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IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 
 
AKCIONARIMA OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD 
 
Mišljenje 
 
Izvršili smo reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja OTP banke Srbija a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: 
„Banka“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2021. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom 
rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za godinu koja se završila na taj 
dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i ostalih napomena uz pojedinačne finansijske 
izveštaje. 
 
Po našem mišljenju, priloženi pojedinačni finansijski izveštaji prikazuju objektivno i istinito finansijsko stanje 
Banke na dan 31. decembra 2021. godine i rezultate njenog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se 
završila na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. 
 
Osnova za mišljenje 
 
Obavili smo našu reviziju u skladu sa Standardima Revizije primenljivim u Republici Srbiji. Naše odgovornosti 

u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u našem izveštaju nezavisnog revizora u sekciji o 

odgovornostima revizora za reviziju finansijskih izveštaja. Nezavisni smo od Banke u skladu sa 

Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde 

nezavisnosti) (IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u 

Republici Srbiji i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. 

Verujemo da su revizorski dokazi koje smo dobili dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše 

mišljenje. 

Ostale informacije sadržane u godišnjem izveštaju o poslovanju Banke  

Ostale informacije se odnose na informacije sadržane u godišnjem izveštaju o poslovanju, ali ne uključuje 

finansijske izveštaje i izveštaj revizora o njima. Rukovodstvo Banke je odgovorno za pripremu ostalih 

informacija u skladu sa propisima Republike Srbije. 

Naše mišljenje o finansijskim izveštajima ne obuhvata ostale informacije. U vezi sa revizijom finansijskih 
izveštaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i time razmotrimo da li su ostale informacije 
usklađene u svim materijalno značajnim aspektima sa finansijskim izveštajima sa našim saznanjima 
stečenim u toku revizije ili se na drugi način čine materijalno pogrešnim. Pored toga, izvršili smo procenu da 
li su ostale informacije pripremljene, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o 
računovodstvu Republike Srbije, posebno da li su ostale informacije u formalnom smislu u skladu sa 
zahtevima i postupcima za pripremu ostalih informacija Zakona o računovodstvu Republike Srbije u 
kontekstu materijalnosti, odnosno da li bi neko nepoštovanje ovih zahteva bi moglo uticati na prosuđivanja 
doneta na osnovu ovih ostalih informacija. 
 

Na osnovu sprovedenih procedura, u meri u kojoj smo u mogućnosti da ih ocenimo, izveštavamo da:  

1. ostale informacije koje opisuju činjenice koje su takođe prikazane u finansijskim izveštajima su, u 

svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa finansijskim izveštajima; i 

 

2. ostale informacije su pripremljene u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu Republike Srbije.  
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1. ОСНИВАЊЕ И ПОСЛОВАЊЕ БАНКЕ

ОТП банка Србије а.д Нови Сад (у даљем тексту „Банка“)  је нови назив за Војвођанску банку а.д.
Нови Сад koja je 29. априла 2021. године променила име.  ОТП банка Србија а.д Нови Сад (у
даљем тексту „Банка“)  правни је следбеник ОТП банке Србије а.д. Београд.

Војвођанска банка а.д. Нови Сад је правни следбеник и 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.

ОТР банка а.д. Београд је основана 14. децембра 1990. године у уписана у Регистар код
Привредног суда 14. фебруара 1991.године. Оснивач банке је Societe Generale S.A. Pariz. Дана 24.
септембра 2019. године OTP Bank Nyrt Будимпешта је постала 100% власник Банке и од 25.
септембра 2019.године Банка је чланица ОТП Групе. Решењем Агенције за привредне регистре
број БД 98932/2019 од 25. септембра 2019 године Банке је у регистру привредних субјеката
променила назив у ОТР банка а.д. Београд. Пре тога назив банке је био Societe Generale Banka
Srbija a.d. Beograd.

На седници Скупштине Банке oдржaнoj дана 26. јануара 2021. гoдинe донета је Одлука о припајању
ОТР банка а.д. Београд Војвођанскoj банци а.д. Нови Сад. Решењем број БД 36878/2021 од 29.
априла 2021. године уписана је статусна промена припајања привредног друштва Војвођанска
банка а.д. Нови Сад, као друштва стицаоца и ОТР банкe а.д. Београд као друштва преносиоца које
је брисано из Регистра привредних друштава услед статусне промене.

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 Одлука 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 31.12.2021. године Банка се састојала од Централе у Новом Саду на адреси Трг слободе 5,
Трг слободе 7, Булевар ослобођења 80, Булевар ослобођења 82 и Београду на адреси Булевар
Михајла Пупина 111, Булевар Зорана Ђинђића 48 в, Булевар Зорана Ђинђића 50 а/б, 1 Регион за
послове са привредом Београд, 1 Регион за послове са становништвом Београд и 5 региона за
пословање са становништвом и привредом, 19 филијала и 184 експозитуре.(2020: централа у
Новом Саду, 5 регионалних центара и 122 филијалe).

Банка на дан 31.12.2021. године има 2,789 запослених док је са 31. децембром 2020. године број
запослених био 1,786.

Порески идентификациони број Банке је 100584604.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

2.1. Основе за састављање и презентацију појединачних финансијских извештаја
Појединачни финансијски извештаји Банке (у даљем тексту “финансијски извештаји”) за 2021.
годину састављени су у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања
(“МСФИ“).

Приложени финансијски извештаји представљају појединачне финансијске извештаје. Банка
посебно саставља и приказује консолидоване финансијске извештаје у складу са Међународним
стандардима финансијског извештавања.

Приложени финансијски извештаји су појединачни у смислу да укључују неконсолидоване позиције
потраживања, обавеза, резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине Банке без
укључивања зависних правних лица.

              Банка на дан 31. децембар 2021. године поседује 100% учешћа у привредном друштву ОTP
Investments д.о.о., Нови Сад, 100% учешћа у привредном друштву OTP Factoring d.o.o., Нови Сад,
60% учешћа у привредном друштву ОТП Лизинг д.о.о., Београд, 100% учешћа у привредном
друштву ОТП Leasing Србија д.о.о Београд и 49% у привредном друштву ОТП Осигурање а.д
Друштво за животно осигурање Београд који су привредни субјекти у финансијском сектору
(напомена 24).

              Појединачни финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим
ако је другачије наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту.

Појединачни финансијски извештаји Банке су исказани у хиљадама динара. Динар представља
званичну извештајну валуту у Републици Србији.

              Појединачни 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.

Банка је у састављању ових појединачних финансијских извештаја примењивала Рачуноводствене
политике образложене у напомени 3.
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2.2. Измене и допуне МСФИ чије су ступање на снагу и примена обавезни у текућој години
Усвојене рачуноводствене политике су у складу са онима из претходне финансијске године, изузев
следећих измењених МСФИ који су усвојени од стране Банке од 1. јануара 2021. године:

• Реформа референтних каматних стопа – Ниво 2 - МСФИ 9, МРС 39, МСФИ 7, МСФИ 4 и
МСФИ 16 (Допуне)

У августу 2020. године, ИАСБ је објавио Реформу референтних каматних стопа - Ниво 2, Допуне
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. 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. Када је примена ретроспективна, ентитет није у обавези да измени податке из ранијих
периода.

• МСФИ 16 Лизинг - COVID-19 олакшице за закупце (Допуна)

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 закупца, 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 дефинисану 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.
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2.3 Стандарди који су издати, али још увек нису ступили на снагу и нису раније усвојени
• 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. Ове измене још увек нису усвојене од стране ЕУ.
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
(Допуне)
Допуне су на снази за годишње периоде извештавања која почињу на дан или након 1. јануара
2022. године, а дозвољена је ранија примена. Међутим, као одговор на пандемију ЦОВИД-19,
Одбор је одложио датум ступања на снагу за једну годину, односно 1. јануар 2023. године, како би
компанијама дао више времена да спроведу све промене класификације које произилазе из
амандмана. 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.
У новембру 2021. године, Одбор је издао Нацрт допуна стандарда (Еџпосуре Драфт), који
појашњава третман обавеза за које је уговорена испуњеност ковенанти на датум након извештајног
периода. Конкретно, Одбор предлаже измене МРС 1 уског обима које ефективно поништавају
измене из 2020. године,  а којима се захтевало од ентитета да класификују као краткорочне само
оне обавезе које подлежу усаглашености са ковенантама које се морају поштовати у наредних
дванаест месеци након извештајног датума, у случају да на крају извештајног периода ковенанте
нису испуњене. Уместо тога, предлог захтева је да се од ентитета очекује да посебно прикажу све
дугорочне обавезе које подлежу усаглашености са ковенантама које треба да се испоштују у року
од дванаест месеци након датума извештавања. Надаље, ако ентитет не буде обезбеди
усклађеност са ковенантама на крају извештајног периода, биће потребна додатна
обелодањивања. Предлози Допуна ће ступити на снагу за годишње извештајне периоде који
почињу на дан или након 1. јануара 2024. године и биће потребно да се примењују ретроспективно
у складу са МРС 8,  а ранија примена је дозвољена. Одбор је такође предложио да се сходно томе
одложи датум ступања на снагу допуна из 2020. године, тако да се од ентитета неће очекивати да
мењају досадашњу праксу пре него што предложене измене и допуне ступе на снагу. Ове измене,
укључујући предлог Нацрта допуна стандарда,  још увек нису усвојени од стране ЕУ. 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 (Допуне)
Измене су на снази за годишње периоде извештавања који 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 (Допуне) ажурира референцу у МСФИ 3 Концептуални
оквир за финансијско извештавање без мењања рачуноводствених захтева за пословне
комбинације.

МРС 16 Некретнине, постројења и опрема (Допуне) 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 повезане трошкове у билансу успеха.

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

Годишња побољшања 2018-2020 доводе до мањих измена у 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. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

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 након 30. јуна 2021. године (Допуна)

Измена се примењује на годишње извештајне периоде који почињу на дан или након 1. априла
2021. године, уз дозвољену ранију примену, укључујући и финансијске извештаје који још нису
одобрени за објављивање на датум издавања ове допуне. У марту 2021. године, Одбор је изменио
услове практичних изузетака од захтева МСФИ 16 који закупцима обезбеђује ослобађање од
примене смерница МСФИ 16 о модификацијама уговора о закупу, које се односе на олакшице које
су настале као директна последица пандемије COVID-19. Након допуна, практични изузеци се сада
примењују на олакшице за закуп за које свако смањење лизинг плаћања утиче само на плаћања
која првобитно доспевају 30. јуна 2022. године, под условом да су испуњени други услови за
примену практичног изузетка. Не очекује се да ће ефекти измене овог стандарда имати значајан
утицај на финансијске извештаје Банке.

• МРС 1 Презентација финансијских извештаја и МСФИ Извештај из праксе 2: Обелодањивање
рачуноводствених политика (Допуне)

Измене и допуне ступају на снагу за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара
2023. године, уз дозвољену ранију примену. Измене дају смернице о примени концепта процене
материјалности на обелодањивање рачуноводствених политика. Посебно, измене МРС 1 замењују
захтев за обелодањивањем „значајних“ рачуноводствених политика са захтевом за
обелодањивањем „материјалних“ рачуноводствених политика. Такође, упутства и илустративни
примери су додати у Извештај из праксе како би помогли у примени концепта материјалности
приликом доношења процена о обелодањивању рачуноводствених политика. Ове измене још увек
нису усвојене од стране ЕУ. Не очекује се да ће ефекти измене овог стандарда имати значајан
утицај на финансијске извештаје Банке.

• МРС 8 Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених проценама и грешке: Дефиниција
рачуноводствених процена (Допуне)

Измене ступају на снагу за годишње извештајне периоде који почињу на дан или након 1. јануара
2023. године, уз дозвољену ранију примену и примењују се на промене у рачуноводственим
политикама и промене рачуноводствених процена које се дешавају на или након почетка тог
периода. Изменама се уводи нова дефиниција рачуноводствених процена, дефинисаних као
новчани износи у финансијским извештајима који су предмет несигурности при одмеравању.
Такође, допунама се појашњава шта су промене у рачуноводственим проценама и како се оне
разликују од промена рачуноводствених политика и исправки грешака. Ове измене још увек нису
усвојене од стране ЕУ. Не очекује се да ће ефекти измене овог стандарда имати значајан утицај
на финансијске извештаје Банке.

• МРС 12 Порез на добит: Одложени порези који настају у вези са средствима и обавезама које
проистичу из једне трансакције (Допуне)

Измене су на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2023. године, уз
дозвољену ранију примену. У мају 2021. године, Одбор је издао допуне МРС 12, који сужавају обим
изузетка за почетно признавање према МРС 12 и прецизирају како компаније треба да
обрачунавају одложени порез на трансакције као што су лизинг и обавезе за повлачење имовине
из употребе. Према изменама, изузетак од почетног признавања се не примењује на трансакције
које при почетном признавању доводе до једнаких опорезивих и одбитних привремених разлика.
Примењује се само ако признавање лизинг средства и обавезе закупа (или обавезе за повлачење
имовине из употребе и имовине која се повлачи из употребе) доведе до опорезивих и одбитних
привремених разлика које нису једнаке. Ове измене још увек нису усвојене од стране ЕУ.Не очекује
се да ће ефекти измене овог стандарда имати значајан утицај на финансијске извештаје Банке.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.4 Упоредни подаци

Рачуноводствене политике и процене које се тичу признавања и вредновања средстава и обавеза,
коришћене приликом састављања ових појединачних финансијских извештаја су конзистентне са
рачуноводственим политикама и проценама примењеним у састављању појединачних годишњих
финансијских извештаја Банке за 2020. годину.

2.5 Коришћење процењивања

Састављање појединачних 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 појединачних 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 појединачних
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 појединачним финансијским извештајима у периоду када је до промене
дошло.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.6 Начело сталности пословања

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

2.7 Изјава о усклађености

Појединачни финансијски извештаји Банке 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 појединачних финансијских извештаја захтева од руководства Банке
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
појединачних 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.

i. Умањење вредности финансијских средстава

Процена губитака од умањења вредности порфолија Банке изложеног кредитном ризику
представља најзначајнији извор неизвесности процена.

