као што је објелодањено у напомени 21б уз финансијске
извјештаје, на дан 31. децембра 2009. године, један показатељ Банке није био у прописаним
оквирима.
Deloitte д.о.о.,
Бања Лука
10. март 2010. године

БИЛАНС УСПЈЕХА
За годину која се завршава 31. децембра 2009. године
(У хиљадама Конвертибилних марака)
За годину која се завршава
31. децембра
2009.
2008.
Приходи по основу камата
Расходи по основу камата

37,747
(14,284)

34,921
(13,174)

Нето приход од камата

23,463

21,747

Приходи по основу накнада и провизија
Расходи по основу накнада и провизија

10,891
(1,269)

11,568
(1,693)

Нето приход од накнада и провизија

9,622

9,875

1,771
1,967
(27,630)

1,826
5,821
(29,516)

(8,549)

(8,892)

Добит прије опорезивања
Порез на добит

644
(605)

861
(356)

Нето добит текуће године

39

505

Позитивне курсне разлике, нето
Остали приходи из пословања
Остали расходи из пословања
Резервисање за потенцијалне губитке и уговорене
обавезе и отписи

БИЛАНС СТАЊА
На дан 31. децембра 2009. године
(У хиљадама Конвертибилних марака)

АКТИВА
Новчана средства и средства код Централне банке
Средства код других банака
Кредити и пласмани банкама и другим
финансијским организацијама
Кредити пласирани комитентима
Финансијска средства којима се тргује
Финансијска средства расположива за продају
Основна средства и нематеријална улагања, нето
Обрачуната камата и остала актива
Укупна актива

31.
децембар
2009.

31. децембар
2008.

146,336
40,735

142,510
56,565

1
409,372
210
627
33,030
4,996

87
407,105
300
557
34,800
4,428

635,307

646,352

100,464
373,170
67,485
7,318

139,055
368,718
49,585
6,301

19,499

15,492

567,936

579,151

62,054
373
2,335
2,570
39

62,054
373
1,010
2,440
1,324

67,371

67,201

635,307

646,352

58,188

86,372

ПАСИВА
ОБАВЕЗЕ
Депозити банака и финансијских организација
Депозити комитената
Обавезе по кредитима
Остале обавезе, укључујући обавезе за порезе
Дугорочна резервисања за потенцијалне губитке и
уговорене обавезе
Укупне обавезе
КАПИТАЛ
Акционарски капитал
Емисиона премија
Законске резерве
Ревалоризационе резерве
Нераспоређена добит
Укупан капитал
Укупне обавезе и капитал
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ И УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

ИЗВЈЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
За годину која се завршава 31. децембра 2009. године
(У хиљадама Конвертибилних марака)

Нето одлив готовине из пословних активности
Нето одливи готовине из активности инвестирања
Нето токови готовине из активности финансирања
Курсне разлике по основу прерачуна готовине и
еквивалената готовине
Нето смањење готовине и еквивалената готовине
Готовина и еквиваленти готовине на почетку године
Готовина и еквиваленти готовине на крају године

2009.
-28 894
-2 781
17 900

2008.
-47 613
-3 726
24 968

1 771
-12 004
199 075
187 071

1 826
-24 545
223 620
199 075

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БАНЦИ
UniCredit Bank а.d. Banja Luka
Марије Бурсаћ број 7 Бања Лука
Телефон:
051 / 243 200
Телефакс:
.051 / 212 830
S.W.I.F.T.
BLBABA22
E-mail
info-bl@unicreditgroup.ba
Web-adresa
www.unicreditbank-bl.ba
Надзорни одбор

Одбор за ревизију

Franjo Luković, предсједник
Sanja Rendulić, замјеник предсједника
Martin Klauzer, члан
Marko Remenar, члан
Friederike Kotz, члан
Claudio Cesario, члан
Gunther Stromenger, члан

Danimir Gulin, предсједник
Marijana Brcko, члан
Hrvoje Matovina, члан
Christian Pieschel, члан
. Angelika Glavanovits, члан

Управа Банке:

Саша Врховац,
Синиша Аџић,

Директор Банке
Замјеник директора Банке
Извршни директор
Извршни директор.

Вањски ревизор:
Интерни ревизор:

Deloitte д.о.о. Бањалука
Ненад Старчевић

Ранко Лабовић,
Биљана Љубан,

Акционари који имају 5% или више акција са гласачким правима:
1. UniCredit Bank Austria AG Беч

90,92%

Пословну мрежу UniCredit Bank а.d. Banja Luka, чине централа у Bањалуци и 48 пословних
јединица (39 филијала и 9 агенцијa).
На дан 31.12.2009.године Bанка је имала 506 запослених радника.

BOBAR BANKA a.d. BIJELJINA
BILANS STANJA
Na dan 31. decembra 2009. godine
U hiljadama KM

AKTIVA
1RYĆDQDVUHGVWYDLUDĆXQLGHSR]LWDNRGGHSR]LWQLK
institucija
Plasmani drugim bankama
Vrednosni papiri za trgovanje
.UHGLWLSRWUDçLYDQMDSRSRVORYLPDOL]LQJDLGRVSHOD
SRWUDçLYDQMD
Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva
Ostale nekretnine
Investicije u QHNRQVROLGRYDQDSRYH]DQDSUHGX]HĄD
Ostala aktiva
UKUPNO:
MINUS:Rezerve za potencijalne gubitke
3RVHEQHUH]HUYHQDNUHGLWHSRWUDçLYDQMDSRSRVORYLPD
OL]LQJDLGRVSHODSRWUDçLYDQMD
2SåWHUH]HUYHQDNUHGLWHSRWUDçLYDQMDSRSRVORYLPD
OL]LQJDLGRVSHODSRWUDçLYDQMD
Posebne rezerve na stavke pozicije aktive osim na
NUHGLWHSRWUDçLYDQMDSRSRVORYLPDOL]LQJDLGRVSHOD
SRWUDçLYDQMD
OpåWHUH]HUYHQDDNWLYX$RVLPQDNUHGLWH
SRWUDçLYDQMDSRSRVORYLPDOL]LQJDLGRVSHOD
SRWUDçLYDQMD

UKUPNA AKTIVA
OBAVEZE
Depoziti
Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama
Ostale obaveze
UKUPNE OBAVEZE
Trajne prioritetne akcije
2ELĆQHDNFLMH
1HUDVSRUHćHQDGRELW
Rezerve kapitala
UKUPAN KAPITAL
UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL
VANBILANSNE EVIDENCIJE

2009.

2008.

44,224
10,099
289

52,957
6,146
306

130,314
9,751
99
1,074
6,291
202,141
-

117,511
8,195
100
1,075
4,691
190,981

(5,148)

(1,475)

(1,565)

(1,955)

(220)

(138)

(501)
(7,434)
194,707
-

(304)

147,643
17,348
4,678
169,669
6,000
17,776
1,098
164
25,038
194,707
11,284

(3,872)
187,109
154,906
9,811
4,129
168,846
17,776
323
164
18,263
187,109
10,737

BOBAR BANKA a.d. BIJELJINA
,=9(ä7$-2129ą$1,0TOKOVIMA
U periodu od 1. januara do 31. decembra 2009. godine
U hiljadama KM
2009.

2008.

14,574
(6,857)

12,035
(4,363)

210
(6,049)
1,815

70
(6,576)
(50)
664

(15,798)

(65,276)

(7,263)
(19)

28,812
(29)

(19,387)

(34,713)

129ą$1,72.29,,=8/$*$ą.,+$.7,91267,
Primici dividendi
8ODJDQMHXYUHGQRVQHSDSLUHNRMLVHGUçHGRGRVSHĄD
8ODJDQMDXYUHGQRVQHSDSLUHNRMLVHGUçHGRGRVSHĄD
Prodaja (kupovina) materijalne aktive
.UHGLWL SRYUDWNUHGLWD GUXJLPSRYH]DQLPSUHGX]HĄLPD
Kupovina ( prodaja) drugih ulaganja

11
(24)
(1,986)
(958)
(7)

100
154
(7,240)
123

1HWRQRYĆDQDVUHGVWYDL]XODJDĆNLKDNWLYQRVWL

(2,964)

(6,863)

129ą$1,72.29,2'),1$16,-6.,+$.7,91267,
Primici od izdavanja akcija
.DPDWDSODĄHQDQDSR]DMPLFH
Uzete pozajmice
Povrat pozajmica
Isplata dividendi

6,000
8,766
(1,230)
-

9,842
(31)
(25)

13,536

9,786

(8,815)
52,957
82

(31,790)
84,806
(59)