Банка 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 43.4. Кредитни ризик.

ii. Умањење вредности немонетарних средстава

Руководство Банке 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.

iii. 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.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.8. Кључне рачуноводствене процене и претпоставке (наставак)

iv. Резервисања по основу судских спорова

Банка је укључена у већи број судских спорова који проистичу из њеног 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. Банка 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 Банке 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 (напоменa 28).

v. 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.

Прeтпoстaвкe aктуaрскoг oбрaчунa су oбeлoдaњeнe у нaпoмeни 35 уз појединачне финaнсиjскe
извeштaje.

vi. 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 коришћењем 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.
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД (наставак)

2.8. Кључне рачуноводствене процене и претпоставке (наставак)

vii. Фер вредност финансијских инструмената (наставак)

Где год је могуће, Банка упоређује вредновање које произилази из модела са котираним ценама
сличних финансијских инструмената и са стварним вредностима у случају реализације, да би
потврдила и калибрирала њене моделе. Разноврсни фактори су уграђени у моделе Банке,
укључујући стварне и процењене тржишне вредности и стопе, као и време и промене, дубину
тржишта и ликвидност и промене у кредитном ризику финансијских обавеза.

Банка 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 45.

3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Банка конзистетно примењује усвојене рачуноводствене политике у свим периодима
презентованим у појединачним финансијским извештајима. Основне рачуноводствене политике
примењене у састављању појединачних финансијских извештаја су наведене у наставку.

3.1. Признавање прихода и расхода

i. 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 Банке 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.
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3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)
3.1. Признавање прихода и расхода (наставак)

ii. 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.

iii. Нето добитак/(губитак) по основу промене фер вредности финансијских
инструмената

Нето добитак/(губитак) по основу промене фер вредности финансијских инструмената укључује
све добитке и губитке настале услед промене фер вредности деривата.

iv. 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.

v. Приход од дивиденди
Приходи од дивиденди по основу учешћа у капиталу других правних лица, признају се у моменту
када је утврђено право Банке да прими исплату дивиденде и рачуноводствено се евидентирају у
билансу успеха.

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

i. 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.

Банка врши почетно признавање финансијских инструмената на датум поравнања.

Банка 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, Банка анализира кроз комбинацију пословног модела управљања
финансијским средством са једне, и карактеристикама уговорених новчаних токова са друге
стране.
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3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.3 Финансијски инструменти (наставак)

ii. 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
Банка 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 Банке

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 вреднoсти кроз остали резултат (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 Банке 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.

Банка 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.

Банка 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
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 Банке.

iii. Purchased or Originated Credit 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.
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iv. Рекласификација финансијских средстава

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

Банка не рекласификује финансијске обавезе.

У току 2021. године Банка није вршила рекласификацију финансијских средстава.

v. 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.

Банка 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 Банка или намерава да извpши 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.

vi. Престанак признавања

Финансијска средства

Банка престаје да признаје финансијско средство ако уговорена права на токове готовине од
финансијског средства престану да важе или када Банка 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 Банке 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. Разлика између фер вредности новог финансијског средства и књиговодствене вредности
старог се признаје кроз биланс успеха као добитак или губитак од престанка признавања.

Финансијске обавезе

Банка престаје да признаје финансијску обавезу када је уговорна обавеза испуњена, отказана или
истекла.

У складу са МСФИ 9 Банка 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.
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vii. Модификација уговорених токова готовине

Када је у могућности, Банка 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. Банка
континуирано процењује ефекте модификација на нивоу кредитне партије и њихов утицај на
финансијски положај Банке.

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 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.

Банка 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.
Банка је до 30.априла 2021.године примила 9,953 захтева од кога је реализовано 6,226 (5,762 се
односе на сектор становништва док се 464 односе на сектор привредних друштава).

Када се модификација сматра суштинском долази до престанка признавања финансијског
инструмента. Најчешћи случај је реструктурирање услед промене валуте, када се иницијално
уговорена права на новчане токове сматрају истеклим, а ново средство се признаје по фер вредности.

viii. 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 образац
погоршања или побољшања у кредитном квалитету финансијског инструмента.

На сваки извештајни датум Банка мери 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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viii. Обезвређење финансијских средстава (наставак)

Уколико, на извештајни датум, кредитни ризик није значајно порастао у односу на иницијално
признавање, Банка мери исправку вредности тог финансијског инструмента у износу једнаком 12-
о месечном очекиваном кредитном губитку. Банка 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 Банка врши процену да ли је кредитни ризик финансијског инструмента
значајно порастао од иницијалног признавања. Приликом процене Банка користи измене у ризику
настанка неиспуњења обавеза током очекиваног века трајања финансијског инструмента. Како би
извршила ту процену, Банка 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 или POCI.
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 viii. Обезвређење финансијских средстава (наставак)

Банка 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 финансијскa средства у случају којих догађаји
и услови наведени у вези са нивоом 2 и нивоом 3 не постоје на датум вредновања.

Финансијско средство показује значајно повећање кредитног ризика (Ниво 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 ОТП 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).

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. cross 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).



ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д., НОВИ САД
НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2021. године

24

3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.3. Финансијски инструменти (наставак)

viii.  Обезвређење финансијских средстава (наставак)

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 Банке 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.

Банка директно умањује бруто књиговодствену 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 Банке се ближе дефинишу критеријуми и услови за отпис потраживања, у складу
са законском регулативом у Републици Србији, постојећом праксом у Банци и банкарском сектору
као и са правилима ОТП Групе. У складу са законским прописима важећим у Републици
Србији, Банка 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.

Рачуноводствени отпис подразумева отпис и пренос ненаплаћених потраживања у ванбилансну
евиденцију Банке 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 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), Банка је дужна да изврши 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.
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viii.  Обезвређење финансијских средстава (наставак)

Банка је дужна да изврши рачуноводствени отпис проблематичног кредита, у случају када је
обрачунати износ обезвређења тог кредита који је Банка евидентирала у корист исправке
вредности 100% његове бруто књиговодствене вредности, што значи да се 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 формирана 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 Банке до коначне продаје колатерала.

Дефинитиван отпис представља искњижавање из пословних књига Банке, у случају да су
исцрпљена сва средства наплате те се потраживање ни на који начин не може наплатити, односно
потраживања се сматрају 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. Иницијално 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.децембар 2021. године Банка нема у кредитном портфолију кредите и потраживања који
испуњавају критеријуме вредновања по фер вредности кроз биланс успеха

3.5. Хартије од вредности

i. 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.

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 Банка одабрала 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.
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3.5. Хартије од вредности (наставак)

i. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз остали резултат - FVOCI
 Власнички инструменти (наставак)

Власнички инструменти (наставак)

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
Банке директно на терет капитала. Трошкови трансакција настали при капиталној трансакцији
рачуноводствено се обухватају као одбитак од капитала.

ii. 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

Банка користи финансијске инструменте као што су валутни forward уговори и валутни swap, као и
каматни своп (IRS) и каматну опцију са CAP-ом  у циљу заштите од ризика и у сврхе трговања,
односно воде се у билансу стања по фер вредности. Банка је одабрала да рачуноводствено
обухвата ове трансакције на основу датума њиховог уговарања (трговања).

Приликом склапања терминских уговора Банка 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. Банка врши вредновање
нереализованих forward трансакција терминских уговора на терет, односно у корист временских
разграничења и биланса успеха на дан  биланса.

Банка је претежно користила валутне swap-ове ради краткорочног балансирања своје девизне
позиције и обезбеђивања потребне валутне структуре на рачунима у иностранству (свопови из
банкарске књиге), као и за потребе трговања (свопови из књиге трговања).. Каматни свопови,
каматна опција  и валутни форварди су закључивани на захтев клијената.

На дан биланса Банка у свом портфељу има  деривате распоређене у банкарску књигу и књигу
трговања. Финансијске деривате Банка иницијално признаје по уговореној (набавној) вредности у
ванбилансним евиденцијама, при чему свако свођење на фер вредност на дан биланса евидентира
кроз биланс стања и биланс успеха. Деривати намењени трговању обухватају валутне свопове,
каматне свопове и валутне форвард трансакције и каматне опције  (напомена 39).

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.
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3.7. Примљени кредити и депозити (наставак)

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 плементите
метале, као и средства на текућим рачунима у страној валути (Напомена 47).

3.10. Репо послови
Репо послови су послови продаје хартија до вредности за које је уговором утвђено да ће се поново
купити на тачно одређени дан у будућности.

Примљена готовина по том основу, укључујући разграничену камату, признаје се у билансу стања.
Разлика између продајне цене и цене поновне куповине третира се као расход по основу камате
коришћењем ефективне каматне стопе и разграничава се током трајања уговора.

3.11. Инвестиције у зависна друштва

Инвестиције у зависна друштва се у појединачним финансијским извештајима Банке евидентирају
по набавној вредности, а накнадно одмеравање се врши по  набавној вредности умањеној за
исправку вредности. Банка 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.

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

 могућност идентификације;
 постојање контроле; и
 постојање будућих економских користи.
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3.12. Нематеријална улагања (наставак)

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 25).

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 нематеријална улагања (са ограниченим и са неограниченим веком трајања)
захтева од Банке 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 Банка 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, Банка 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 Банка 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 Банку, 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 имовина са коначним корисним веком трајања се амортизују пропорционалном
методом у року који није дужи од 12 година.

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. Банка 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. Банка 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.
Банка од 31.12.2020 године примењује резидуалну вредност за одређене категорије ИТ опреме и
то 10% за рачунаре, штампаче, мониторе, скенере, пројекторе и слично, односно 5% за сервере,
АТМ-ове, рутеве, свичеве и слично.
За некретнине и поједине категорије ИТ опреме за којe се примењује резидуална вредност код
сваке нове набавке основицу за обрачун амортизације представља набавна вредност улагања
умањена за резидуалну вредност.

- Земљиште Неограничено
- Зграде До 100 година
- Адаптација изнајмљеног пословног простора У складу са уговором о закупу
- Намештај и релевантна опрема Не прелази 12 година
- Моторна возила Не прелази 10 година
- Хардвер и остала опрема Не прелази 10 година
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3.15. Инвестиционе некретнине
Банка 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
27).

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, Банка
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. Да би се извршила рекласификација из категорије инвестиционе некретнине у стална
средства намењена 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 са сталних средстава намењених продаји 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, Банка књижи 90% обезвређења 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, представља 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 управља коришћењем идентификованог средства и да оствари економску
корист тог средства.

Лизинг са аспекта закупца

Банка 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, Банка
сагледава да ли испуњава услове из стандарда за признавање имовине с правом коришћења као
и обавезе по основу лизинга у Билансу стања.

Средства са правом коришћења се иницијално мере по набавној вредности од првог дана тајања
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
билансу стања Банке, 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.

Банка 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)

Краткорочни лизинг представља уговор са закуподавцем који је закључен на период од 12 месеци
или краће. У овом случају, Банка 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 Банка узима износ од 5,000 УСД
појединачне вредности новог средства. Оваква плаћања по основу лизинга признају се као трошак
коришћењем праволинијске методе током трајања закупа.

На дан прве примене, Банка 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 и 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 Банка има садашњу обавезу (законску или изведену) као
проследицу 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 38), осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже
економске користи веома мала.

Банка не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима. Потенцијална средства се
обелодањују у напоменама, уколико је прилив економских користи вероватан.
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3.20. Капитал

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

Акцијски капитал Банке образован је из уложених средстава оснивача Банке 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 31/2011, 112/2015, 108/2016,
9/2020 и 153/2020).
Акционари не могу повлачити средства уложена у капитал Банке. Банка користи капитал за
обављање банкарских послова и за покриће ризика из пословања.

Структура и промене на капиталу дати су у напомени 37.

3.21. Финансијске гаранције

У уобичајеном току пословања Банка 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 Банке 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 38)

3.22. Бенефиције запослених

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.

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

Средства по пословима у име и за рачун трећих лица којима Банка управља уз накнаду нису
укључена у биланс стања Банке већ су приказана су у оквиру ванбилансне евиденције (напомена
40).

3.24. Порези и доприноси

i. 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,
95/2018,86/2019, 153/2020 и 118/2021) и релевантним подзаконским актима.
Порез на добитак обрачунава се применом стопе од 15% (важи и за 2021. 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.
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3.24. Порези и доприноси (наставак)

i. Текући порез на добитак (наставак)

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).
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.

ii. 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.

iii. Одложени порези

Одложени порез се обрачунава и евидентира на привремене разлике између пореске основице
средстава и обавеза и њихових износа исказаних у финансијским извештајима Банке, 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%.

Банка је у 2021. 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
резервисања за трошкове реструктурирања.

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.