44,224

52,957

NOVąANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Primici kamata, naknada i provizija po kreditima
i poslovima lizinga
Isplate kamata
Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani
(glavnica i kamata)
1RYĆDQHLVSODWH]DSRVOHQLPDLGREDYOMDĆLPD
Isplate po vanbilansnim ugovorima
Primici i isplate po vanrednim stavkama
3RYHĄDQMH VPDQMHQMHXRSHUDWLYQRMDNWLYL
1RYĆDQHSR]DMPLFHLNUHGLWLGDWLNOLMHQWLPDLQDSODWHLVWLK
3RYHĄDQMH VPDQMHnje u operativnim obavezama:
Depoziti klijenata
3ODĄHQLSRUH]QDGRELW
1HWRQRYĆDQDVUHGVWYDL]SRVORYQLKDNWLYQRVWL

1HWRQRYĆDQDVUHGVWYDRGILQDQVLMVNLKDNWLYQRVWL
1(72325$67129ą$1,+65('67$9$
129ą$1$65('679$1$32ą(7.83(5,2'$
EFEKTI PROMENE DEVIZNOG KURSA
129ą$1$65('679$1$.5$-83(5,2'$

BOBAR BANKA a.d. BIJELJINA
SKRAă(1,,=9(ä7$-2,=95ä(12-(.21206.2-FINANSIJSKOJ REVIZIJI
),1$16,-6.,+,=9(ä7$-$6$67$1-(01$'$1'(&(0%5$9. GODINE

OSNOVNE INFORMACIJE
1)

Naziv Banke: Bobar banka a.d. Banka za obnovu i razvoj Republike Srpske i BiH,
%LMHOMLQD1MHJRåHYDEURM
Tel/fax: 055/233 ² 300
055/233 ² 301
Swift kod: BATOBA22

2)

Sastav Nadzornog odbora:
Ime i prezime

Zaposlen u

Funkcija

Mr Gavrilo Bobar

.RPSDQLMD´%REDUµGRR
Bijeljina
´%REDUDXWRVHPEHULMDµGRR
Bijeljina
Fakultet spoljne trgovine,
Bijeljina
.RPSDQLMD´%REDUµGRR
Bijeljina
9LåDåNRODPRGHUQRJEL]QLVD
Beograd

Predsednik

Ime i prezime

Zaposlen u

Funkcija

Ivica Mondom
3HWURYLĄ/MXELåD
0DNVLPRYLĄ-DGUDQND
9XMLĄ0LURVODY

$JHQFLMD´.RQWRL)LQµ%LMHOMLQD
73´3URJUHV´%LMHOMLQD
´%REDURVLJXUDQMH´DG%LMHOMLQD
Telekom Republike Srpske a.d.
Banja Luka
´%REDURVLJXUDQMHµDG%LMHOMLQD

Predsednik
ąODQ
ąODQ
ąODQ

DarkR-HUHPLĄ
'U3DMR3DQLĄ
đXNDQRYLĄ'UDJR
/MXERMHYLĄąHGRPLU
3)

ąODQ
ąODQ
ąODQ
ąODQ

Sastav Odbora za reviziju

5DGRYDQRYLĄ6YHWODQD

ąODQ

ąODQRYL 2GERUD ]D UHYL]LMX 9XNRYLĄ 0LĄR L đXNDQRYLĄ 'UDJR UD]UHåHQL VX GXçQRVWL
Odlukom Nadzornog odbora banke broj XV-9b/09 od 23. septembra 2009. godine, a
LVWRP2GOXNRP]DQRYHĆODQRYH2GERUD]DUHYL]LMX%DQNHLPHQRYDQLVX3HWURYLĄ/MXELåD
L9XMLĄ0LURVODY
4)

ąODQRYL8SUDYH%DQNHVX
± Dragan Radumilo, Direktor Banke
± 3HWDU&DFDQRYLĄ=DPHQLNGLUHNWRUD%DQNH
± %DWULĄđXULåLĄ,]YUåQLGLUHNWRU6HNWRUD]DXSUDYOMDQje rizicima
± 'UDJLFD7RPLĄ6HNWRUNRUSRUDWLYQRJEDQNDUVWYD
± 6QMHçDQD0LOLĄ, Sektor maloprodajnog bankarstva
± %UDQND'LYĆLĄ6HNWRU]DOLNYLGQRVWLSODWQLSURPHW
±
%LOMDQD'UDJLĄ6HNWRU]DSRVORYHSRGUåNH.

5)

Interni revizor Banke je Zdravko Dubov ima ukupno 23 gRGLQHUDGQRJVWDçDSRVHGXMH
OLFHQFXRYODåĄHQRJUDĆXQRYRćHVHUWLILNDWRYODåĄHQRJUHYL]RUDLVHUWLILNDWRYODåĄHQRJ
procenitelja.

6)

Broj filijala: 6.

7)

Broj zaposlenih radnika: 175

8)

Naziv eksternog revizora: BDO d.o.o. Beograd i EI Audit d.o.o. Banja Luka

Na osnovu člana 105. Zakona o bankama Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 44/03) NLB
Razvojna Banka a.d. Banja Luka objavljuje:
Finansijski izvještaj za godinu završenu 31. decembra 2009. godine
i mišljenje nezavisnog eksternog revizora
Izveštaj nezavisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., Sarajevo
Nadzornom odboru i dioničarima NLB Razvojna Banka a.d., Banja Luka
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka (u daljem
tekstu „Banka“) koji uključuju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembara 2009. godine i bilans
uspjeha, izveštaj o promjenama kapitala i izveštaj o novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan,
pregled računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izveštaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvještaja u
skladu sa Zakonom o bankama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 74/02 i 44/03) i odredbama
Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" 67/05). Ova
odgovornost uključuje: osmišljavanje, implementaciju i održavanje internih kontrola relevantnih za
sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajno
pogrešno prikazivanje, nastalo ili uslijed pronevjere ili uslijed greške; izbor i primjenu odgovarajućih
računovodstvenih politika i sačinjavanje računovodstvenih procjena prihvatljivih u datim okolnostima.
Odgovornost Revizora
Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim
izvještajima. Reviziju finansijskih izvještaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima
revizije i zahtjevima Odluke o minimumu obima, oblika i sadržaja programa i izvještaja o ekonomskofinansijskoj reviziji banaka ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 12/03). Ovi standardi i regulativa
zahtijevaju da postupamo u skladu sa načelima profesionalne etike i da planiramo i izvršimo reviziju na
način koji nam omogućava da steknemo razumno uvjerenje da finansijski izveštaji ne sadrže
materijalno značajno pogrešno prikazivanje.
Revizija podrazumijeva primjenu procedura u cilju pribavljanja revizorskog dokaza o iznosima i objavama
sadržanim u finansijskim izvještajima. Izbor procedura zavisi od revizorskog prosuđivanja,
uključujući procjenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim
izvještajima nastalog ili uslijed pronevjere ili uslijed greške. Pri procjeni ovih rizika revizor uzima u
obzir interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja
Banke u cilju odabira adekvatnih revizijskih procedura u datim okolnostima, a ne za potrebe
izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Banke. Revizija također obuhvata ocjenu
adekvatnosti primijenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procjena koje
je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opće prezentacije finansijskih izvještaja.
Vjerujemo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni kao osnova za izražavanje
mišljenja.

Mišljenje
Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima
prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje NLB Razvojne Banke a.d., Banja Luka sa stanjem na dan
31. decembra 2009. godine kao i rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u
skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.
BILANS USPJEHA
za period 01.01. - 31.12.09. godine i 01.01.-31.12.2008. godine
Bilans uspjeha
Prihodi po osnovu kamata
Rashodi po osnovu kamata
Neto prihod po osnovu kamata
Prihodi po osnovu naknada i provizija
Rashodi po osnovu naknada i provizija
Neto prihod po osnovu naknada i provizija

(u 000 KM)
Stanje na dan 31. decembra
2009.
2008.
55,396
67,489
(27,778)
(27,695)
27,618
39,794
17,390
18,066
(3,722)
(3,413)
13,668
14,653

Pozitivne kursne razlike
Ostali prihodi iz poslovanja
Ukupno

7,019
16,092
23,111

10,424
14,404
24,828

Prihodi iz poslovanja

64,397

79,275

(26,441)
(5,157)

(30,935)
(10,127)

(24,547)
8,252
(1,249)
7,003

(22,592)
15,621
(1,537)
14,084

Ostali rashodi iz poslovanja
Negativne kursne razlike
Dugoročna rezervisanja za potencijalne gubitke i
ugovorene obaveze i otpisi
Dobit iz poslovanja prije oporezivanja
Porez na dobit
Neto dobit

BILANS STANJA
za period 01.01. - 31.12.09. godine i 01.01.-31.12.2008. godine
(u 000 KM)
Bilan stanja
AKTIVA
Novčana sredstva i plasmani drugim bankama
Sredstva kod drugih banaka
Hartije od vrijednosti namijenjenje trgovanju
Plasmani drugim bankama
Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeća
Krediti plasirani komitentima
Dugoročna ulaganja i finansijska sredstva
raspoloživa za prodaju
Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja, neto
Investicione nekretnine
Stalna sredstva namijenjena prodaji
Obračunata kamata i ostala aktiva
UKUPNA AKTIVA
PASIVA
Depoziti banaka i drugih finansijskih institucija

Stanje na dan 31.decembra
2009.