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.
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4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД КАМAТА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Приходи камата од готовине и средстава код централне банке            30,803                 62,928
Приходи камата по основу ХОВ које се вреднују по фер вредности кроз остали
резултат

      1,280,282              294,904

Приходи камата по основу ХОВ које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха            57,896                 59,363
Приходи камата од кредита и потраживања од банака и других финансијских
организација по амортизованој вредности

           34,636                 11,994

Приходи камата од кредита и потраживања од комитената по амортизованој вредности    15,924,104           7,505,095
Приходи камата од осталих средстава по амортизованој вредности                  510                 14,360
Приходи камата по основу каматног своп-а            40,093                            -
Укупно приходи по основу камата 17,368,324 7,948,644
Расходи камата од депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским
организацијама и централној банци по амортизованој вредности

       (693,376)             (191,306)

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

       (959,806)             (567,510)

Расход камате по основу лизинга (Напомена 26)           (31,883)               (26,927)
Расходи камата по основу субординираних обавеза        (279,554)                 (1,239)
Расходи камата по основу каматног своп-а           (40,093)                            -
Укупно расходи по основу камата (2,004,712) (786,982)
Нето приход по основу камата    15,363,612           7,161,662

5. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД НАКНАДА И ПРОВИЗИЈА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Приходи од накнада и провизија
По текућим рачунима 1,792,093 1,053,224
По картичним трансакцијама 1,832,456 790,676
Платни промет 2,720,530 1,016,865
Електронско банкарство 82,507 41,839
Гаранције 323,869 91,400
Кредитни послови 45,224 31,917
Накнада по основу спот трансакција 406,238 -
Факторинг послови 20,820 310
Заступање у осигурању 88,782 51,082
Кредитни биро 57,355 34,469
Финансијски деривати 87,520 -
Мењачки послови 313,991 -
Кастоди и брокерски послови 95,100 62,933
Остале провизије и накнаде 126,426 84,438
Укупно приходи 7,992,911 3,259,153
Расходи од накнада и провизија
Платни промет (393,405) (210,456)
Картичне трансакције (1,250,314) (351,413)
Гаранције (78,500) -
Заступање у осигурању (5,909) -
Накнада по основу спот трансакција (342,004) -
Кредитни биро (73,473) (39,561)
Расходи накнаде у посредовању (52,899) -
Финансијски деривати (60,726) -
Мењачки послови (1,538) -
Кастоди и брокерски послови (11,355) (9,919)
Остале провизије и накнаде (15,953) (8,148)
Укупно расходи (2,286,076) (619,497)
Нето приход по основу накнада и провизија 5,706,835 2,639,656

Приходи и расходи по основу реализованих курсних разлика за 2020. годину приказани су у оквиру позиције
Нето приход / (расход) од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле у напомени 9. Приходи
по основу реализованих курсних разлика износе 846,634 хиљада динара, док су расходи по основу
реализованих курсних разлика 484,087 хиљада динара.
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6. НЕТО ДОБИТАК/(ГУБИТАК) ПО ОСНОВУ ПРОМЕНЕ ФЕР ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ
ИНСТРУМЕНАТА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Приходи по основу промене вредности деривата 1,949,168 415,676
Расходи по основу промене вредности деривата (1,043,054) (529,346)
Приходи од промене вредности финансијских средстава која се
вреднују по фер вредности кроз биланс успеха 35,477 15,855
Расходи по основу промене вредности финансијских средстава која се
вреднују по фер вредности кроз биланс успеха (42,673) (10,898)
Нето добитак/(губитак) по основу  промене фер вредности
финансијских инструмената 898,918 (108,713)

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

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Губици по основу престанка признавања финансијских инструмената
који се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха (1,347) -
Губици по основу престанка признавања финансијских инструмената
који се вреднују по фер вредности кроз Остали резултат (57,632) (34,465)
Добици по основу престанка признавања финансијских инструмената
који се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха 47,517 23,658
Добици по основу престанка признавања финансијских инструмената
који се вреднују по фер вредности кроз Остали резултат 4,502 9,715
Нето губитак по основу престанка признавања финансијских
инструмената који се вреднују по фер вредности (6,961) (1,092)

8. НЕТО ДОБИТАК  ПО ОСНОВУ ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Приходи од промене вредности ставки које су предмет заштите од ризика -
Приходи од промене вредности злата и осталих племенитих метала 2,158 7,334
Расходи по основу промене вредности ставки које су предмет заштите од
ризика - Расходи од промене вредности злата и осталих племенитих метала (277) -
Нето добитак по основу заштите од ризика 1,881 7,334
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9. НЕТО ПРИХОД/(РАСХОД) ОД КУРСНИХ РАЗЛИКА И ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Позитивне курсне разлике
Обрачунате курсне разлике 2,445,978 1,344,379
Реализоване курсне разлике - 846,634
По основу уговорене валутне клаузуле 156,049 128,104
Укупно позитивне курсне разлике 2,602,027 2,319,116
Негативне курсне разлике
Обрачунате курсне разлике (3,292,892) (1,172,748)
Реализоване курсне разлике - (484,087)
По основу уговорене валутне клаузуле (155,153) (134,456)
Укупно негативне курсне разлике (3,448,045) (1,791,292)
Нето приходи/(расходи) од курсних разлика и ефеката уговорене
валутне клаузуле (846,018) 527,825

10. НЕТО ПРИХОД/(РАСХОД) ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА
СЕ НЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Губици по основу модификација финансијских инструмената-Ефекат
мораторијума - (309,069)
Расходи индиректних отписа пласмана билансних позиција (12,501,819) (5,988,940)
Расходи индиректних отписа пласмана билансних позиција-остала
средства (333,849) (141,690)
Расходи резервисања за ванбилансне позиције (2,267,322) (804,667)
Расходи по основу умањења вредности финансијских средстава која се
вреднују по фер вредности кроз остали резултат (162,889) (65,851)
Расходи резервисања за готовину и средства код централне банке (107,276) -
Расходи по основу отписа ненаплативих потраживања (31,718) (15,736)
Укупно расходи (15,404,873) (7,325,953)
Приходи од укидања индиректних отписа пласмана билансних позиција 12,044,720 3,007,426
Приходи од укидања индиректних отписа пласмана билансних позиција-
остала средства 167,298 35,272
Приходи од укидања резервисања за ванбилансне позиције 1,846,201 665,612
Приходи од укидања умањења вредности финансијских средстава који
се вреднују по фер вредности кроз остали резултат 235,468

26,403

Приходи од наплаћених отписаних потраживања 580,448 279,636
Укупно приходи 14,874,135 4,014,349
Нето приход/(расход) по основу обезвређења финансијских
средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха (530,738) (3,311,604)

Банка 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 (vii)). Ефекте од модификације
уговорених новчаних токова, Банка признаје у билансу успеха, уколико су материјално значајни.
Износ расхода од модификације који је Банка 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.

Увећање расхода по основу обезвређења финансијских средстава у 2021.години је условљено
повећањем портфолија кредита услед интеграције са ОТП банком Србија ад Београд.

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.
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11. НЕТО ДОБИТАК / (ГУБИТАК) ПО ОСНОВУ ПРЕСТАНКА ПРИЗНАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ
ИНСТРУМЕНАТА КОЈИ СЕ ВРЕДНУЈУ ПО АМОРТИЗОВАНОЈ ВРЕДНОСТИ

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Нето добици по основу престанка признавања финансијских
инструмената који се вреднују по амортизованој вредности 172,023 145,730
Добици по основу продаје потраживања 172,023 145,635
Добици по основу осталих значајних модификација - 95
Нето губици по основу престанка признавања финансијских
инструмената који се вреднују по амортизованој вредности (2,856) (8,667)
Губици по основу продаје потраживања (2,856) -
Губици по основу осталих значајних модификација - (8,667)
Нето добитак по основу престанка признавања финансијских
инструмената који се вреднују по амортизованој вредности 169,167 137,063

12. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Остали приходи оперативног пословања 184,861 193,089
Приход Банке по основу оперативног закупа 64,934 55,904
Приходи од дивиденди и учешћа 75,244 122,146
Укупно остали пословни приходи 325,040 371,139

13. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Трошкови зарада (3,871,891) (2,369,737)
Трошкови пореза на зараде и накнаде зарада (414,524) (270,498)
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада (890,076) (574,716)
Трошкови накнада за привремене и повремене послове (3,088) (2,773)
Остали лични расходи (186,699) (125,969)
Расходи резервисања за пензије и других резервисања за запослене - (1,970)
Приходи од укидања резервисања за пензије и других резервисања за
запослене 16,057 21,485
Укупно трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (5,350,221) (3,324,178)

14. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Трошкови амортизације - основна средства (600,977) (468,604)
Трошкови амортизације - инвестиционе некретнине (2,408) (2,504)
Трошкови амортизације основних средстава узетих у лизинг (479,105) (321,201)
Трошкови амортизације- нематеријална улагања (311,765) (189,934)
Укупно трошкови амортизације (1,394,255) (982,244)
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15. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Приходи од укидања неискоришћених резервисања 240,606 45,188
Добици од продаје основних средстава и нематеријалних улагања 54,608 39,296
Приходи од смањења обавеза 4,491 21,290
Вишкови 2,088 4,034
Остали приходи 169,413 81,064
Укупно остали пословни приходи 471,206 190,872

16. ОСТАЛИ РАСХОДИ

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Трошкови материјала 430,597 297,711
Трошкови производних услуга 1,693,206 796,595
Трошкови закупа по основу краткорочних уговора (напомена 26) 17,914 16,595
Нематеријални трошкови 3,419,873 2,120,673
Трошкови пореза 274,597 184,125
Трошкови доприноса 848,935 509,206
Остали трошкови 63,011 62,426
Расходи по основу резервисања за обавезе 1,599,104 420,765
Мањкови и штете 298 1,191
Остали расходи 174,844 79,875
Расходи од промене вредности основних средстава -
грађевински објекти 82,934 44,988
Укупно остали расходи 8,605,313 4,534,150

Нематеријалне трошкове са 31.12.2021 у највећој мери чине трошкови осигурања депозита код
агенције за осигурање депозита  882,047 хиљада динара,  трошкови осигурања живота
корисника готовинских кредита  538,946 хиљада динара, интелектуалних услуга-ИТ услуге
380,130 хиљада динара као и трошкови адвокатских услуга 130,501 хиљада динара као и остали
нематеријални трошкови (адвокатске услуге-привреда и СМЕ,  трошкови осталих накнада-
агенти продаје , трошкови стручних услуга-контрола и прикупљање потраживања, трошкови
консултантских услуга-пројекти без појединачно материјално значајног учешћа у укупним
нематеријалним трошковима).

Упоредни подаци за 31.12.2020. године износили су: трошкови осигурања депозита код агенције
за осигурање депозита 506,588 хиљада динара, трошкови осигурања живота корисника
готовинских кредита 415,542 хиљада динара, трошкови интелектуалних услуга-ИТ услуге:
350,331 хиљада динара и трошкови адвокатских услуга  71,037 хиљада динара.
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17. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Порез на добитак (377,582) -
Губитак по основу одложених пореза (173,483) (81,723)
Добитак по основу одложених пореза 104,573 128,698
Укупно порез на добитак (446,492) 46,975

Усаглашавање укупног износа пореза на добит исказаног у билансу успеха и производа добитка
пре опорезивања и прописане пореске стопе

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Добитак/(губитак) пре опорезивања 6,203,153 (1,226,430)
Порез на добит по стопи од 15% (930,473) 183,965
Порески губитак за пренос по основу резултата
Порески ефекат усклађивања расхода у Пореском билансу (75,383) (41,315)
Порески ефекат корекција по основу трансферних цена (857) (237)
Порески ефекат усклађивања прихода у Пореском билансу 223,917 86,828
Порески ефекат усклађивања прве примене МСФИ 9 48,946 57,328
Ефекат коришћења пореских губитака 286,569
Ефекат привремених разлика - одложени порези -пореска
амортизација и ревалоризација 14,580 (2,365)
Ефекат привремених разлика - одложени порези резервисања за
судске спорове 80,893 40,655
Ефекат привремених разлика - одложени порези резервисања за
пензије (21,973)
Ефекат привремених разлика - одложени порези - МСФИ 9 (48,946) (57,328)
Ефекти привремених разлика - одложени порези остало (27,894) 443
Ефекти привремених разлика - одложени порези остало CHF (87,543) 87,543
Порески ефекат капиталних добитака (17,844)
Ефекат формирања пореских губитака - (286,569)
Ефекат коришћења пореског кредита по основу CHF 87,543 -
Укупан порески приход/(расход) (446,492) 46,975

i. Порески приход/(расход)

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Добитак/(губитак) пре опорезивања 6,203,153 (1,226,430)
(Приходи)/расходи који нису порески признати-привремене разлике 9,170 (221,514)
(Приходи)/расходи који нису порески признати- сталне разлике (1,319,991) (462,516)
Опорезиви (губитак)/добитак 4,892,332 (1,910,460)
Капитални добици 118,964 75,465
Коришћење пренетих губитака (1,910,461)
Коришћење пореских кредита (583,622) (75,465)
Пореска основица 2,517,213 -
Пореска стопа 15% 15%
Обрачунати порез на добит (377,582) -
Текући порески расход (377,582) -
Умањење губитка од формирања одл пор средстава -
Умањење добитка од укидања одложених пореских средстава (68,910) 46,975
Укупни порески приход/(расход) (446,492) 46,975
Нето добитак/(губитак) 5,756,661 (1,179,455)
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18. ГОТОВИНА И СРЕДСТВА КОД ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
У динарима
Жиро рачун 8,028,954 2,629,694
Готовина у благајни у динарима 8,375,285 4,235,439
Депозити вишкова ликвидних средстава у динарима 25,301,324 11,560,527
Укупно у динарима 41,705,563 18,425,660
У страној валути
Готовина у благајни у страној валути 6,056,408 4,632,993
Остала новчана средства у страној валути 5,156 28,725
Обавезна резерва код НБС у страној валути 42,910,529 10,111,897
минус: исправка вредности (107,276) -

Укупно у страној валути 48,864,817 14,773,615
Злато и остали племенити метали 54,196 52,314
Укупно готовина и средства код централне банке 90,624,576 33,251,589

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.
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18. ГОТОВИНА И СРЕДСТВА КОД ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ (наставак)

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.

Обрачуната динарска обавезна резерва чији ниво се морао одржавати на стању жиро рачуна у
периоду од 18. децембра 2021. године до 17.јануара 2022. године износила је  32,194,921  хиљада
динара, од чега је обрачуната динарска обавезна резерва  8,912,323  хиљада динара, а динарска
противвредност дела обрачунате обавезне резерве у еврима која се издваја у динарима
23,282,598  хиљаде динара. Банка је дужна да у обрачунском периоду одржава просечно дневно
стање издвојене динарске обавезне резерве на свом жиро-рачуну. Обрачуната динарска обавезна
резерва издваја се у динарима на жиро рачун Банке. На дан 31. децембра 2021. године Банка 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.

Обавезну резерву обрачунату на девизну основицу банка издваја на девизни рачун Народне банке
Србије. Банка је била усаглашена са прописима Народне банке Србије у погледу обрачуна и
издвајања девизне обавезне резерве током године. Обрачуната девизна обавезна резерва у
периоду од 18. децембра 2021. године до 17. децембра 2022.године износила је 334,714 хиљаде
евра.

Краткорочни вишкови ликвидних средстава у динарима су у периоду 01.01.2021. – 31.12..2021.
године били депоновани код Народне банке Србије на период од 1-6 дана, по каматној стопи од
0.10%.
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19. ЗАЛОЖЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
у страној валути
Финансијска имовина за обезбеђење обавеза 463,080 1,494,796
Укупно заложена финансијска средства 463,080 1,494,796

На дан 31. децембар 2021. године финансијска имовина за обезбеђење обавеза обухвата износ
од 463,080  хиљада динара (31. децембра 2020. године: 1,494,796  хиљада динара ).