2008.

254,116
233,494
266
7,823
387
627,139

186,838
447,019
282
11,735
553
595,764

43,280
29,155
1,734
0
6,709
1,204,103

1,384
27,767
1,734
61
5,635
1,278,772

54,079

25,385

Depoziti komitenata
Obaveze po uzetim kreditima
Subordinirani dugovi
Ostala pasiva, uključujući obaveze za poreze
Dugoročna rezervisanja za potencijalne gubitke i
ugovorene obaveze i otpisi
Ukupne obaveze
KAPITAL
Akcionarski kapital
Emisiona ažia
Rezerve Banke
Revalorizacione rezerve po osnovu promjene
vrijednosti osnovnih sredstava
Revalorizacione rezerve po osnovu promjene
vrijednosti HOV
Neraspoređena dobit
Ukupan kapital i rezerve
Ukupna pasiva
Potencijalne i ugovorene obaveze

877,571
109,246
9,779

1,025,048
72,157
9,779

27,169

29,146

45,136
1,122,980

37,284
1,198,799

52,003
157
16,743

52,003
157
9,625

3,511

3,662

1,554
7,155
81,123
1,204,103
106,756

291
14,235
79,973
1,278,772
107,377

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
za period 01.01. - 31.12.09. godine i 01.01.-31.12.2008. godine
Novčani tok
Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
Neto novčani tokovi iz aktivnosti investiranja
Neto novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja
Kursne razlike po osnovu preračuna gotovine i
ekvivalenata gotovine
Novčana sredstva na početku godine
Novčana sredstva na kraju godine

( u 000 KM )
Period završen 31. decembra
2009.
2008.
(136,991)
51,169
(41,156)
249,599
30,038
23,529
1,862
633,857
487,610

297
309,263
633,857

Članovi Nadzornog odbora Banke
Miran Vičič
Borut Stanič
Maruša Kosovinc-Dragonja
Nikola Mrkić
Zdenko Fritz

predsjednik
član
član
član
član

Akcionari koji imaju 5% ili više akcija
sa glasačkim pravima
Nova ljubljanska banka a.d. Ljubljana

99.85%

Interni revizor
Članovi Odbora za reviziju Banke
Zdrava Kovačević
Anica Knavs
Anton Ribnikar
Suadam Kapić
Stanko Karać
Darja Mozetič

predsjednik
član
član
član
član

Poslovna mreža
Banka u svom sastavu ima 12 filijala, odnosno
71 organizacioni dio.
Broj zaposlenih

Uprava banke
Radovan Bajić
Boris Vodopivec

direktor
zamjenik

Na dan 31.12.2009. godine, Banka je imala 520
zaposlenih radnika.

1DRVQRYXþODQDVWDY=DNRQDREDQNDPD5HSXEOLNH6USVNH 6OXåEHQLJODVQLN56EU 9RONVEDQNDG%DQMD/XNDREMDYOMXMH

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima i Nadzornom odboru Volksbank a.d., Banja Luka

 2EDYLOL VPR UHYL]LMX SULORåHQLK ILQDQVLMVNLK L]YMHãWDMD 9RONVEDQN DG %DQMD /XND X GDOMHP WHNVWX
''Banka''), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2009. godine, bilans uspjeha, izvještaj o
SURPMHQDPD X NDSLWDOX L L]YMHãWDM R QRYþDQRP WRNX ]D JRGLQX NRMD VH ]DYUãDYD QD WDM GDQ NDR L SUHJOHG
]QDþDMQLKUDþXQRYRGVWYHQLKSROLWLNDLELOMHãNLX]ILQDQVLMVNHL]YMHãWDMH
2GJRYRUQRVW8SUDYH]DILQDQVLMVNHL]YMHãWDMH
8SUDYD MH RGJRYRUQD ]D VDVWDYOMDQMH L REMHNWLYDQ SULND] RYLK ILQDQVLMVNLK L]YMHãWDMD X VNODGX VD ]DNRQVNLP
UDþXQRYRGVWYHQLP SURSLVLPD ]D EDQNH X 5HSXEOLFL 6USVNRM 2GJRYRUQRVW 8SUDYH XNOMXþXMH RVPLãOMDYDQMH
XYRÿHQMHLSULPMHQXWHRGUåDYDQMHLQWHUQLKNRQWURODUHOHYDQWQLK]DVDVWDYOMDQMHLREMHNWLYDQSULND]ILQDQVLMVNLK
L]YMHãWDMDEH]PDWHULMDOQR]QDþDMQLKJUHãDNDNRMHPRJXQDVWDWLNDRSRVOMHGLFDSUHYDUHLOLSRJUHãNHRGDELUL
SULPMHQX RGJRYDUDMXüLK UDþXQRYRGVWYHQLK SROLWLND L GRQRãHQMH UDþXQRYRGVWYHQLK SURFMHQD SULPMHUHQLK
SRVWRMHüLPXVORYLPD
2GJRYRUQRVWUHYL]RUD
Naša je odgovornost izraziti mišljenje o ovim finansijskim izvještajima na osnovu naše revizije. Reviziju smo
REDYLOLVDJODVQR0HÿXQDURGQLPUHYL]LMVNLPVWDQGDUGLPDNRMLQDODåXSULGUåDYDQMHUHOHYDQWQLKHWLþNLKSUDYLODWH
SODQLUDQMHLSURYRÿHQMHUHYL]LMHNDNRELVHVUD]XPQRPPMHURPVLJXUQRVWLXWYUGLORGDILQDQVLMVNLL]YMHãWDMLQH
VDGUåHPDWHULMDOQR]QDþDMQHJUHãNH

 5HYL]LMDXNOMXþXMHSURYRÿHQMHSURFHGXUDXVYUKXSULEDYOMDQMDUHYL]LMVNLKGRND]DRL]QRVLPDLREMDYDPDX
ILQDQVLMVNLPL]YMHãWDMLPD2GDELUSURFHGXUDRYLVLRQDãRMSURVXGELXNOMXþXMXüLLSURFMHQXUL]LNDPDWHULMDOQR
]QDþDMQLK JUHãDND X ILQDQVLMVNLP L]YMHãWDMLPD NRMH PRJX QDVWDWL NDR SRVOMHGLFD SUHYDUH LOL SRJUHãNH 8
procjenjivanju tih rizika, razmatramo interne kontrole relevantne za sastavljanje i objektivan prikaz
ILQDQVLMVNLKL]YMHãWDMDXVYUKXRVPLãOMDYDQMDUHYL]LMVNLKSURFHGXUDSULNODGQLKXSRVWRMHüLPXVORYLPDDOLQHX
VYUKX L]UDåDYDQMD PLãOMHQMD R XþLQNRYLWRVWL LQWHUQLK NRQWUROD %DQNH 5HYL]LMD LVWR WDNR XNOMXþXMH RFMHQX
SULPLMHQMHQLKUDþXQRYRGVWYHQLKSROLWLNDSULPMHUHQRVWLUDþXQRYRGVWYHQLKSURFMHQDNRMHMHGRQLMHOD8SUDYD
kao i ocjenu ukupnog prikaza finansijskih izvještaja.
8YMHUHQL VPR GD VX QDP SULEDYOMHQL UHYL]LMVNL GRND]L GRVWDWQL WH GD þLQH RGJRYDUDMXüX RVQRYX ]D SRWUHEH
L]UDåDYDQMDQDãHJPLãOMHQMD
0LãOMHQMH
3RQDãHPPLãOMHQMXILQDQVLMVNLL]YMHãWDMLREMHNWLYQRLLVWLQLWRSULND]XMXILQDQVLMVNLSRORåDM%DQNHQDGDQ
GHFHPEUDJRGLQHNDRLUH]XOWDWHQMHQRJSRVORYDQMDLQRYþDQHWRNRYH]DJRGLQXNRMDVH]DYUãDYDQDWDM
GDQXVNODGXVD]DNRQVNLPUDþXQRYRGVWYHQLPSURSLVLPD]DEDQNHX5HSXEOLFL6USVNRM