Износ од 336,091 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 126,989 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.

20. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ДЕРИВАТА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Потраживања по основу деривата намењених трговању
- Форвард 17,263
Потраживања по основу деривата намењених трговању
- Опције 80,036
Потраживања по основу деривата намењених трговању
- СВОП 160,549 29,921
Укупно потраживања по основу деривата, стање на дан 257,848 29,921
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21. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз
биланс успеха 8,837,351 7,975,389
Државни записи и обвезнице јавног сектора 8,812,748 7,949,968
ХОВ осталих финансијских организација 13,432 15,600
ХОВ јавних предузећа 12 17
ХОВ других предузећа 11,159 9,804
Хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз
остали резултат - власничке 29,664 1,193,009
Акције јавних предузећа 9,800 1,187,102
Акције јавног сектора 38 -
Акције страних лица 15,663 1,707
Акције других предузећа 4,163 6,430
Акције других комитената 113,986
Акције других комитената - рекласификоване 77
Исправка вредности (Напомена 31) (116,293)
Хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз
остали резултат - дужничке 44,947,352 8,060,124
Државни записи и обвезнице јавног сектора 40,924,950 8,060,124
Државни записи и обвезнице јавних предузећа 3,527,189
Државни записи и обвезнице других предузећа 495,213
Укупна бруто излозеност по основу ХОВ 53,814,367 17,228,522

Обезређење дужничких хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат
евидентирано је на капиталу у износу од 271,588 хиљада динара на дан 31. децембар 2021 (на дан
31.12.2020: 60,540 хиљада динара)

22. КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД БАНАКА И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Кредити по трансакционим рачунима 9,443 13,860
Кредити за ликвидност и обртна средства у динарима 2,277,311 2,996
Остали кредити у динарима 47,614 26,168
Остали пласмани - 87,094
Камата и накнада по депозитима и ванбилансним ставкама 7,234 6,416
Стање у РСД на дан 2,341,602 136,534
Девизни рачуни 5,960,752 4,049,502
Чекови у страној валути 60 60
Остали кредити у страној валути 360,874 331,953
Остали ненаменски депозити у страној валути 412,120 764,915
Наменски депозити у страној валути дати у складу с прописима 4,703 4,703
Остали пласмани у страној валути 1,673 1,673
Камата и накнада по депозитима и ванбилансним ставкама 819 560
Потраживања по основу факторинга с правом регреса у страној
валути 115,873 -

Стање у страној валути на дан 6,856,874 5,153,366
Исправка вредности (Напомена 31) (436,895) (334,032)
Укупно стање на дан 8,761,581 4,955,868

На дан 31. децембар 2021. године, остали ненаменски депозити у страној валути у износу од 412,120
хиљада динара пласирани су код банака у земљи на период од 6 месеци уз каматну стопу од 0.50%.
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22. КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД КОМИТЕНАТА (наставак)

22.1. Кредити и потраживања од  комитената – подела по производима

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Кредити по трансакционим рачунима 3,450,170 1,628,356
Потрошачки кредити 3,856,234 300
Кредити за ликвидност и обртна средства у динарима 139,626,712 48,776,900
Инвестициони кредити 71,885,934 27,114,426
Стамбени кредити 115,417,376 21,408,118
Готовински кредити 123,878,779 58,360,874
Остали кредити у динарима 23,268,835 11,205,991
Потраживања по основу купљених пласмана - форфетинг 2,045,516 -
Потраживања по основу факторинга без права регреса и обрнутог
факторинга 8,517,431 -

Потраживања по основу факторинга с правом регреса 1,259,359 85,443
Пласмани по основу акцептирања, авалирања и извршених
плаћања по гаранцијама 316,497 50,721

Остали пласмани 14,856 28,033
Камата и накнада по депозитима и ванбилансним ставкама 539,553 223,595
Стање у РСД на дан 494,077,252 168,882,757
Кредити за плаћање увоза робе и услуга из иностранства у страној
валути 16,482,517 7,706,517

Остали кредити у страној валути 1,257,751 149,058
Пласмани по основу акцептирања, авалирања и извршених
плаћања по гаранцијама у страној валути 132,701 -

Потраживања по основу факторинга с правом регреса у страној
валути 13,560 -

Остали пласмани у страној валути 10,094 3,567
Камата и накнада по депозитима и ванбилансним ставкама у
страној валути 4,015 20

Стање у страној валути на дан 17,900,638 7,859,162
Исправка вредности (Напомена 31) (18,535,268) (6,748,764)
Укупно стање на дан 493,442,622 169,993,155

Кредити предузећима су углавном одобравани за: финансирање дневне ликвидности (минуси по текућем
рачуну), набавку обртних средстава, као и за финансирање инвестиција. Камата на кредите који су
одобрени у 2021. години обрачунава се по каматној стопи у висини једномесечног, тромесечног или
шестомесечног Еурибор-а увећаних у просеку за 2.77% годишње за средња предузећа и велика предузећа
за индексиране кредите / кредите у страној валути, односно за динарске кредите у висини једномесечног,
тромесечног или шестомесечног Белибор-а увећаних у просеку за 3.02% годишње за средња предузећа и
велика предузећа.

Током 2021. године становништву су одобравани дугорочни кредити за куповину стамбеног простора са
роком отплате од 5 до 30 година. Каматне стопе су се кретале у распону од тромесечног Еурибора увећаног
за 1.85% до тромесечног Еурибор-а увећаног за 5.00%. Фиксна каматна стопа кретала се од 2.55% до 2.85%.

Током 2021. године становништву су одобравани динарски и индексирани готовински кредити и кредити за
рефинансирање са роком отплате од 4 до 71 месеца. Каматне стопе за динарске готовинске кредите и
кредите за рефинансирање са фиксном каматном стопом су се кретале у распону од 3.95% до 12.95%, док
су се каматне стопе на индексираним кредитима кретале од 3.5% до 4.95%. Каматне стопе за динарске
готовинске и кредите за рефинансирање са варијабилном каматном стопом су се кретале у распону од
тромесечног Белибор-а увећаног за 3.45% до тромесечног Белибор-а увећаног за 13.00%.

У 2021. години одобравани су кредити малим привредним субјектима, предузетницима и регистрованим
пољопривредним газдинствима. Просечна каматна стопа за кредите који су намењени финансирању
обртног капитала износила је 3.48% за мала предузећа, односно 5.25% за регистрована пољопривредна
газдинства. Инвестициони кредити за мала предузећа су се одобравали уз просечну каматну стопу од
3.72%, док је каматна стопа за регистрована пољопривредна газдинства била 4.77%.
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22. КРЕДИТИ И ПОТРАЖИВАЊА ОД КОМИТЕНАТА (наставак)

22.2. Кредити и потраживања од  комитената – подела по секторима

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Јавна предузећа 45,010,165 15,079,738
Привредна друштва 195,434,064 71,663,041
Предузетници 5,712,255 1,966,917
Јавни сектор 6,735,376 2,164,815
Становништво 236,995,254 77,289,951
Страна лица 1,654,466 13,596
Пољопривредни произвођачи 1,322,799 1,542,543
Други комитенти 578,243 272,554
Укупно стање на дан 493,442,622 169,993,155

23. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИДРУЖЕНА ДРУШТВА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОДУХВАТЕ

% учешћа 31.12.2021 31.12.2020
ОТП Осигурање а.д., Беогард 49% 149,650 -
Укупно инвестиције у придружена друштва и заједничке
подухвате 149,650 -

ОТП Осигурање а.д., Београд је дана 14. октобра 2015. године извршило повећање основног
капитала из нето имовине и то претварањем резерви у основни капитал. Повећање основног
капитала извршено је повећањем номиналне вредности постојећих акција, за износ РСД 351 по
свакој постојећој акцији, чиме је вредност сваке акције повећана са РСД 1,000 колико је износила
пре повећања основног капитала, на РСД 1,351 колико износи после повећања основног капитала
друштва. Наведена промена регистрована је у Агенцији за Привредне Регистре Републике Србије
решењем број БД 86518/2015 од 14. октобра 2015. године. Након наведене промене Банка поседује
исти проценат учешћа у друштву.

Банка је власник 149,650 акција чија је укупна вредност на дан. 31.децембра 2021. године 202,177
хиљада динара

24. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЗАВИСНА ДРУШТВА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Инвестиције у капитал зависног друштва 788,229 474,131
Исправка вредности - Инвестиције у капитал зависних друштава (32,715) (32,715)
Укупно инвестиције у зависна друштва 755,514 441,416

На дан 31. децембар 2021 године инвестиције у зависна друштва (бруто) се односе на:

РСД000 Удео у власништву
ОТП Лизинг д.о.о., Београд 270,348 60%
ОТP Leasing Srbija д.о.о., Београд 314,098 100%
OTP Factoring Serbia д.о.о., Нови Сад - 100%
OTP Investments д.о.о., Нови Сад 203,783 100%
Укупно инвестиције у зависна друштва 788,229

Решењем број БД 45169/2019 од 16 маја 2019. године Банка је стекла 100% власништва у
привредном друштву OTP Factoring Serbia doo Novi Sad у износу од 1 динар.

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.

Стицањем ОТП банке Србија А. Д. Београд, банка је стекла 100% власништва привредног друштва
OTP Leasing Srbija д.о.о Београд. Учешће у капиталу привредног друштва износи 314,098 хиљада
динара и исказано је по набавној вредности.
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25. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Лиценце 258,892 269,452
Софтвер 3,698,936 896,874
Oстала нематеријална имовина 494,980 494,980
Укупно нематеријална имовина 4,452,808 1,661,306
Исправка вредности остала нематеријална имовина (288,130) (789,385)
Исправка вредности нематеријалне имовине (2,950,433) (230,834)
Садашња вредност, стање на дан 1,214,245 641,087

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) је
амортизован закључно са априлом 2021.године.

26. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Земљиште 452,991 361
Грађевински објекти 10,033,548 7,714,267
Опрема 4,840,174 2,944,736
Опрема у припреми 339,681 214,927
Улагања у туђа основна средства 770,710 272,544
Лизинг 3,198,566 1,464,097
Укупно некретнине, постројења и опрема 19,635,670 12,610,932
Исправка вредности некретнина, постројења и опреме (5,842,328) (2,719,532)
Исправка вредности лизинг (1,464,162) (536,397)
Садашња вредност, стање на дан 12,329,180 9,355,003
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26. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак)

26.1. Промене на некретнинама, постројењима и опреми и нематеријалној имовини

РСД000

Земљиште
и

грађевински
објекти

Опрема
и остала
средства Лизинг

Инвестиције
у току

Нематеријална
имовина

(Напомена 25) Укупно
Набавна вредност
Стање 1. јануара 2021. 7,987,172 2,944,736 1,464,097 214,927 1,661,306 14,272,238
Припајање 3,772,830 1,897,656 1,523,597 36,765 2,864,267 10,095,116
Повећања 10,673 32,223 772,752 375,867 267,496 1,459,011
Пренос из инвестиција у току 7,146 280,732 (287,878) -
Продаја (424,970) (5,103) (430,073)
Отуђивање и
расходовање(отпис) (95,601) (310,071) (561,880) (340,261) (1,307,813)
Стање 31. децембар 2021 11,257,250 4,840,173 3,198,566 339,681 4,452,808 24,088,479
Исправка вредности
основних средстава
Стање 1. јануара 2021. 781,986 1,937,546 536,397 1,020,219 4,276,148
Припајање 1,577,869 1,314,430 668,022 2,246,838 5,807,159
Амортизација (Напомена 14) 172,161 428,815 479,104 311,767 1,391,847
Продаја (28,125) (5,103) (33,228)
Отуђивање и расходовање (27,179) (310,071) (219,361) (340,261) (896,872)

Стање 31. децембар 2021 2,476,712 3,365,617 1,464,162 - 3,238,563 10,545,054
Неотписана вредност,
стање на дан 31. децембар
2021 8,780,538 1,474,556 1,734,404 339,681 1,214,245 13,543,425

РСД000

Земљиште
и

грађевински
објекти

Опрема
и остала
средства Лизинг

Опрема у
припреми

Нематеријална
имовина

(Напомена 25) Укупно
Набавна вредност
Стање 1. јануара 2020. 8,130,320 2,727,695 1,314,450 90,844 1,482,615 13,745,924
Повећања 8,833 17,046 31,308 816,386 196,586 1,070,159
Пренос из инвестиција у току 91,960 260,639 333,837 (686,436) - -
Смањење ИФРС 16 COVID - - (34,430) - - (34,430)
Рекласификација на
намењено продаји (2,838) - - - - (2,838)
Продаја (127,440) - (39,128) - - (166,568)
Мањак - (65) - - - (65)
Отуђивање и расходовање (113,663) (60,579) (141,940) (5,867) (17,895) (339,944)
Стање 31. децембар 2020 7,987,172 2,944,736 1,464,097 214,927 1,661,306 14,272,238
Исправка вредности
основних средстава
Стање 1. јануара 2020. 749,971 1,670,007 321,219 - 846,949 3,588,146
Амортизација 140,447 328,158 321,201 - 189,934 979,740
Остало 10,242 - 7,489 - - 17,731
Обезвређење 21,949 - - - 1,231 23,180
Рекласификација на
намењено продаји (105) - - - - (105)
Смањење ИФРС 16 COVID - - (23,873) - - (23,873)
Продаја (33,799) - - - - (33,799)
Мањак - (41) - - - (41)
Отуђивање и расходовање
корекција амортизације (106,719) (60,578) (89,639) - (17,895) (274,831)
Стање 31. децембар 2020 781,986 1,937,546 536,397 - 1,020,219 4,276,148
Неотписана вредност,
стање на дан 31. децембар
2020 7,205,186 1,007,190 927,700 214,927 641,087 9,996,090
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26. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак)

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

Услед непотпуних катастарских књига, на дан 31. децембра 2021. године, Банка за грађевинске
објекте неотписане вредности 340,448 хиљада динара нема изводе из земљишних књига (31.
децембар 2020. године: 414,159 хиљаде динара). Руководство Банке предузима неопходне мере
ради прибављања власничких листова

1) Имовина с правом коришћења призната у Билансу стања:

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Некретнине 1,697,027 927,700
Опрема 37,377 -
Укупно лизинг имовина 1,734,404 927,700

Промене на имовини с правом коришћења призната у Билансу стања:

РСД000

01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020
Грађевински

објекти Опрема Укупно Грађевински
објекти Опрема Укупно

Набавна вредност
Почетно стање 1,463,791 306 1,464,097 1,314,144 306 1,314,450
Припајање 1,388,960 134,637 1,523,597 - - -
Повећање 744,745 28,007 772,752 31,308 - 31,308
Пренос из инвестиција у
току - 333,837 - 333,837
Смањење ИФРС 16
Ковид-19 - (34,430) - (34,430)
Отуђивање и
расходовање (561,880) (561,880) (181,068) - (181,068)
Крајње стање 3,035,616 162,950 3,198,566 1,463,791 306 1,464,097
Исправка вредности
основних
Почетно стање 536,091 306 536,397 320,913 306 321,219
Припајање 567,974 100,048 668,022 - - -
Амортизација 453,885 25,219 479,104 321,201 - 321,201
Смањење ИФРС 16
Ковид-19 - (23,873) - (23,873)
Отуђивање и
расходовање (219,361) (219,361) (89,639) - (89,639)
Остало - 7,489 - 7,489
Крајње стање 1,338,589 125,573 1,464,162 536,091 306 536,397
Неотписана вредност,
Нето 1,697,027 37,377 1,734,404 927,700 - 927,700

Банка приказује следеће врсте средстава са правом коришћења у билансу стања:

• Пословна зграда
• Филијала
• Простор за банкомат • Простор за рекламу
• АТМ-банкомат
• Путничка возила

Просечан век трајања лизинга (употребљив век трајања представљеног средства са правом
коришћења, посматран од 1. јануара 2019. године):

• Пословна зграда ~ 2 године
• Филијала ~ 4 година
• Простор за банкомат ~ 2.5 године
• Простор за рекламу ~ 4.8 године
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26. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (наставак)

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

2) Ефекти признати у Билансу успеха за период:

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Трошак амортизације 479,105 321,201
Трошак камате (Напомена 4) 31,883 26,927
Трошак закупа по основу кратокорочних уговора  (Напомена 16) 17,914 16,595
Трошак везан за варијабилна плаћања која нису укљученa у
одмеравање лизинг обавезе 285
Приход по основу подзакупа имовине са правом коришћења 10,135 9,480

3) Преузете обавезе по основу финансијског/оперативног лизинга:

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

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
У периоду од једне године 604,669 299,723
- главница 558,055 277,678
- камата 46,614 22,045
У периоду од две године 380,172 207,435
- главница 344,643 190,500
- камата 35,529 16,935
У периоду од три године 314,921 154,163
- главница 288,569 141,532
- камата 26,352 12,631
У периоду од четири године 263,084 101,988
- главница 243,417 92,211
- камата 19,667 9,777
У периоду од пет година 172,881 75,283
- главница 160,449 67,561
- камата 12,432 7,722
У периоду дужем од пет година 200,140 205,321
- главница 181,960 186,142
- камата 18,180 19,179
Укупно обавеза по основу финансијског лизинга 1,935,867 1,043,913

4) Лизинг са аспекта закуподовца

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.

Будућа потраживања по основу оперативног лизинга:

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
У периоду од једне године 45,540,084 41,878
У периоду од две године 17,164,011 26,623
У периоду од три године 14,880,782 10,916
У периоду од четири године 13,936,573 8,647
У периоду од пет година 13,164,735 4,418
У периоду дужем од пет година 37,484,455 7,725
Укупно обавеза по основу финансијског лизинга 142,170,640 100,207

Банка плаћања по основу оперативног закупа признаје као приход праволинијски током периода
трајања закупа. Укупан приход Банке по основу оперативног закупа износи 64,934 хиљада динара
на дан 31. децембар 2021. године односно 55,904 хиљада динара на дан 31.децембар 2020. године
(Напомена 12).
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27. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ

РСД000 Инвестиционе некретнине
Набавна вредност
Стање 1. јануара 2021. 165,838
Припајање 100,727
Продаја (75,725)
Стање 31. децембар 2021 190,840
Исправка вредности
Стање 1. јануара 2021. 15,714
Припајање 65,685
Амортизација (Напомена 14) 2,408
Продаја (12,235)
Стање 31. децембар 2021 71,572
Неотписана вредност, стање на дан 31. децембар 2021 119,268

РСД000 Инвестиционе некретнине
Набавна вредност
Стање 1. јануара 2020. 167,519
Продаја (1,681)
Стање 31. децембар 2020 165,838
Исправка вредности
Стање 1. јануара 2020. 5,312
Амортизација (Напомена 14) 2,504
Продаја (75)
Обезвређење 7,972
Стање 31. децембар 2020 15,713
Неотписана вредност, стање на дан 31. децембар 2020 150,125
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28. ТЕКУЋА И ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ

Компоненте пореских средстава / (обавеза)
РСД 000 31.12.2021 31.12.2020

Текућа пореска средства / (обавезе) 190,978 40,464
Одложена пореска средства / (обавезе) (27,600) (114,850)
Стање на дан: 163,378 (74,386)
Компоненте одложених пореских средстава и обавеза

РСД 000 31.12.2021 31.12.2020
Одложена пореска средства/(обавезе) по основу разлике између
нето књиговодствене вредности основних средстава и нето
пореске вредности основних средстава

(316,327) (480,948)

Одложена пореска средства по основу неплаћених јавних прихода
и неисплаћених примања запослених 4,203 3,485

Одложена пореска средства по основу обрачунатих а
неисплаћених отпремнина 116,015 96,993

Oдложена пореска средства по основу дугорочних резервисања
реструктурирања мреже експозитура 9,082 -

Одложена пореска средства по основу резервисања за судске
спорове 256,709 96,772

Одложена пореска средства по основу прве примене МСФИ 9 57,328 114,656
Одложена пореска средства по основу власничких хартија од
вредности 157 591

Одложена пореска средства по основу конверзије кредита
индексираних у швајцарским францима - 87,544

Одложене пореске обавезе по основу ревалоризације трезорских
записа и трезорских обвезница (147,462) (24,141)

Одложене пореске обавезе по основу актуарских добитака (7,305) (9,802)
Стање на дан: (27,600) (114,850)
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28. ТЕКУЋА И ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА И ОБАВЕЗЕ (наставак)

2021 2020

РСД 000

Одложена
пореска
средства

Одложене
пореске
обавезе

Одложена
пореска

средства -
Eфекат

припајања

Одложене
пореске
обавезе -
Eфекат

припајања

Биланс
успеха

Ефекат
на

капиталу

Одложена
пореска
средства

Одложене
пореске
обавезе

Биланс
успеха

Ефекат
на

капиталу

Одложена пореска средства/(обавезе) по основу
разлике између нето књиговодствене вредности
основних средстава и нето пореске вредности
основних средстава

(150,040) (316,327) 150,040 - 14,580 - - (480,947) (2,365) -

Одложена пореска средства по основу неплаћених
јавних прихода и неисплаћених примања запослених 4,203 - - - 718 - 3,485 - 443 -

Одложена пореска средства по основу обрачунатих а
неисплаћених отпремнина 65,844 50,171 - (31,148) - 96,993 - (21,973) -

Oдложена пореска средства по основу дугорочних
резервисања реструктурирања мреже експозитура 731 8,351 - 731 - - - - -

Одложена пореска средства по основу резервисања
за судске спорове 177,666 79,044 80,893 - 96,772 - 40,655 -

Одложена пореска средства по основу прве примене
МСФИ 9 57,328 - - - (57,328) - 114,656 - (57,328) -

Одложена пореска средства по основу актуарских
губитака (2,391) - 2,391 - 105 - - - -

Одложена пореска средства по основу власничких
хартија од вредности 157 - - - - (434) 591 - - -

Одложена пореска средства по основу конверзије
кредита индексираних у швајцарским францима - - - (87,543) 87,544 - 87,543 -

Одложене пореске обавезе по основу ревалоризације
трезорских записа и трезорских обвезница 202,517 - - (349,980) 1,806 216,053 - (24,141) - (223)

Одложена пореске обавезе по основу прве примене
МСФИ 9 8,381 - - (8,381) 8,381 - - - -

Одложене пореске обавезе по основу актуарских
добитака (7,305) - - - - - (9,802) (259)

357,091 (316,327) 289,997 (358,361) (68,910) 215,724 400,041 (514,890) 46,975 (482)
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29. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Стална средства намењена продаји 6,164 6,164
Стална средства намењена продаји 6,164 6,164

Позицију сталних средстава намењених продаји чине:

Објекат Површина Вредност
Пословни простор, Књажевачка бб. Ниш 15.16м² 987
Земљиште Пољна Трстеник парцела 4051 66.82 ара 2,444
Шид Кнеза Милоша 150 м2 2,733
УКУПНО 31.12.2021 6,164
Пословни простор, Књажевачка бб. Ниш 15.16м² 987
Земљиште Пољна Трстеник парцела 4051 66.82 ара 2,444
Шид Кнеза Милоша 150 м2 2,733
УКУПНО 31.12.2020 6,164

Имовина која је класификована као стална средства намењена продаји доступна је за моменталну продају
у свом тренутном стању.
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30. ОСТАЛА СРЕДСТВА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
У динарима
Потраживања за обрачунату накнаду и провизију по основу осталих
средстава у динарима 51,670 22,482
Потраживања по основу продаје у динарима 11,325 11,175
Потраживања за обрачунату камату по основу осталих средстава 62 69
Укупно потраживања за накнаде, продаје и остала средства 63,057 33,726
Исправка вредности (30,290) (23,716)
Нето вредност накнада, продаје и осталих средстава 32,767 10,010
Потраживања по основу датих аванса добављачима 88,305 15,936
Дати аванси за основна средства 145,301 2,356
Потраживања од запослених у динарима 2,523 12,774
Потраживања по основу претплаћених пореза и доприноса 1,658 1,740
Остала потраживања из пословања 709,471 421,167
Пролазни и привремени рачуни (6,293) (9,375)
Потраживања у обрачуну 1,049,022 575,275
Укупно остала потраживања и дати аванси 1,989,987 1,019,873
Исправка вредности (339,965) (184,338)
Нето вредност осталих потраживања и датих аванса 1,650,022 835,535
Залихе 871 2,244
Материјалне вредности примљене по основу наплате потраживања 126,883 126,557
Инвентар у употреби 2,641 2,967
Укупно залихе 130,395 131,768
Исправка вредности (63,600) (48,198)
Нето вредност залиха 66,795 83,570
У страној валути
Потраживања за обрачунату накнаду и провизију по основу осталих
средстава у страној валути - Сектор јавних предузећа - по трансакцијама са
нашим картицама 2,555 57
Друга потраживања из редовног пословања по којима се утврђује приход у
страној валути - 6,030
Укупно друга потраживања 2,555 6,087
Исправка вредности (30) (5,989)
Нето друга потраживања 2,525 98
Потраживања по основу аванса датих добављачима
у страној валути 17,572 13,007
Дати аванси у страној валути 5,228 4,935
Потраживања од запослених у страној валути 26,580 13,169
Остала потраживања из пословања у страној валути 28,064 6,536
Пролазни и привремени рачуни у страној валути (6,977) (10,242)
Потраживања у обрачуну у страној валути 131,299 43,638
Укупно остала потраживања и дати аванси 201,766 71,043
Исправка вредности (47,547) (23,590)
Нето вредност осталих потраживања и датих аванса 154,219 47,453
Разграничени остали трошкови у динарима 253,624 141,906
Остала активна временска разграничења у динарима 62,014 4,916
Разграничени расходи камата у страној валути 113 113
Разграничени остали трошкови у страној валути 155,981 69,731
Остала активна временска разграничења у страној валути 1,091,815 -
Укупно разграничена потраживања 1,563,547 216,666
Укупно остала средства 3,469,875 1,193,332
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30. ОСТАЛА СРЕДСТВА (наставак)

Потраживања у обрачуну у нajвeћoj мери односе се на потраживања у обрачуну по основу кaртичнoг
пословања у износу од 1,014,548  хиљада динара (31. децембра 2020. године: 559,526 хиљада динара).

Разграничени остали трошкови у динарима у нajвeћoj мери односе се на разграничене расходе прeмиja
осигурања у износу од 85,614 хиљада динара, ИТ услуге 82,410 хиљада динара и разграничени расходи
ПДВ-а и пореза по одбитку 43,871 хиљада динара (31. децембра 2020. године: расходе прeмиja осигурања
71,586 хиљаде динара).

Промене на материјалним вредностима примљеним по основу наплате потраживања

Врсте средстава стечених наплатом
потраживања

Стамбене
непокретности

Друге
непокретности

Остала
средства Укупно

Бруто вредност на почетку периода 137,432 13,840 5,796 157,068
Исправка вредности на почетку периода (69,906) (41) (5,796) (75,743)
Припајање 440 - - 440
Стечена у току периода 6,695 - - 6,695
Продата у току периода (6,810) - - (6,810)
Исправка вредности у току године (15,727) - - (15,727)
Бруто вредност на крају периода 137,757 13,840 5,796 157,393
Нето вредност на дан 31.12.2021 52,124 13,799 - 65,923

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
Исправка вредности на почетку периода (56,110) - (5,796) (61,906)
Стечена у току периода - - - -
Продата у току периода (59,355) - - (59,355)
Исправка вредности у току године (13,796) (41) - (13,837)
Бруто вредност на крају периода 137,432 13,840 5,796 157,068
Нето вредност на дан 31.12.2020 67,526 13,799 - 81,325

Услед непотпуних катастарских књига, на дан 31.децембар 2021. године, Банка за средства
стечена наплатом потраживања нето вредности 37,950 хиљада динара нема изводе из земљишних
књига. Руководство Банке предузима неопходне мере ради прибављања власничких листова.

31. ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПО БИЛАНСНИМ ПОЗИЦИЈАМА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Исправка вредности
Готовина и средства код централне банке (Напомена 18) 107,276 -
Хартије од вредности - власничке (Напомена 21) - 116,293
Хартије од вредности - дужничке 271,588 60,540
Кредити и потраживања од банака и других финансијских
институција (Напомена 22) 436,895 334,032

Кредита и потраживања од комитената (Напомена 22) 18,535,268 6,748,764
Остала средства (Напомена 30) 417,832 237,633
Укупно на дан 19,768,859 7,497,262
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31. ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПО БИЛАНСНИМ ПОЗИЦИЈАМА (наставак)

Промене на исправкама вредности на 31.12.2021. годину и 31.12.2020. годину:

РСД000

Акумулирана
исправка

вредности на
почетку
године

Акумулирана
вредност
исправки
вредности
припојених

ентитета на дан
29. април 2021.

Исправке
вредности

признате у току
године

Укидање
исправки
вредности
у току
године

Дефинитивни
отписи,
уступање

потраживања,
остало

Курсне
разлике

Акумулирана
исправка

вредности на крају
периода

На дан 31. децембар 2021
Готовина и средства код централне банке - - 107,276 - - 107,276
Хартије од вредности - власничке 116,293 - - - 116,293 - -
Хартије од вредности - дужничке 60,540 283,626 162,889 235,468 (1) 271,588
Кредити и потраживања од банака   и
других финансијских организација 334,032 11,236 94,265 31,345 (36) 28,671 436,895
Кредити и потраживања од комитената 6,748,764 13,331,818 12,407,554 12,013,375 1,967,246 27,753 18,535,268
Остала потраживања 237,633 263,024 333,849 167,298 249,802 426 417,832
Укупно 7,497,262 13,889,704 13,105,833 12,447,486 2,333,304 56,850 19,768,859

РСД000
Акумулирана
исправка

вредности на
почетку
године

Акумулирана
вредност
исправки
вредности
припојених

ентитета на дан
26. април 2019.

Исправке
вредности

признате у току
године

Укидање
исправки
вредности
у току
године

Дефинитивни
отписи,
уступање

потраживања

Курсне
разлике

Акумулирана
исправка

вредности на крају
периода

На дан 31. децембар 2020
Хартије од вредности - власничке 153,311 - - - 37,018 - 116,293
Хартије од вредности - дужничке 21,093 - 65,850 26,403 - - 60,540
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 199,101 - 141,690 35,272 67,581 (305) 237,633
Укупно 5,506,601 - 6,196,480 3,069,102 1,104,073 (32,644) 7,497,262
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32. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДЕРИВАТА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Обавезе по основу деривата намењених трговању
- Форвард 13,399 7,366
Обавезе по основу деривата намењених трговању
- Опције 80,036
Обавезе по основу деривата намењених трговању
- СВОП 113,303 153,358
Укупно обавезе по основу деривата 206,738 160,724

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

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
У динарима
Трансакциони депозити 1,427,194 966,255
Наменски депозити 1,379,317 204,429
Остали депозити 13,291,856 5,111,513
Депозити и кредити који доспевају у року од једног дана
(overnight) 740,000 590,000
Кредити по репо трансакцијама - 1,104,776
Примљени кредити 2,286,528 -
Остале финансијске обавезе 568,341 463,220
Депозити и остале обавезе у динарима 19,693,236 8,440,193
У страној валути
Остали наменски депозити у страној валути 54 33
Трансакциони депозити у страној валути 2,050,390 634,988
Наменски депозити у страној валути 458,315 135,243
Остали депозити у страној валути 73,443,857 29,796,563
Депозити и кредити који доспевају у року од једног дана
(overnight) у страној валути - 95,665
Примљени кредити у страној валути 71,265,903 10,582,777
Остале финансијске обавезе у страној валути 74,051 24,656
Депозити и остале обавезе у страној валути 147,292,570 41,269,925
Укупно депозити и обавезе, стање на дан 166,985,806 49,710,118

Током 2021 године,  Банка 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 стабилан  тренд и у току године су се кретале од 0% до 0.30%. На
дан 31. децембар 2021. године overnight депозит у динарима у износу од 740,000 хиљада динара
je од матичне банке. Остале депозите у динарима у укупном износу од 13,301,896  хиљада динара
чине динарски депозити других финансијских организација са различитим роковима доспећа (од
месец дана до четири године), уз просечну пондерисану каматну стопу од око 1.96% на годишњем
нивоу.

На дан 31. децембра 2021. године, остале депозите у страној валути у износу од 73,609,049 хиљаде
динара чине највећим делом депозити примљени од матичне банке и друге чланице Групе у износу
од 72,783,320  хиљада динара (619,000 хиљада евра), узети на период од месец дана  до 12 месеци
по стопама у распону од -0.32% до 0.86% за евро.

На дан 31.децембар 2021. године Банка је имала обавезе по основу примљених дугорочних
кредита у страној валути у износу од 56,439,408 хиљада динара, највећим делом од OTP Financing
Malta са варијабилном каматном стопом (везан за 3М EURIBOR).



ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д., НОВИ САД
НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2021. године

59

33. ДЕПОЗИТИ И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУГИМ КОМИТЕНТИМА (наставак)

33.1. Депозити и остале обавезе према другим комитентима – подела по производу

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
У динарима
Трансакциони депозити 124,367,532 52,129,171
Штедни депозити 7,782,032 4,440,121
Депозити по основу датих кредита 903,230 194,121
Наменски депозити 2,677,340 962,684
Остали депозити 30,474,360 14,530,921
Депозити и кредити који доспевају у року од једног дана
(overnight) 345,005 7,744
Остале финансијске обавезе 960,333 190,562
Депозити и остале обавезе у динарима 167,509,832 72,455,324
У страној валути
Трансакциони депозити у страној валути 116,322,618 32,708,394
Штедни депозити у страној валути 86,135,406 41,412,299
Депозити по основу датих кредита у страној валути 2,788,529 1,494,843
Наменски депозити у страној валути 2,555,545 1,277,615
Остали депозити у страној валути 3,676,434 748,914
Остале финансијске обавезе у страној валути 3,585,036 3,014,455
Депозити и остале обавезе у страној валути 215,063,568 80,656,520
Укупно депозити и обавезе, стање на дан 382,573,400 153,111,844

33.2. Депозити и остале обавезе према другим комитентима – подела по секторима

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Јавна предузећа 8,608,179 3,084,018
Привредна друштва 137,280,168 34,361,458
Предузетници 10,229,637 5,264,009
Јавни сектор 1,844,988 565,021
Становништво 192,048,104 82,531,427
Страна лица 11,083,641 4,732,158
Пољопривредни произвођачи 5,141,814 4,275,049
Други комитенти 16,336,869 18,298,704
Укупно депозити и обавезе, стање на дан 382,573,400 153,111,844

33.3  Примљени кредити

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Почетно стање 11,687,553 3,527,815
Ставке новчаних токова 12,501,761 8,159,414
Повлачење у току године-приливи 30,518,841 8,159,414
Отплате у току године-одливи (18,017,080) -
Неновчане ставке 49,363,117 324
Разграничена камата 10,641 805
Курсне разлике 1,520 (481)
Мигрирано стање кредита 49,367,420 -
Разграничени трошкови (16,464) -
Крајње стање 73,552,431 11,687,553
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34. СУБОРДИНИРАНЕ ОБАВЕЗЕ

На дан 31.децембра 2021. године, износ oбавеза по основу субординираних кредита износио је
укупно 14,724,802 хиљада динара (везани за 3М EURIBOR и 6М EURIBOR), са пондерисаном
камaтном стопом у износу од 2.98%.

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Субординиране обавезе у страној валути 14,697,763 1,175,802
Разграничене обавезе по основу камата на субординиране обавезе
у страној валути 27,039 1,239
Укупно субординиране обавезе 14,724,802 1,177,041

Субординиране обавезе у страној вредности у износу од 14,724,802 хиљада динара на дан 31.
децембра 2021. године. (31. децембра 2020. године: 1.177.041 хиљаде динара) односе се на обавезе
по основу субординираних кредита према OTP Financing Malta Company LTD, од чега износ од
14,697,763 хиљада износе субординирани кредити, док 27,039 хиљаде чине раграничену камату.

Дана 18. децембра 2020. године закључен је уговор о субординираном кредиту sa OTP Financing Malta
Company, у номиналном износу од EUR 10,000 хиљада који је повучен 31. децембра 2020. године са
доспећем 18. децембар 2030. године и каматном стопом 3М EURIBOR+3.25%. Стање по овом кредиту
на дан 31. децембра 2021. године је 1,176,864 хиљада, од чега се износ од 1,175,821 хиљада односи
на субординирани кредит, а износ од 1,043 хиљада на разграничену камату. Дана 12. марта 2021.
године закључен је уговор о субординираном кредиту sa OTP Financing Malta Company, у номиналном
износу од EUR 15,000 хиљада са доспећем 18. децембар 2030. године и каматном стопом 3М
EURIBOR+3.41%. Стање на дан 31. децембар 2021. године износи од 1,766,220 хиљада динара од
чега се износ од 1,763,732 хиљада динара односи на субординирани кредит, а износ од 2,489 хиљада
динара на разграничену камату.
Дана 30. априла 2021. када је дошло до припајања са ОТП банком Србија а.д. Београд, Банка је
постала правни следбеник додатна 3 субординирана кредита уговорена са следећим условима:
-            EUR 25,000 хиљада са доспећем 23. децембар 2027. године  и каматном стопом 6М
EURIBOR+3.12%. Стање на дан 31.децембра 2021. године износи од 2,941,440 хиљада динара од чега
се износ од 2,939,553 хиљада динара односи на субординирани кредит, а износ од 1,888 хиљада
динара на разграничену камату.
-            EUR 25,000 хиљада динара са доспећем 31. октобар 2028. године  и каматном стопом 6М
EURIBOR+4.17%. Стање на дан 31.децембар 2021. године износи од 2,958,543 хиљада динара од чега
се износ од 2,939,553 хиљада динара односи на субординирани кредит, а износ од 18,991 хиљада
динара на разграничену камату.
-            EUR 30,000 хиљада са доспећем 30. децембар 2024. године  и каматном стопом 6М
EURIBOR+3.80%. Стање на дан 31 децембра2021. године износи од 3,528,100 хиљада динара од чега
се износ од 3,527,463 хиљада динара односи на субординирани кредит, а износ од 637хиљада динара
на разграничену камату.
Дана 20. децембра 2021. године закључен је уговор о субординираном кредиту sa OTP Financing Malta
Company, у номиналном износу од EUR 20,000 хиљада са доспећем 19. децембра 2031. године и
каматном стопом 3М EURIBOR+3.13%. Стање на дан 31. децембар 2021. године износи од 2,353,634
хиљада динара од чега се износ од 2,351,642 хиљада динара односи на субординирани кредит, а
износ од 1,992 хиљада динара на разграничену камату
Износ у ком се подређене обавезе укључују у обрачун допунског капитала банке током последњих пет
година пре рока њиховог доспећа, добија се тако што се количник њихове номиналне вредности на
први дан последњег петогодишњег периода пре доспећа и броја календарских дана у том периоду,
помножи са бројем преосталих календарских дана доспећа субординираних обавеза, на дан обрачуна
капитала.

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Почетно стање 1,177,041 -
Ставке новчаних токова 4,115,272 1,175,714
Повлачење у току године-приливи 4,115,272 1,175,714
Неновчане ставке 9,432,489 1,327
Разграничена камата 25,800 1,239
Курсне разлике (87) 88
Мигрирано стање кредита 9,406,776 -
Крајње стање 14,724,802 1,177,041
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35. РЕЗЕРВИСАЊА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Резервисања за судске спорове 1,711,396 645,149
Резервисања за губитке по ванбилансној активи 1,241,857 237,454
Резервисања за пензије 266,953 214,045
Остала резервисања у динарима 567,026 447,571
Резервисања, стање на дан 3,787,232 1,544,219

Промене на резервисањима приказане су у следећој табели:

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Резервисања за судске спорове
Стање на дан 1. јануара 645,149 374,113
Повећање услед припајања 526,960 -
Резервисања у току године 1,599,104 420,765
Укидање резервисања (106,669) (45,188)
Коришћење резервисања – исплата (953,148) (104,541)
Стање на дан 1,711,396 645,149
Резервисања за губитке по ванбилансној активи
Стање на дан 1. јануара 237,454 98,578
Резервисања у току године (Напомена 10) 2,849,883 804,667

од чега повећање услед припајања 582,561 -
Укидање резервисања (Напомена 10) (1,846,381) (665,612)

од чега укидање због продаје потраживања/Остало (180) -
Курсне разлике 901 (179)
Стање на дан 1,241,857 237,454
Резервисања за пензије
Стање на дан 1. јануара 214,045 235,670
Повећање услед припајања 74,778 -
Актуарски губитак 698 (1,727)
Резервисања у току године 13,625 1,970
Укидање резервисања (29,682) (21,485)
Укидање резервисања по основу исплата (6,511) (383)
Стање на дан 266,953 214,045
Остала резервисања
Стање на дан 1. јануара 447,571 583,106
Повећање усред припајања 449,306 -
Исплате (195,914) (135,535)
Укидање резервисања (133,937) -
Стање на дан 567,026 447,571
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35. РЕЗЕРВИСАЊА (наставак)

На дан 31. децембар 2021. године износ резервисања за одлазак у пензију је  266,953 хиљада
динара, док на дан 31. децембра 2020. године износи 214,045 хиљада динара.

Приликом обрачуна резервисања за одлазак у пензију у 2021. години Банка је користила следеће
претпоставке:

(1)    Коришћена је дисконтна стопа у висини 4.5% годишње, која је одређена тржишним приносима
квалитетних корпоративних обвезница, односно дугорочних државних обвезница. Као помоћне
стопе коришћене су каматна стопа НБС и стопа приноса на средњорочне хартије од вредности.
(2)    Процена годишње стопе повећања зараде пројектована је на нивоу 8% годишње.
(3)    Процена годишње стопе флуктуације запослених пројектована је по стопи од 8%
(4)    Процену броја запослених који ће дочекати пензију у Банци, према члану Закона и пензијском
и инвалидском осигурању.
(5)   Период дисконтовања једнак је броју година неопходниом за одлазак у пензију. У обзир се
узимају два критеријума - старосни и стажни, краћи период од ова два се узима као број година
дисконтовања.
(6)   Просечна републичка зарада за септембар 2021. године износи 91,132 динара, просечна
зарада у Банци је 144,969.30 динара.