KPMG B-H d.o.o.
2YODãüHQLUHYL]RUL
.UDOMD3HWUD,.DUDÿRUÿHYLüD$
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

BILANS USPJEHA

=$*2',18.2-$-(=$95â,/$'(&(0%5$*2',1(
8+,/-$'$0$.219(57,%,/1,+0$5$.$
2008.
2007.
’000 KM

2009.
2008.
’000 KM

BILJEŠKE
Prihodi od kamata
Rashodi od kamata
Neto prihod od kamata

7a
7b

23.225
24.179
(10.814)
(11.115)
12.411
13.064

24.179
19.311
(11.115)
(9.659)
13.064
9.652

Prihodi od naknada i provizija
Rashodi od naknada i provizija
Neto prihod od naknada i provizija

8a
8b

7.550
8.079
(1.043)
(875)
6.507
7.204

8.079
8.408
(875)
(799)
7.204
7.609

Ostali poslovni prihod
Poslovni prihod

9

1.893
2.597
20.811
22.865

2.597
2.345
22.865
19.606

(5.521)
(4.846)
24
(44)
(14.496)
(15.589)

(4.846)
(3.585)
(44)
(12)
(15.589)
(14.156)

14,19,24
10

Dobit prije poreza

2.386

Trošak poreza na dobit

11

'RELWWHNXüHJRGLQH

Zarada po akciji

(373)
(479)

(479)
(287)

445
1.907

1.907
1.566

KM

KM

18,75

80,37

2008.
BILJEŠKE

2009.
‘000 KM

2009.

2008.
‘000 KM
102.347
118.317
82.073
105.354
257.812
162.768
171
475
1.4416.759
8.519
678
841
4.287
5.299

460.866
372.098

455.568
401.573

56.521
77.379
328.933
202.648
16.166
37.439
7.158
6.850
 479
235
6.654
1.531

56.521
26.476
328.933
326.004
16.166
13.302
7.158
7.342
216
287
1.619
4.161

415.911
326.082

410.613
377.572

KAPITAL
Akcionarski kapital
25
23.728
23.728
Premija na akcionarski kapital
15.235
15.235
Zakonske rezerve
2.653
2.748
Rezerva fer vrijednosti
616
Revalorizacione rezerve
1.432
1.398
=DGUåDQDGRELW1.907
2.291

23.728
18.967
15.235
2.653
1.636
1.432
1.432
1.907
1.966
















 

 
 











12
13
14
15
16
17
18
19

Ukupna imovina

Ukupno obaveze

Ukupno kapital
Ukupno obaveze i kapital





22.682
(10.606)
6.497
1.600
(13.430)
(354)
6.389

25.059
(10.328)
7.160
1.819
(19.383)
(479)
3.848

Promjene na poslovnim sredstvima i obavezama
1HWRVPDQMHQMH SRYHüDQMH NUHGLWDLSRWUDåLYDQMDRGEDQDNDVGRVSLMHüHPL]QDG
mjeseca
1HWRSRYHüDQMHNUHGLWDLSRWUDåLYDQMDRGNRPLWHQDWD
1HWRVPDQMHQMH SRYHüDQMH REUDþXQDWHNDPDWHLRVWDOHDNWLYH
1HWRSRYHüDQMHGHSR]LWDEDQDND
1HWRSRYHüDQMHGHSR]LWDNRPLWHQDWD
1HWR VPDQMHQMH SRYHüDQMHREUDþXQDWLKNDPDWDL
ostalih obaveza

(25.038)
345
20.858
(126.285)

6.000
(98.065)
806
30.048
2.929

(516)

(186)

1HWRQRYþDQLRGOLYLL]SRVORYQLKDNWLYQRVWL

(130.636)

(58.468)

(270)
(1.201)
(171)
2.519
-

(601)
(299)
82
36
282

1RYþDQLWRNRYLL]DNWLYQRVWLLQYHVWLUDQMD
6WMHFDQMHKDUWLMDRGYULMHGQRVWLUDVSRORåLYLK]DSURGDMX
Stjecanje nekretnina i opreme
Stjecanje nematerijalne imovine
Prilivi iz prodaje nekretnina i opreme i investicionih nekretnina
Prilivi iz prodaje nematerijalne imovine
Prilivi od prodaje hartija od vrijednosti

877

(500)

1RYþDQLWRNRYLL]DNWLYQRVWLILQDQVLUDQMD
1HWRSRYHüDQMH VPDQMHQMH X]HWLKNUHGLWD
Prilivi od emisije akcionarskog kapitala
Isplata dividendi

21.273
-

2.866
19.996
(949)

1HWRQRYþDQLSULOLYLL]DNWLYQRVWLILQDQVLUDQMD

21.273

21.913









24

(44)

(102.073)

(33.251)

184.420

217.671

1RYDFLQRYþDQLHNYLYDOHQWLQDNUDMXJRGLQH

82.347

184.420

1RYDFLQRYþDQDVUHGVWYDVHVDVWRMHRGVOMHGHüLKSR]LFLMD
1RYþDQDVUHGVWYDLVUHGVWYDNRG&HQWUDOQHEDQNH ELOMHãND
.UHGLWLLSRWUDåLYDQMDRGEDQDNDGRPMHVHFD ELOMHãND

78.242
4.105

102.347
82.073

82.347

184.420

Kursne razlike
102.347
78.242
82.073
4.105
262.686
278.482
171
1.057
1.441
6.759
6.320
678
538
4.711
3.354





2008.
‘000 KM

1RYþDQLWRNRYLL]SRVORYQLKDNWLYQRVWL
Prilivi od kamata
2GOLYLSRRVQRYXSODüHQLKNDPDWD
Neto prilivi po osnovu naknada i provizija
1DSODüHQDSUHWKRGQRRWSLVDQDSRWUDåLYDQMD
2GOLYLSRRVQRYXSODüDQMD]DSRVOHQLFLPDLGREDYOMDþLPD
3ODüHQLSRUH]QDGRELW
1RYþDQLSULOLYSULMHSURPMHQDQDSRVORYQLPVUHGVWYLPDLREDYH]DPD

1HWRQRYþDQLSULOLYLL]DNWLYQRVWLLQYHVWLUDQMD

NA DAN 31. DECEMBRA 2009. GODINE
(U HILJADAMA KONVERTIBILNIH MARAKA)

OBAVEZE
Depoziti banaka i drugih finansijskih
institucija
Depoziti komitenata
8]HWLNUHGLWL      
2EUDþXQDWDNDPDWDLRVWDOHREDYH]H
7HNXüDREDYH]D]DSRUH]QDGRELW 
Rezervisanja

2009.
‘000 KM

1.853 2.386

818

BILANS STANJA

IMOVINA
1RYþDQDVUHGVWYDLVUHGVWYDNRG&HQWUDOQHEDQNH 
.UHGLWLLSRWUDåLYDQMDRGEDQDND     
.UHGLWLLSRWUDåLYDQMDRGNRPLWHQDWD    
+DUWLMHRGYULMHGQRVWLUDVSRORåLYH]DSURGDMX
Investicione nekretnine
Nekretnine i oprema
Nematerijalna imovina
2EUDþXQDWDNDPDWDLRVWDODDNWLYD     

20
21
   22
  23
  
24







Senad Pekmez
Direktor, FBiH ovlašteni revizor
%URMOLFHQFH

,=9-(â7$-2129ý$12072.8

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2009. GODINE
(U HILJADAMA KONVERTIBILNIH MARAKA)

Gubici od umanjenja vrijednosti i rezervisanja
Neto kursne razlike
Ostali poslovni rashod

04. maj. 2010.
Za i u ime KPMG B-H d.o.o. za reviziju:





44.955
46.016

44.955
24.001

460.866
372.098

455.568
401.573

1HWR VPDQMHQMH SRYHüDQMHQRYFDLQRYþDQLKHNYLYDOHQDWD
1RYDFLQRYþDQLHNYLYDOHQWLQDSRþHWNXJRGLQH

OSNOVNE INFORMACIJE O BANCI:
Volksbank a.d. Banja Luka
Jevrejska bb, Poslovni centar
Tel: +387(51) 241 100
Fax: +387(51) 213 391
Email: info@volksbank-bl.ba
SWIFT: VBBLBA22
0DWLþQLEURM
Na dan 31.12.2009. godine Volksbank a.d. Banja Luka
imala je 233 zaposlena radnika i 18 organizacionih jedinica.
NADZORNI ODBOR
Dr. Friedhelm Boschert, predsjednik
0DJ*HUKDUG.ULHJOHUþODQ
3HWHU7|W]HUþODQ
'U6ODYLãD.UXQLüþODQ
7DULN0XMH]LQRYLüþODQ

ODBOR ZA REVIZIJU
Mag. Martin Konrad, predsjednik
0DJ*HUKDUG:|EHUþODQ
0DJ7KRPDV&DSNDþODQ
0DJ0DUWLQD9XþNRYLüþODQ
$PHO.DGLüþODQ

UPRAVA BANKE
$OHNVDQGDU.HVLüSUHGVMHGQLN8SUDYH%DQNH
'HQLV+DVDQLüþODQ8SUDYH
-DFRE6DGLOHN06FþODQ8SUDYH
INTERNI REVIZOR-RYR9LOHQGHþLü
EKSTERNI REVIZOR: KPMG B-H d.o.o
SRGUXåQLFD%DQMD/XND

2#8.18+ç+06'40#6+10#.$#0-CF
5NQDQOKTŌ$KLGNLKPC

На основу члана 105 Закона о банкама Републике Српске (Сл. Гласник
Републике Српске број 44/03 и 74/04) EF revizor д.о.о. даје сагласност, а Банка
објављује:
ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Надзорном одбору и акционарима Pavlović International Bank А.Д. Слобомир Бијељина
Обавили смо ревизију приложених финансијских извјештаја (страна 5 до 34) Pavlović
International Bank а.д. Слобомир - Бијељина (у даљем тексту: “Банка”), који обухватају
биланс стања на дан 31. децембра 2009. године и одговарајући биланс успјеха, извјештај о
промјенама на капиталу и извјештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај
дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске
извјештаје.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Руководство је одговорно за састављање и објективну презентацију ових финансијских
извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Српске. Ова одговорност
обухвата: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола које су релевантне за
састављање и објективну презентацију финансијских извјештаја који не садрже погрешне
информације од материјалног значаја, настале усљед криминалне радње или грешке,
одабир и примјену одговарајућих рачуноводствених политика, као и коришћење најбољих
могућих рачуноводствених процјена.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извјештајима на
основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима
ревизије, Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске и Правилником о
ревизији финансијских извјештаја у Републици Српској. Ови стандарди налажу
усаглашеност са етичким принципима и да ревизију планирамо и обавимо на начин који
омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да финансијски извјештаји не садрже
погрешне информације од материјалног значаја.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и информацијама објелодањеним у финансијским извјештајима. Одабрани
поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процjену ризика материјално
значајних грешака садржаних у финансијским извjештајима, насталих усљед криминалне
радње или грешке. Приликом процјене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле
које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извјештаја, у
циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања
мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија, такође
укључује оцјену примиjењених рачуноводствених политика и вредновање значајних

процjена које је извршило руководство, као и оцјену опште презентације финансијских
извјештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да
обезбјеђују солидну основу за изражавање нашег мишљења.
Мишљење
Пo нашeм мишљeњу, финансијски извјeштаји истинитo и oбјeктивнo, пo свим матeријалнo
значајним питањима, приказују финансијски положај Банке на дан 31. дeцeмбра 2009.
гoдинe, каo и рeзултатe њeног пoслoвања, прoмјeнe на капиталу и нoвчанe тoкoвe за
гoдину кoја сe завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим стандардима и
прописима Републике Српске и рачуноводственим политикама објелодањеним у
напоменама 2 и 3 уз финансијске извјештаје.
ЕФ РЕВИЗОР д.о.о.
Овлашћени
ревизор
Бања Лука Гајева број 12
Бајић Лела
Датум: 31. март 2010. годинеoивнo, пo свим матeријалнo значајним питањима, финансијски
положај Банке на д
динe, каo и рeзултатe њeног пoслoвања, прoмјeнe на капиталу и нoвчанe тooдину кoја сe
завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим стандардима и прописима Р
епублике Српске и рачуноводственим политикама објелодањеним у напоменама 2 и 3 уз
финансијске извјештаје.
БИЛАНС УСПJЕХА
за годину која се завршава 31. децембра 2009. године
(у хиљадама КМ)

Приходи од камата
Расходи камата

Напомене

2009.

2008.

3.1, 4а
3.1, 4б

7.846
(2.253)

7.845
(2.119)

5.593

5.726

4.265
(317)

4.336
(276)

3.948

4.060

3.2
3.1, 6
3.2
7

1.933
4.193
(1.297)
(9.666)

2.275
5.753
(1.950)
(10.674)

8a

(4.461)

(3.270)

243
(95)

1.920
(302)

148

1.618

Нето приход по основу камата
Приходи од накнада
Расходи по основу накнада и провизија

3.1, 5а
3.1, 5б

Нето приход накнада
Позитивне курсне разлике
Остали пословни приходи
Негативне курсне разлике
Други пословни расходи
Трошкови резерви за кредите и друге
потенцијалне губитке
Добит из пословања прије опорезивања
Порез на добит
Добит текуће године

3.9, 9

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31. децембра 2009. године
(у хиљадама КМ)
АКТИВА
Готовина, готовински еквиваленти и
Депозити код Централне банке
Средства код других банака
Кредити и пласмани банкама
Кредити и пласмани комитентима
Дугорочна улагања
Основна средства
Доспјела камата и накнада
Остала актива

Напомене

2009.

2008.

10
11
12
13
14
16

45.816
14.945
243
73.068
545
12.333
723
2.133

37.849
7.617
238
76.712
960
12.567
622
1.625

149.806

138.190

8.796
106.954
2.394
2.569

5.607
101.444
0
2.499

120.713

109.550

15

Укупна актива
ПАСИВА
Депозити од банака
Депозити од комитената
Обавезе по кредитима
Остала пасива

17
18
19
20

Укупне обавезе
Дугорочна резервисања за потенцијалне
губитке и преузете потенцијалне обавезе

8б

3.860

3.137

КАПИТАЛ

21

25.233

25.503

149.806

138.190

15.447

19.443

Укупно обавезе и капитал
ПОТЕНЦИЈАЛНЕ И УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
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ИЗВЈЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
за годину која се завршава 31. децембра 2009. године
(у хиљадама КМ)

Новчани токови из пословних активности:
Приливи по основу камата
Одливи по основу камата
Приливи по основу накнада и провизија
Одливи по основу накнада и провизија
Наплаћена отписана потраживања
Остали приходи
Одливи по основу зарада и трошкова
Нето новчани токови прије промјена на пословним средствима
и обавезама
Промјене на пословним средствима и обавезама:
Нето повећање / (смањење) пласмана банкама
Нето повећање / (смањење) кредита пласираних комитентима
Нето смањење остале активе
Нето повећање депозита банкама
Нето повећање депозита комитената
Нето смањење остале пасиве
Нето новчани токови из пословних активности
Новчани токови из активности инвестирања
Повећања улагања
Повећање узетих кредита
Одливи за набавку / (продају) основних средстава
Нето новчани токови из активности инвестирања
Новчани токови из активности финансирања
Курсне разлике по основу прерачуна готовине и еквивалената
готовине

2009.

2008.

7.749
(2.096)
4.174
(316)
284
303
(9.384)

7.733
(1.890)
4.252
(276)
2.963
252
(8.681)

714

4.353

3.786
710
(160)
3.189
5.522
(528)

(3.021)
(7.546)
(176)
1.137
6.738
(1.224)

12.519

(4.092)

507
2.394
(752)

0
0
605

2.149

605

(87)

168

Нето повећање готовине и еквивалената готовине
Готовина и еквиваленати готовине на почетку године

15.295
45.466

1.034
44.432

Готовина и еквиваленати готовине на крају године

60.761

45.466

2009.

2008.

45.816
14.945

37.849
7.617

60.761

45.466

Готовина и еквиваленати готовине се састоје од сљедећих
позиција:
Новчана средства и средства код Централне банке
Средства код других банака

Ови финансијски извјештаји су усвојени од стране Управе Банке на дан 23. фебруара
2010. године и предложени су на усвајање Надзорном одбору.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БАНЦИ
Банка:
Локација:
Адреса:
Телефон:
Факс:
Swift:
E-mail
Платни промет
Девизно пословање

Pavlović International Bank a.d.
Slobomir, Bijeljina
Кара ађорђева 1, Бијељина
055/232-300
055/232-301
PAVLBA22
office@pavlovic-banka.com
Ниски и средњи ризик
Велико овлашћење

Коресподентска мрежа:

Ино платни промет се обавља преко
седам банака у пет земаља
Слободан Павловић, предсједник
Милош Милошевић, члан
Миленко Мишановић, члан
Митар Бабић, члан
Благо Благојевић, члан

Надзорни одбор 31.12.2009.