Остала резервисања за реструктурирање у износу од 567,026 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.
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36. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
У динарима
Обавезе по основу накнада и провизија на остале обавезе 8,257 13,171
Обавезе према добављачима 155,969 124,546
Обавезе по основу примљених аванса 54,046 26,810
Обавезе по основу лизинга 1,151,827 824,375
Обавезе по примљеним средствима по пословима у име и за рачун
комитента 4,899 103
Остале обавезе из пословних односа 369,857 225,471
Обавезе у обрачуну 532,231 187,994
Укупно остале обавезе 2,277,086 1,402,470
Обавезе за нето зараде 2,993 62
Обавезе за порезе на зараде и накнаде зарада 334 -
Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада 14 -
Остале обавезе према запосленима 460 31
Укупно обавезе према запосленима 3,801 93
Обавезе за порез на додату вредност (Напомена 36.1) 50,145 31,197
Обавезе за друге порезе и доприносе (Напомена 36.1) 15,956 8,203
Укупно обавезе за порезе 66,101 39,400
Укупно обавезе по основу зарада, пореза и доприноса 69,902 39,493
Разграничене обавезе за остале обрачунате расходе у динарима 1,589,879 510,640
Разграничени приходи камата у динарима 59,662 8,460
Разграничени остали приходи у динарима 208,360 52,407
Остала пасивна временска разграничења у динарима 1,073,670 92
Укупно пасивна временска разграничења 2,931,571 571,599
У страној валути
Обавезе по основу накнада и провизија на остале обавезе у страној валути 27,999 5,907
Обавезе према добављачима у страној валути 41,591 93,877
Обавезе по основу примљених аванса у страној валути 18,936 7,923
Обавезе по основу лизинга у страној валути 625,265 131,249
Обавезе за средства примљена по пословима у име и за рачун комитената у
страној валути 1,417 838
Остале обавезе из пословних односа у страној валути 13,323 1
Обавезе у обрачуну у страној валути 86,075 4,675
Пролазни и привремени рачуни у страној валути 6 6
Укупно остале обавезе 814,612 244,476
Разграничене обавезе за остале обрачунате расходе у страној валути 179,657 30,837
Разграничени остали приходи у страној валути 1,841 3,037
Остала пасивна временска разграничења у страној валути 4,800 5,026
Укупно пасивна временска разграничења 186,298 38,900
Укупне остале обавезе 6,279,469 2,296,938

36.1. Обавезе за порезе

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Обавезе за порез на додату вредност 50,145 31,197
Обавезе за порезе на зараде и остала лична примања на терет банке 27 -
Доприноси на зараде и остала лична примања на терет банке 11 -
Обавезе за остале локалне порезе и таксе 133 64
Обавезе за остале порезе и доприносе 15,785 8,139
Укупно обавезе за порезе, стање на дан 66,101 39,400
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37. КАПИТАЛ
Капитал Банке се састоји од: акцијског капитала, резерви, емисионе премије, акумулиране добити
и губитка из ранијих година.
Акцијски капитал Банке чине обичне (редовне) акције.

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ
Обичне акције 56,830,752 31,607,808
Укупно 56,830,752 31,607,808
Емисиона премија 2,564,892 2,563,562
Укупно акцијски капитал 59,395,644 34,171,370
РЕЗЕРВЕ
Резерве из добити 26,396,554 -
Укупно резерве 26,396,554 -
Нереализовани добици по основу промене фер вредности дужничких
инструмената 711,493 100,403
Обезвређења  дужничких инструмената 271,588 60,540
Нереализовани губици по основу одложених пореза дужничких
инструмената (106,724) (24,141)
Актуарски добици по основу планова дефинисаних примања 41,398 55,543
Укупно нереализовани добици 917,755 192,345
Нереализовани губици по основу по основу промене
вредности власничких инструмената (1,048) (3,942)
Нереализовани добици по основу одложених пореза  власничких
инструмената 157 592
Укупно нереализовани губици (891) (3,350)
Укупно резерве 916,864 188,995
АКУМУЛИРАНА ДОБИТ
Добитак текуће године 5,756,661 -
Укупно акумулирана добит 5,756,661 -
Губитак текуће године - (1,179,455)
Губитак ранијих година (1,451,822) (1,780,469)
Губитак ранијих година припојеног ентитета - (734,733)
Укупно акумулирани губитак (1,451,822) (2,515,202)
УКУПНО КАПИТАЛ 91,013,901 30,665,708

На дан 29. април 2021 у процесу припајања ОТП банке а.д Београд издато је 478,865 обичних
акција номиналне вредности 49,540 динара. Тако да на дан 30. април 2021. године укупан број
акција је 1.116.891. Све издате акције Банке су у потпуности и уплаћене. 3. септембра 2021 године,
Скупштина банка донела је Одлуку о новој емисији акција. Основни капитал Банке увећан је
издавањем 30.278 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 49,540 динара, а у
укупном износу емисије од 1,500,000,000 динара. На дан 31. децембар 2021. године Банка je имала
1.147.169 комада обичних акција појединачне номиналне вредности 49,540 динара, што укупно
чини основни капитал Банке у износу од 56,830,752,260 динара.

Нераспоређена добит из 2020. године коју је остварила ОТП банка Београд у износу од
2,353,061,938 динара је одлуком Скупштине банке од 14.априла 2021 године алоцирана у Остале
резерве. Такође, ОТП банка Београд је пре припајања Војвођанској банци Нови Сад остварила
нето добит у износу од 2,242,835,266 динара која је ревидирана од стране екстерног ревизора и по
основу Одлуке Скупштине акционара од 3. септембра 2021 алоцирана за покриће губитака из
ранијих година.
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. ОТП Банка Plc. Будимпешта је 100% власник акција Банке на дан 31. децембра 2021.
године.
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37. КАПИТАЛ (наставак)

Структура акционара

31. децембар 2021
Обичне акције у РСД000

Акционар
Књиговодствена

вредност Број акција % учешћа
OTP Banka Plc Budapest, Hungary 56,830,752 1,147,169 100
Укупно обичне акције 56,830,752 1,147,169 100
31. децембар 2020
Обичне акције у РСД000

Акционар
Књиговодствена

вредност Број акција % учешћа
OTP Banka Plc Budapest, Hungary 31,607,808 638,026 100
Укупно обичне акције 31,607,808 638,026 100

37.1 Анализа осталог резултата након опорезивања

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Актуарски добици ( губици ) по основу дефинисањих примања (698) 1,468
Нето промена фер вредности власничких инструмената који се
вреднују по фер вредности кроз остали резултат 2,894 -
Нето промена фер вредности дужничких инструмената који се
вреднују по фер вредности кроз остали резултат (1,438,482) (37,906)
Кроз остали резултат по основу обезвређења (72,579) 39,447
Добитак ( губитак ) по основу пореза који се односи на остали
резултат периода 224,523 (223)
Остали укупан резултат након опорезивања (1,284,342) 2,786

38. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

38.1. Преузете будуће обавезе Банке обухватају:

RSD000 31.12.2021 31.12.2020
Дате гаранције и друга јемства 67,552,465 8,065,709
Издати акредитиви 747,965 12,187
Укупно дате гаранције и друга јемства 68,300,430 8,077,896
Преузете обавезе за неповучене кредите и пласмане у динарима,
које банка не може отказати без услова и без најаве 12,958,429 2,820,614
Остале преузете неопозиве обавезе у динарима 2,117,352 114,052
Укупно преузете неопозиве обавезе 15,075,781 2,934,666
Преузете опозиве обавезе за неповучене пласмане 105,555,645 29,147,224
Укупно преузете будуће обавезе, стање на дан 188,931,856 40,159,786
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38. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ (наставак)

38.1. Преузете будуће обавезе Банке (наставак):
За потенцијалне обавезе исказане у ванбилансној активи, Банка је проценила и формирала
резерву на терет расхода у износу од  1,241,857  хиљада динара (2020. године: 237,454 хиљада
динара), која је исказана као резервисање за губитке по ванбилансној активи у билансу Банке
(напомена 35.)

Преузете неопозиве обавезе имају следећу структуру:

RSD000 31.12.2021 31.12.2020

Оквирне линије по текућим рачунима грађана 1,902,509 1,193,993
Оквирне линије грађана по картицама 307,196 288,520
Оквирне линије по краткорочним кредитима, гаранцијама 122,048 229,677
Оквирне линије по дугорочним кредитима, гаранцијама 10,626,676 1,108,424
Писма о нaмeрама 2,117,352 114,052
Укупно преузете неопозиве обавезе, стање на дан 15,075,781 2,934,666

38.2. Судски спорови

На дан 31. децембар 2021. године, Банка се јавља као тужена страна у 58,579 судских спорова.

Укупна вредност спорова, који за случај да Банка изгуби спор и буде обавезна на плаћање неког
новчаног износа (на име накнаде штете, дуга и слично), а који не обухвата спорове у којима нема
новчаног захтева тужиоца према Банци, износи 7,564,023 хиљаде динара (31. децембра 2020.
године: 1,147,533 хиљаде динара). Наведени износ не укључује камате и накнаде.

Као што је обелодањено у напомени 35 уз финансијске извештаје, на дан 31. децембар 2021.
године Банка је формирала резервисања за потенцијалне губитке који могу проистећи из
наведених спорова у укупном износу од 1,711,396 хиљада динара (31. децембар 2020. године:
645,149 хиљада динара).
Руководство Банке процењује да неће настати материјално значајни губици по основу исхода
преосталих судских спорова у току изнад износа за које је извршено резервисање.

38.3. 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.

39. ДЕРИВАТИ ИСКАЗАНИ У ВАНБИЛАНСНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ

RSD000 31.12.2021 31.12.2020
Деривати намењени заштити од ризика по уговореној
вредности - ОПЦИЈЕ 14,465,563 -
Деривати намењени трговању по уговореној
вредности - ФОРВАРД 7,482,082 6,762,595
Деривати намењени трговању по уговореној
вредности - СВОП 43,244,738 34,708,323
Укупно деривати 65,192,383 41,470,918

На дан 31. децембар 2021 године Банка је имала уговорене валутне SWAP трансакције са
матичном банком и НБС. Такође, Банка је имала закључене FORWARD трансакције и каматне
свопове као и каматну опцију са матичном банком и клијентима.
Табела у наставку приказује фер вредност деривата приказаних као средства или обавезе у
билансу стања као и износ номиналне (уговорене) вредности:
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39. ДЕРИВАТИ ИСКАЗАНИ У ВАНБИЛАНСНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ (наставак)

РСД000

31.12.2021 31.12.2020
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

Деривати намењени
трговању по уговореној
вредности - ФОРВАРД 7,482,082 17,263 13,399 6,762,595 - 7,366
Деривати намењени
трговању по уговореној
вредности - СВОП 43,244,738 64,110 16,864 34,708,323 29,921 153,358
Деривати намењени
заштити од ризика по
уговореној вредности -
ОПЦИЈЕ 14,465,563 80,036 80,036
Укупно: 65,192,383 161,409 110,299 41,470,918 29,921 160,724

Валутни SWAPови подразумевају истовремену куповину и продају две валуте у два различита
периода времена. Банка уговора валутне SWAPове у роковима до једне и преко 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. Банка уговора валутне форварде у роковима до једне године.

Каматни своп представља истовремену куповину и продају будућих каматних стопа (новчаних
токова) по основу одређеног износа главнице, односно представља размену фиксне и променљиве
каматне стопе.

40. ОСТАЛА ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
Пласмани по пословима у име и за рачун трећих лица 6,294,052 773,507
Финансијска имовина за обезбеђење обавеза 463,080 1,494,796
Примљена средства обезбеђења - Материјална 167,851,181 84,742,159
Примљене гаранције и друга јемства 53,021,251 13,223,999
Обвезнице депоноване штедње 5,044,029 5,051,690
Евиденциона камата 2,532,355 2,339,885
Отписана потраживања 23,996,852 21,757,817
Преузете опозиве обавезе 105,495,913 29,147,225
Спот трансакције 6,389,511 8,235,023
Преузете неопозиве обавезе 59,733 -
Остало 3,862,462 3,816,842
Укупно друга ванбилансна актива 263,065,262 133,200,695

41. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

У току 2021. и 2020. године Банка није имала рекласификације услед кориговања које се односе на
компоненте осталог укупног резултата.

42. 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 Банка има значајно учешће капитала или где је Банка 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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42. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак)
Укупна потраживања и обавезе према зависним и повезаним странама на дан 31. децембар 2021. године су следећи:

РСД000
OTP

Investments
OTP

Factoring

OTP Bank
LTD

Budapest
DSK Bank

Plc R.E.Four
MOL

Serbia

JSC OTP
Banka
Russia

OTP
FINANCING

MALTA
COMPANY

LIMITED
OTP

Lizing

OTP
Leasing
Srbija
d.o.o.