Директор:

Петар Лазић

Одбор за ревизију:

Милован Ерић, предсједник
Миле Павловић, члан
Радомир Јовановић, члан
Миленко Илић, члан
Богдан Мирковић, члан

Интерни ревизори:

Петра Јововић

Број филијала:

пет

Број запослених:
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Екстерни ревизор:

ЕФ ревизор, Бања Лука

Акционари са 5% и више акција са гласачким правима::
Павловић Слободан, Павловић Мирослава, Компанија „Слобомир“

Veselina Masleše 6,
78000 Banja Luka
Tel.: +387 51 244 700
+387 51 244 777
Fax: +387 51 244 710
SWIFT: KOBBBA 22
www.kombank-bl.com

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima.
Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (“Službeni glasnik
RS“, broj 67/05), Međunarodnim standardima revizije izdatih od strane Međunarodnog saveza računovođa, Odlukom o minimumu obima, oblika sadržaja programa i izveštaja o ekonomsko-finansijskoj reviziji
banaka (“Službeni glasnik RS“ broj 12/03,85/04 i 18/06) i Odlukom o minimalnim standardima interne i
eksterne revizije u bankama (“Službeni glasnik RS“, broj 12/03). Ovi standardi zahtevaju da se pridržavamo relevantnih etičkih zahteva i da reviziju planiramo i obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo uveravanja da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Na osnovu člana 105 Zakona o bankama Republike Srpske (“Sl. gl. RS“ broj 44/03 i 74/04) KPMG
d.o.o. Beograd i EI Audit d.o.o. Banja Luka daju saglasnost,a KOMERCIJALNA BANKA A.D.
BANJA LUKA objavljuje
SKRAĆENI IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARIMA
KOMERCIJALNE BANKE A.D. BANJA LUKA
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Komercijalne banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2009. godine i bilansa uspeha, bilansa tokova gotovine i izveštaja o promenama na kapitalu Banke za godinu koja se završava na taj
dan, kao i pregleda osnovnih računovodstvenih politika i drugih napomena.
Rukovodstvo Banke je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanja ovih finansijskih izveštaja u
skladu sa Zakonom o računovodstvu i Reviziji Republike Srpske (“Službeni glasnik RS“, broj 67/05),
Zakonom o bankama Republike Srpske (“Službeni glasnik RS“ broj 44/03 i 74/04) i ostalim relevantnim podzakonskim aktima Agencije za bankarstvo Republike Srpske koji regulišu finansijsko poslovanje i izveštavanje banka. Ova odgovornost obuhvata: kreiranje, implementaciju i održavanje internih
kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže
materijalno značajne greške nastale bilo zbog pronevere ili grešaka u radu, odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i vršenje računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima.

Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Odabir procedura zavisi od naše procene, uključujući i procenu rizika od
materijalno značajnih grešaka u finansijskim izveštajima nastalih bilo zbog pronevere ili grešaka u radu.
U proceni rizika uzimamo u obzir interne kontrole koje su relevantne za satavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja Banke sa ciljem projektovanja revizorskih procedura koje odgovaraju okolnostima, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efetivnosti internih kontrola primenjenih u Banci. Revizija
takođe obuhvata ocenu da li su računovodstvena nečela i značajna procenjivanja koja je primenilo rukovodstvo odgovarajuća, kao i opštu ocenu prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i pružaju osnov za izražavanje
našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje Banke na
dan 31. decembra 2009. godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava
na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Reviziji Republike Srpske (“Službeni glasnik
RS“ broj 67/05), Zakonom o bankama Republike Srpske (“Službeni glasnik RS“ broj 44/03 i 74/04) i
ostalim relevantnim podzakonskim aktima Agencije za bankarstvo Republike Srpske koji regulišu
finansijsko poslovanje i izveštavanje banaka.

BILANS USPEHA
U PERIODU OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2009. GODINE
(U hiljadama KM)
2009.
12,539
-5,470
7,069

2008.
11,889
-4,564
7,325

Prihodi od naknada i provizija
Rashodi od osnovu naknada i provizija
Neto prihod od naknada i provizija

3,234
-559
2,675

3,621
-470
3,151

Kursne razlike , neto
Ostali prihodi
Ukupno
Bruto poslovni rezultat
Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja za dugoročne
rizike, neto
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Amortizacija
Drugi poslovni rashodi
Dobit pre oporezivanja
Porez na dobit
Neto dobit

101
49
150
9,894

-285
9
-276
10,200

-616
-3,673
-915
-4,472
218

-1,961
-3,015
-840
-3,874
510
-119
391

Prihodi od kamata
Rashodi od kamata
Neto prihod od kamata

218

BILANS STANJA
NA DAN 31. DECEMBAR 2009. GODINE
AKTIVA
Gotovina i gotovinski ekvivalenti i depoziti kod Centralne banke
Krediti i plasmani bankama i drugim finansijskim institucijama
Krediti i plasmani komitentima
Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja
Ostala aktiva
UKUPNA AKTIVA
PASIVA
Depoziti i krediti banaka i drugih finansijskih organizacija
Depoziti komitenata
Ostale obaveze
Rezervisanja
Ukupno obaveze
KAPITAL
Obične akcije
Rezerve iz dobitka
Neraspoređena dobit
Nepokriveni gubitak
Ukupno kapital
UKUPNA PASIVA
Vanbilansne pozicije

(U hiljadama KM)
2009.

2008.

85,026
392
124,130
3,163
2,568
215,279

71,840
2,575
140,408
3,404
1,153
219,380

17,098
169,335
-2,945
5,227
194,605

16,217
175,036
2,552
5,119
198,924

20,000
465
218
20,674

20,000
65
391
20,456

215,279

219,380

15,835

20,547

OSNIVAČ BANKE,KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD IMA 99,995 % AKCIJA
POSLOVNA MREŽA: Centrala, 8 filijala i 7 agencija
31.12.2009. godine Banka je imala 128 zaposlenih

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
U PERIODU OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2009. GODINE
(U hiljadama KM)
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prilivi od kamata
Prilivi od naknada i provizija
Prilivi od kredita koji su ranije bili otpisani
Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi po osnovu kamata
Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima i dobavljačima
Odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja
u plasmanima i depozitima
Smanjenje kredita i plasmana
Povećanje depozita klijenata
Povećanje ostale pasive
Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita
Povećanje kredita i plasmana
Smanjenje depozita od komitenata
Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit
Plaćeni porez na dobit
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama
Prilivi od kamata
Nabavka osnovnih sredstava
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi po osnovu finansiranja
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto povećanje gotovine
Gotovina na početku godine
Neto kursne razlike
GOTOVINA NA KRAJU PERIODA

2009.

2008.

12,539
3,234
87
15,860
-5,471
-10,196
-15,667

11,889
3,620
63
15,572
-4,564
-8,749
-13,313

193
18,474
18,474

2,259
34,971

-6,612
-6,612
12,055
-72
11,983
-689
-689
1,791
1,791
13,085
71,840
101
85,026

34,971
-8,104
-8,104
29,126
-396
28,730
-8
19
-757
-746
27,987
44,141
-285
71,840
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 105 ɫɬɚɜ 2 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɛɚɧɤɚɦɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɩɫɤɟ“ ɛɪ. 44/03 ɢ 74/07) ɂȿɎɄ Ȼɚɧɤɚ Ⱥ.Ⱦ. Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ
ɂɁȼȳȿɒɌȺȳ ɇȿɁȺȼɂɋɇɈȽ ɊȿȼɂɁɈɊȺ
Ⱥɤɰɢɨɧɚɪɢɦɚ ɢ ɇɚɞɡɨɪɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ ɂȿɎɄ Ȼɚɧɤɟ Ⱥ.Ⱦ., Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
1. Ⱥɧɝɚɠɨɜɚɧɢ ɫɦɨ ɞɚ ɨɛɚɜɢɦɨ ɪɟɜɢɡɢʁɭ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚ (ɫɬɪɚɧɚ 3 ɞɨ 31)
ɂȿɎɄ Ȼɚɧɤɟ Ⱥ.Ⱦ., Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ''Ȼɚɧɤɚ''), ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɛɢɥɚɧɫ ɫɬɚʃɚ ɧɚ ɞɚɧ 31.
ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ, ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɛɢɥɚɧɫ ɭɫɩʁɟɯɚ, ɢɡɜʁɟɲɬɚʁ ɨ ɩɪɨɦʁɟɧɚɦɚ ɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɢ
ɢɡɜʁɟɲɬɚʁ ɨ ɧɨɜɱɚɧɢɦ ɬɨɤɨɜɢɦɚ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɧɚ ɬɚʁ ɞɚɧ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ
ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɟɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɭɡ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɟ.
Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɟ
2. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɡɚ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɨɜɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɟɧɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ. Ɉɜɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ: ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʃɟ, ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢɧɬɟɪɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɡɚ
ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɩɨɝɪɟɲɧɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ, ɧɚɫɬɚɥɟ ɭɫʂɟɞ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɟ ɪɚɞʃɟ ɢɥɢ ɝɪɟɲɤɟ, ɨɞɚɛɢɪ ɢ
ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɟɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɧɚʁɛɨʂɢɯ ɦɨɝɭʄɢɯ
ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɨɰʁɟɧɚ.
Ɉɫɧɨɜɚ ɡɚ ɭɡɞɪɠɚɜɚʁɭʄɟ ɦɢɲʂɟʃɟ
3. Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɨɛʁɟɥɨɞɚʃɟɧɨ ɭ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɦ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɢɦɚ, Ȼɚɧɤɚ ʁɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɚ ɝɭɛɢɬɚɤ
ɭ ɩɨɫɥɨɜɧɨʁ 2009.ɝɨɞɢɧɢ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 4,319 ɯɢʂɚɞɚ ɄɆ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɬɨɤɨɜɟ ɝɨɬɨɜɢɧɟ ɢɡ
ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 5,198 ɯɢʂɚɞɚ ɄɆ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɞɚɧ 31.ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2009.ɝɨɞɢɧɟ
ɚɤɭɦɭɥɢɪɚɧɢ ɝɭɛɢɰɢ ɢɡɧɨɫɟ 6,526 ɯɢʂɚɞɚ ɄɆ. ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɨɛʁɟɥɨɞɚʃɟɧɨ ɭ
ɧɚɩɨɦɟɧɢ 18 ɭɡ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɟ, ɧɚ ɞɚɧ 31. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɟɬɨ ɤɚɩɢɬɚɥ Ȼɚɧɤɟ
ɢɡɧɨɫɢɨ ʁɟ 13,191 ɯɢʂɚɞɚ ɄɆ, ɢɚɤɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɢɡɧɨɫ ɭɩɥɚʄɟɧɨɝ ɧɨɜɱɚɧɨɝ ɨɫɧɢɜɚɱɤɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ȼɚɧɤɟ ɢ ɧɚʁɧɢɠɢ ɢɡɧɨɫ ɭɩɥɚʄɟɧɨɝ ɧɨɜɱɚɧɨɝ ɧɟɬɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɨʁɢ Ȼɚɧɤɚ ɦɨɪɚ ɨɞɪɠɚɜɚɬɢ, ɧɟ ɦɨɝɭ
ɛɢɬɢ ɦɚʃɢ ɨɞ 15,000 ɯɢʂɚɞɚ ɄɆ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 19. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɛɚɧɤɚɦɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɭ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɢɡɧɨɫ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɪɟɡɟɪɜɢ Ȼɚɧɤɟ ɦɚʃɢ ɨɞ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨɝ ɢɡɧɨɫɚ, Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ
ɡɚ ɛɚɧɤɚɪɫɬɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɦɨɠɟ ɫɜɨʁɢɦ ɪʁɟɲɟʃɟɦ ɭɤɢɧɭɬɢ ɞɨɡɜɨɥɭ ɡɚ ɪɚɞ Ȼɚɧɤɟ. Ɍɚɤɨɻɟ,
ɞɚɧɚ 16. ɨɤɬɨɛɪɚ 2009.ɝɨɞɢɧɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɚɤɰɢɨɧɚɪɚ Ȼɚɧɤɟ ɞɨɧɢʁɟɥɚ ʁɟ Ɉɞɥɭɤɭ ɨ II ɟɦɢɫɢʁɢ
ɚɤɰɢʁɚ ʁɚɜɧɨɦ ɩɨɧɭɞɨɦ. Ɋɨɤ ɡɚ ɭɩɢɫ ɢ ɭɩɥɚɬɭ ɚɤɰɢʁɚ ɂɂ ɟɦɢɫɢʁɟ ʁɟ 90 ɞɚɧɚ, ɩɨɱɟɜɲɢ ɨɞ 30.
ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2009.ɝɨɞɢɧɟ. ɉɪɟɦɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ȼɚɧɤɟ, ɞɨ ɞɚɬɭɦɚ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɨɜɢɯ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ II ɟɦɢɫɢʁɚ ɚɤɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɭɫɩʁɟɲɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɢʁɟ ɫɟ ʁɚɜɢɨ
ɧɢʁɟɞɚɧ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ. ɉɨɪɟɞ ɫɜɟɝɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɨɛʁɟɥɨɞɚʃɟɧɨ ɭ ɧɚɩɨɦɟɧɢ
11 ɭɡ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɟ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɛɚɧɚɤɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 10,553 ɯɢʂɚɞɟ ɄɆ
ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɢ ɞɢɨ ɛɥɨɤɢɪɚɧɢɯ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 4,992 ɯɢʂɚɞɟ ɄɆ (20%
ɭɤɭɩɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɚ ɞɚɧ 31. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ) ɤɨʁɢɦɚ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɢ ɩɨ
ɩɨɬɪɟɛɢ. ɋɜɟ ɨɜɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɢ ɧɟɢɡɜʁɟɫɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɫɭɦʃɭ ɞɚ ʄɟ Ȼɚɧɤɚ ɛɢɬɢ ɭ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚɱɟɥɨɦ ɫɬɚɥɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɭ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɢ Ȼɚɧɤɟ ɡɚ 2009. ɝɨɞɢɧɭ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ
ɤɨɪɟɤɰɢʁɟ ɩɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɨɫɧɨɜɭ.
Vase Pelagiüa 11a, 78000 Banja Luka, RS,Bosna i Hercegovina
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ɍɡɞɪɠɚɜɚʁɭʄɟ ɦɢɲʂɟʃɟ
Ɂɛɨɝ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɧɟɢɡɜʁɟɫɧɨɫɬɢ ɢɫɤɚɡɚɧɢɯ ɭ ɬɚɱɤɢ 3 Ɉɫɧɨɜɚ ɡɚ ɭɡɞɪɠɚɜɚʁɭʄɟ ɦɢɲʂɟʃɟ, ɧɟ
ɢɡɪɚɠɚɜɚɦɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɢɤɚ ɂȿɎɄ Ȼɚɧɤɟ Ⱥ.Ⱦ. Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ ɧɚ ɞɚɧ ɢ ɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɧɚ ɞɚɧ 31. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ.
ɋɤɪɟɬɚʃɟ ɩɚɠʃɟ
ɇɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚʁɭʄɢ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɢɦɚ Ȼɚɧɤɟ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɭ 2009. ɝɨɞɢɧɭ,
ɫɤɪɟʄɟɦɨ ɩɚɠʃɭ ɞɚ ʁɟ Ȼɚɧɤɚ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɫɜɨʁɟ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ ɭɫɤɥɚɞɢ ɫɚ ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɟɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ⱥɝɟɧɰɢʁɟ ɡɚ
ɛɚɧɤɚɪɫɬɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɤɚɨ ɧɚɞɡɨɪɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ɛɚɧɤɚɪɫɤɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ. Ʉɚɨ
ɲɬɨ ʁɟ ɨɛʁɟɥɨɞɚʃɟɧɨ ɭ ɧɚɩɨɦɟɧɢ 19ɛ) ɭɡ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɟ, ɧɚ ɞɚɧ 31. ɞɟɰɟɦɛɪɚ
2009.ɝɨɞɢɧɟ, ɞɜɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ Ȼɚɧɤɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɚ ɭ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɨɤɜɢɪɢɦɚ

Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ,
12. ɮɟɛɪɭɚɪ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɜɥɚɲʄɟɧɢ ɪɟɜɢɡɨɪ
ɀɚɪɤɨ Ɇɢɨɧɢʄ
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ȻɂɅȺɇɋ ɍɋɉȳȿɏȺ
Ɂɚ ɝɨɞɢɧɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚ 31. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ
(ɍ ɯɢʂɚɞɚɦɚ Ʉɨɧɜɟɪɬɢɛɢɥɧɢɯ ɦɚɪɚɤɚ)
2009.

2008.

866
(352)

1,436
(470)

ɇɟɬɨ ɩɪɢɯɨɞ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɤɚɦɚɬɚ

514

966

ɉɪɢɯɨɞɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɤɧɚɞɚ ɢ ɩɪɨɜɢɡɢʁɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɤɧɚɞɚ ɢ ɩɪɨɜɢɡɢʁɚ

132
(28)

96
(40)

ɇɟɬɨ ɪɚɫɯɨɞ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɤɧɚɞɚ ɢ ɩɪɨɜɢɡɢʁɚ

104

56

Ɉɫɬɚɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
Ɉɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɟ ɤɭɪɫɧɟ ɪɚɡɥɢɤɟ, ɧɟɬɨ
Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɟ ɡɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɝɭɛɢɬɤɟ

22
(2,365)
(3)
(2,591)

3
(2,419)
(27)
(291)

Ƚɭɛɢɬɚɤ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɩɪɢʁɟ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɛɢɬ

(4,319)
-

(1,712)
-

Ƚɭɛɢɬɚɤ ɬɟɤɭʄɟɝ ɩɟɪɢɨɞɚ

(4,319)

(1,712)

ɉɪɢɯɨɞɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɤɚɦɚɬɚ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɤɚɦɚɬɚ

Ɉɜɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɢ ɫɭ ɭɫɜɨʁɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ȼɚɧɤɟ ɧɚ ɞɚɧ 11. ɮɟɛɪɭɚɪɚ 2010.
ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɛɢʄɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɧɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɇɚɞɡɨɪɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ Ȼɚɧɤɟ.
ɉɨɬɩɢɫɚɧɨ ɭ ɢɦɟ ɂȿɎɄ Ȼɚɧɤɟ Ⱥ.Ⱦ., Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ:

ɇɟɛɨʁɲɚ ȹɟɥɟɛʇɢʄ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ

ȿɧɢɫɚ Ȼɨɫɧɢʄ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɫɟɤɬɨɪɚ ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɚ,
ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ ɢ ɢɡɜʁɟɲɬɚɜɚʃɚ

Vase Pelagiüa 11a, 78000 Banja Luka, RS,Bosna i Hercegovina
telefon: +387 51 221 400 fax: +387 231 432
MB: 11022685, JIB: 4402660380006, Šifra djelatnosti 65121, E-mail office@iefkbanka.com

ȻɂɅȺɇɋ ɋɌȺȵȺ
ɇɚ ɞɚɧ 31. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ
(ɍ ɯɢʂɚɞɚɦɚ Ʉɨɧɜɟɪɬɢɛɢɥɧɢɯ ɦɚɪɚɤɚ)
31.ɞɟɰɟɦɛɚɪ
2009.

31.ɞɟɰɟɦɛɚɪ
2008.

ȺɄɌɂȼȺ
ɇɨɜɱɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɞ ɐɟɧɬɪɚɥɧɟ ɛɚɧɤɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɛɚɧɚɤɚ
Ʉɪɟɞɢɬɢ ɩɥɚɫɢɪɚɧɢ ɤɨɦɢɬɟɧɬɢɦɚ
Ɉɩɪɟɦɚ
Ɉɛɪɚɱɭɧɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ ɢ ɨɫɬɚɥɚ ɚɤɬɢɜɚ

7,874
10,553
5,469
817
68

12,996
11,071
5,973
564
72

ɍɤɭɩɧɚ ɚɤɬɢɜɚ

24,781

30,676

3,500
5,089
70
2,648

12,477
113
293

ɍɤɭɩɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ

11,307

12,883

ɄȺɉɂɌȺɅ
Ⱥɤɰɢɨɧɚɪɫɤɢ ɤɚɩɢɬɚɥ
Ⱥɤɭɦɭɥɢɪɚɧɢ ɝɭɛɢɬɚɤ

20,000
(6,526)

20,000
(2,207)

ɍɤɭɩɚɧ ɤɚɩɢɬɚɥ

13,474

17,793

ɍɤɭɩɧɚ ɩɚɫɢɜɚ

24,781

30,676

537

274

ɉȺɋɂȼȺ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɢ ɛɚɧɚɤɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɢ ɤɨɦɢɬɟɧɚɬɚ
Ɉɫɬɚɥɚ ɩɚɫɢɜɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɨɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɩɨɪɟɡɟ
Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɝɭɛɢɬɤɟ

ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɢ ɭɝɨɜɨɪɟɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ

ɂɁȼȳȿɒɌȺȳ Ɉ ɇɈȼɑȺɇɂɆ ɌɈɄɈȼɂɆȺ
(ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ʁɚɧ-ɞɟɰɟɦɛɚɪ 2009.ɝɨɞ.)
ɇɟɬɨ ɧɨɜɱɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɇɟɬɨ ɧɨɜɱɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɭɥɚɝɚɱɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɇɟɬɨ ɧɨɜɱɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɇȿɌɈ ɉɈɊȺɋɌ ɇɈȼɑȺɇɂɏ ɋɊȿȾɋɌȺȼȺ
ɇɋ ɇȺ ɉɈɑȿɌɄɍ ɉȿɊɂɈȾȺ
ȿɎȿɄɌɂ ɉɊɈɆȳȿɇȿ ȾȿȼɂɁɇɈȽ ɄɍɊɋȺ
ɇɈȼɑȺɇȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɇȺ ɄɊȺȳɍ ɉȿɊɂɈȾȺ

-5,198
-442
1
-5,640
35-178

ɍ 000 ɄɆ
2008.
-55
-315
0
-370
24,437

18,427

24,067

2009.

!

IEFK BANKA A.D. Banja Luka

ɈɋɇɈȼɇȿ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂȳȿ Ɉ ȻȺɇɐɂ
ɂȿɎɄ ȻȺɇɄȺ Ⱥ.Ⱦ. ȻȺȵȺ ɅɍɄȺ
ȼɚɫɟ ɉɟɥɚɝɢʄɚ 11Ⱥ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
Ɍɟɥɟɮɨɧ: 051/221-400
Ɍɟɥɟɮɚɤɫ: 051/232-091
SWIFT: EEFCBA22
E-mail: office@iefkbanka.com
Web-adresa: www.iefkbanka.com
ɇɚɞɡɨɪɧɢ ɨɞɛɨɪ ɧɚ ɞɚɧ 31.12.2009. ɝɨɞɢɧɟ
ȼɚɫɢʂɟɜɢʄ Ȼɪɚɧɤɨ, ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ
ɋɨɛɨɥɟɜɫɤɢ ɂɝɨɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɱɥɚɧ
Ɋɭɧɨɜɚ ɂɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ, ɱɥɚɧ
ɇɟɲɤɨɜɢʄ Ȼɪɚɧɤɨ, ɱɥɚɧ
Ɋɭɧɨɜɚ ȿɥɟɧɚ Ɋɨɦɚɧɨɜɧɚ, ɱɥɚɧ
Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɪɟɜɢɡɢʁɭ ɧɚ ɞɚɧ 31.12.2009.ɝɨɞ.
ɂɪɢɧɚ ȼɪɰɟʂ, ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ
Ⱦɪɚɝɨ Ɍɪɨɲɬ, ɱɥɚɧ
Dodhia Heena, ɱɥɚɧ
Ʉɢɪɚ ɋɚɮɨɧɨɜɚ, ɱɥɚɧ
Paul Richard James Mann, ɱɥɚɧ
ɍɩɪɚɜɚ Ȼɚɧɤɟ ɧɚ ɞɚɧ 31.12.2009.ɝɨɞɢɧɟ
ɇɟɛɨʁɲɚ ȹɟɥɟɛʇɢʄ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ȼɚɧɤɟ
Ⱥɧɤɢɰɚ Ɇɢɪɧɢʄ, ɢɡɜɪɲɧɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɂɧɬɟɪɧɢ ɪɟɜɢɡɨɪ, ɋɢɥɜɚɧɚ ȼɪɯɨɜɚɰ
ȼɚʃɫɤɢ ɪɟɜɢɡɨɪ:Deloitte d.o.o. Banja Luka
Ⱥɤɰɢɨɧɚɪɢ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ 5% ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɚɤɰɢʁɚ ɫɚ ɝɥɚɫɚɱɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ:
ɂɫɬɨɱɧɨ-ȿɜɪɨɩɫɤɚ Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢʁɚ ɋɬ. ɉɟɬɟɪɫɛɭɪɝ

99,00%

Ȼɚɧɤɚ ɩɨɫɥɭʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɐɟɧɬɪɚɥɟ ɭ Ȼɚʃɚ Ʌɭɰɢ, ɮɢɥɢʁɚɥɟ ɭ Ʌɚɤɬɚɲɢɦɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɲɬɜɚ ɭ
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.
ɇɚ ɞɚɧ 31.12.2009. ɝɨɞɢɧɟ Ȼɚɧɤɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ 29 ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ.
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