OTP
Osiguranje

ADO
BEOGRAD Pevec

OTP
BANKA
d.d. Split

Crnogorska
komercijalna

banka ad
Podgorica

SKB
banka d.d.
Ljubljana

Banka OTP
Albania SHA

Потраживања
Потраживања по основу деривата - - 150,942 - - - - - - - - - - - - -
Кредити и потраживања од банака и других
финансијских организација 5 2 616,052 - - - (41,909) - 15 2,229,052 30 - 1,159 - - -
Кредити и потраживања од комитената - - - - 15 330 - - - - - 3 - - - -
Инвестиције у придружена друштва и
заједничке подухвате - - - - - - - - - - 149,650 - - - - -
Инвестиције у зависна друштва 171,068 - - - - - - - 270,348 314,098 - - - - - -
Остала средства 25 - 18,602 - 28 339 (9) - 92 1,469 89,742 - 15 - 20 -
Укупно потраживања 171,098 2 785,596 - 43 669 (41,918) - 270,455 2,544,619 239,422 3 1,174 - 20 -
Обавезе
Обавезе по основу деривата - - 69,770 - - - - - - - - - - - - -
Депозити и остале финансијске обавезе
према банкама,

другим финансијским организацијама и
централној банци 74,514 84,731 32,323,704 41,353,543 - - - 56,449,903 951,164 1,155,378 495,449 - 6,191 12,215 4,318 -
Депозити и остале финансијске обавезе
према другим комитентима - - - - 78,817 727,083 - - - - - 119,624 - - - -
Субординиране обавезе - - - - - - - 14,724,802 - - - - - -
Резервисања - - 311 - 69 - - - - 38,653 20,508 - - 1,238 150 106
Остале обавезе 4 - 126,938 - 52,702 454 - - 16 247 26,071 68 31 24 - 15
Укупно обавезе 74,518 84,731 32,520,723 41,353,543 131,588 727,537 - 71,174,705 951,180 1,194,278 542,028 119,692 6,222 13,477 4,468 121
Капитал
Акцијски капитал - - 59,395,644 - - -
Укупно капитал - - 59,395,644 - - - - - - - - - - -
Укупно обавезе и капитал 74,518 84,731 91,916,367 41,353,543 131,588 727,537 - 71,174,705 951,180 1,194,278 542,028 119,692 6,222 13,477 4,468 121
Укупно нето 96,580 (84,729) (91,130,771) (41,353,543) (131,545) (726,868) (41,918) (71,174,705) (680,725) 1,350,341 (302,606) (119,689) (5,048) (13,477) (4,448) (121)
Дате гаранције и друга јемства 141,098 155,060 74,962 11,758
Гаранције и друга јемства дата у страној
валути 44,681
Јемства за обавезе у страној валути 19,139,150
Финансијска имовина за обезбеђење обавеза 126,989
Остали деривати по уговореној вредности 39,031,940
Друга ванбилансна актива-треасурy
трансакције(спот,Т+1) 2,190,095
Друга ванбилансна актива-примљене
гаранције и друга јемства 141,099 261,676 74,962 11,758
Друга ванбилансна актива -  Преузете
опозиве обавезе 10,000 664,856 352,746
Обавезе за издате гаранције и друга јемства (1,121,607) (57,579)
Обавезе за издате гаранције и друга јемства
у страној валути (82,307) (58,134) (15,358)
Ванбилансне позиције - - 60,688,064 - 10,000 (1,121,607) - - - 664,856 352,746 - - 403,283 76,987 23,516
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42. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак)

Укупна потраживања и обавезе према зависним и повезаним странама на дан 31. децембар 2020. године су следећи:

РСД000
OTP

Investments

OTP
Factoring
д.о.о. Нови

Сад
OTP Bank Ltd

Budapest DSK Bank Plc R.E. Four MOL Serbia
JSC OTP

Banka Russia

OTP
Financing

Malta
Company

limited ОТП Лизинг OTP Services
OTP банка
Србије

OTP
осигурање Певец д.о.о.

OTP Банка
Хрватска Имос Шид

KITE д.о.о
Нови Сад

Црногорска
комерцијална
банка ад.
Подгорица

Потраживања
Потраживања по основу
деривата - - 18,688 - - - - - - - - - - - - - -
Кредити и потраживања од
банака и других финансијских
организација 2 1 303,029 - - - 14,860 - 22 - 87,102 - - - - - -
Кредити и потраживања од
комитената - - - - 10 172 - - - 90 - - 5 - 2 1,377,893 -
Инвестиције у зависна друштва 171,068 - - - - - - - 270,348 - - - - - - - -
Нематеријлна имовина 10,444
Остала средства 25 1 209 - 122 278 - - 701 - 16 - - - 6 - -
Укупно потраживања 171,095 2 332,370 - 132 450 14,860 - 271,071 90 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 42,961 33,011 12,091,708 15,415,073 - - - 10,582,777 1,120,347 - 34,255 61,707 - 394 - - 363
Депозити и остале обавезе
према другим комитентима - - - - 67,457 423,384 - - - 479,055 - - 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 42,961 33,011 12,271,119 15,415,073 116,953 423,618 11,759,818 1,120,347 479,055 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 42,961 33,011 46,442,489 15,415,073 116,953 423,618 11,759,818 1,120,347 479,055 41,725 63,769 33,556 394 6,297 153,118 363
Укупно нето 128,134 (33,009) (46,110,119) (15,415,073) (116,821) (423,168) 14,860 (11,759,818) (849,276) (478,965) 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 актива -
Преузете опозиве обавезе - - - - 10,000 - - - - - - - - - - 129,000 -
Обавезе за издате гаранције и
друга јемства обавезе - - - - - (559,367) - - - - - - - - - - -
Обавезе за издате гаранције и
друга јемства у страној валути - - (9,406) - - - - - - - - - - - - - (18,518)
Обавезе за финансијску имовину - - (126,987) - - - - - - - - - - - - - -
Ванбилансне позиције - - 19,824,179 245,478 10,000 (559,367) - - - - 3,719,573 - - - - 317,128 (18,518)
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42. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак)

Остварени приходи и расходи из трансакција са повезаним странама у обрачунском периоду 1. јануар - 31. децембар 2021. године били су следећи:

РСД000

OTP
Investme

nts

OTP
Factori

ng

OTP Bank
LTD

Budapest
DSK

Bank Plc
R.E.
Four

MOL
Serbia

JSC OTP
Banka
Russia

OTP
FINANCI

NG
MALTA
COMPA

NY
LIMITED

OTP
Lizing

OTP
Services

OTP
Leasing
Srbija
d.o.o.

OTP
Osiguran
je ADO
BEOGR

AD Pevec

OTP
BANKA
d.d. Split

IMOS
SID AD

ZA
PROIZV.

TRG.I
USLUGE

Crnogors
ka

komercija
lna banka

ad
Podgoric

a

OTP
Bank

Romania
SA

SKB
banka

d.d.
Ljubljana

Banka
OTP

Albania
SHA

Mobiasb
anca,
OTP

Group
S.A

Приходи
Приходи од камата - - 15,900 1,078 50 - 116 - - - 11,659 - - - - - - 2 - -
Приходи од накнада и
провизија 27 21 355,761 28,459 150 74,358 36 - 4,626 486 11,548 54,489 129 137 60 426 3,111 256 26 -
Приходи од промене фер
вредности финансијских
инструмената - - 1,866,162 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Добитак по основу престанка
признавања финансијских
инструмената који се вреднују
по фер вредности - - - - - - - - - - - - - - 1,790 - - - - -
Приходи од курсних разлика и
уговорене валутне клаузуле 18 - 1,110,136 14,528 53 689 4,300 - 160 446 894 178 - - - 1 - 1 1 -
Приход по основу умањења
обезвређења финансијских
средстава која се не вреднују
по фер вредности кроз биланс
успеха - - 68 - 80 - - - - - 48,423 - - - - 2,379 - 384 11,651 -
Остали пословни приходи 254 - 3,489 - 1,069 12 - - 1,406 3,685 9,028 113,784 - - - - - - - -
Остали приходи - - 64 - 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Укупно приходи 299 21 3,351,580 44,065 1,404 75,059 4,452 - 6,192 4,617 81,552 168,451 129 137 1,850 2,806 3,111 643 11,678 -
Расходи
Расходи камата (154) - (143,933) (175,499) (2,223) (2,409) - (431,762) (3,344) (1,368) (8,011) (2,194) - - - - - - - -
Расходи од накнада и
провизија - - (429,539) (18,561) - - (8) - - - - (5,909) - (319) - - (4,135) - - (5)
Расходи од промене фер
вредности финансијских
инструмената - - (869,028) - - - - - - - - - - - - - - - - -
Расходи од курсних разлика и
ефеката уговорене валутне
клаузуле (20) - (1,007,291) (12,878) (22) (835) (2,411) (20,589) (156) (5) (832) (187) - (35) - - - (1) - -
Расход по основу
обезвређења финансијских
средстава која се не вреднују
по фер вредности кроз биланс
успеха - (1) (1,660) - (87) - (353) - - - (109,771) (20,691) - (3) - (1,702) - (109) (11,758) -
Остали расходи - - (146,623) (1) (6,898) (9,661) - (1) - - - (69,255) (813) (24) - - - - - -
Укупно расходи (174) (1) (2,598,074) (206,939) (9,230) (12,905) (2,772) (452,352) (3,500) (1,373) (118,614) (98,236) (813) (381) - (1,702) (4,135) (110) (11,758) (5)
Укупно нето 125 20 753,506 (162,874) (7,826) 62,154 1,680 (452,352) 2,692 3,244 (37,062) 70,215 (684) (244) 1,850 1,104 (1,024) 533 (80) (5)
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42. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак)

Остварени приходи и расходи из трансакција са повезаним странама у обрачунском периоду 1. јануара - 31. децембар 2020. године били су следећи:

РСД000

OTP
Investme

nts

OTP
Fact
oring
д.о.о

.
Нов
и

Сад
OTP Bank

Ltd Budapest
DSK

Bank Plc
R.E.
Four

MOL
Serbia

JSC
OTP

Banka
Russia

OTP
Financin
g Malta
Compan
y limited

OTP
Лизинг

OTP
Services

OTP
банка
Србије

OTP
осигур
ање

OTP
банка

Словенс
ко а.с

Певец
д.о.о.

OTP
Банка
Хрватск

а
Имос
Шид

KITE
д.о.о
Нови
Сад

Црногор
ска

комерци
јална
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 20 18 7,944 28 146 29,544  -  - 1,797 1,011 1,965 520 - 110 16 106 3,270 6
Остали пословни приходи 254 19 - - 1,222 - - - 129,276 - - - - - - - - -
Приход по основу умањења
обезвређења финансијских
средстава која се не вреднују
по фер вредности кроз биланс
успеха 1 23 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 49 - 551,405 10,189 74 11,047 1,862 5,969 1,806 64 123,985 32 - - - - 5,447 - 1,380
Укупно приходи 324 60 960,072 10,748 2,199 40,591 1,916 5,969 132,879 1,075 130,946 552 - 110 16 106 40,457 6 1,380
Расходи

Расходи камата (54) - (58,325) (21,485) (2,696) (1,923) - (26,500) (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 - (23) (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 (39) - (569,027) (15,185) (59) (44) (5,379) (5,576) (245) (43) (94,281) (62) - - - - (194) - (155)

Укупно расходи (93) (23) (1,114,972) (36,684) (9,509) (9,922) (5,384) (32,076) (359) (128) (111,334) (1,617) (4) (813) (25) - (15,172) - (155)

Укупно нето 231 37 (154,900) (25,936) (7,310) 30,669 (3,468) (26,107) 132,520 947 19,612 (1,065) (4) (703) (9) 106 25,285 6 1,225
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42. ОДНОСИ СА ПОВЕЗАНИМ СТРАНАМА (наставак)

У току 2021. године, на чланове Извршног и Управног одбора односе се следећа издвајања:

РСД000 31. децембар 2021 31. децембар 2020
Бруто зарада чланова Извршног одбора 134,154 92,315
Нето зарада чланова Извршног одбора 115,265 78,852
Трошкови коришћења службеног возила чланова Извршног одбора 2,342 1,415
Бруто накнада чланова Управног одбора 15,445 11,797
Нето накнада чланова Управног одбора 8,940 7,337
Бруто накнада чланова Одбора за ревизију 185 -
Нето накнада чланова Одбора за ревизију 118 -
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43. 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.

Банка је успоставила свеобухватан систем управљања ризицима који има следеће свеобухватне
циљеве:

• успостављање сета основних принципа и стандарда за управљање ризицима у Банци како би
се максимално искористио потенцијал за приходе и прилике које омогућавају остваривање
вредности за акционаре;

• подршка пословној стратегији Банке 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 Банка 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 Банке, 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 структуром 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 регулативу
за ризик, Дирекција за оперативне  и тржишне 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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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.1. Ризик ликвидности
Ризик ликвидности је ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал
банке услед неспособности банке да испуњава своје доспеле обавезе.
Проблем ликвидности се изражава као недостатак ликвидне активе за измирење свих доспелих
обавеза и покриће неочекиваних одлива депозита и недепозитне пасиве, због немогућности
прибављања или тешкоћа у прибављању ликвидних средстава продајом ликвидне активе
(тржишни ризик ликвидности), односно немогућности или тешкоћа у прибављању нових или
обнављању постојећих извора финансирања по разумној тржишној цени (ризик ликвидности
извора финансирања).
Управљање ризиком ликвидности има кључну улогу у опрезном и савесном обављању банкарске
делатности. Управљање ликвидношћу представља континуиран процес сагледавања потреба за
ликвидношћу у различитим сценаријима пословања, као и планирање у ванредним околностима.
То је процес обезбеђења и одржавања задовољавајућег нивоа ликвидних средстава на основу
анализе и сагледавања тражње за ликвидношћу, као и промена у билансној и ванбилансној
структури Банке. Ради спровођења наведених активности највећа пажња се усмерава на анализу
усклађености прилива и одлива по свим валутама, стабилности депозита и осталих извора
финансирања Банке, као и на континуирану анализу услова на финансијском тржишту што утиче
на способност Банке да прибави ликвидна средства или прода делове ликвидне активе на тржишту
под повољним условима.
Управљање ризиком ликвидности подразумева процес идентификације, мерења, ублажавања и
праћења ризика ликвидности на континуираној основи. Усвојене политике и процедуре осигуравају
адекватно управљање средствима, које уз праћење новчаних токова и постављених лимита на
дневном и месечном нивоу, као и израду гепова ликвидности на месечном нивоу, треба да
обезбеде минимизирање ризика ликвидности.
Ниво показатеља ликвидности се крећу у оквирима прописаним од стране НБС (показатељ
ликвидности, ужи показатељ ликвидности и показатељ покрића ликвидном активом) као и у складу
са дефинисаним интерним лимитима.

Показатељ покрића
ликвидном активом

Ужи показатељ
ликвидности

Показатељ
ликвидности

На дан 05.05.2021* - 1.48 1.63
На дан 30.04.2021 136.37% - -
На дан 31.12.2020** 129.98% 1.59 1.72
На дан 31.12.2021 133.64% 1.62 1.79
* први Показатељ ликвидности послат НБС
** збир појединачних Показатеља ликвидности без међусобних обавеза и потраживања

Банка 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 Банке. Банка такође одржава
захтевани ниво обавезне динарске и девизне резерве, у складу са прописима Народне банке
Србије.
Банка 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,
Банка 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

Поред регулаторних дневних показатеља ликвидности, Банка ближе прати своје стање ликвидности
мерењем укупних токова готовине који произилазе из свих њених средстава и обавеза, укључујући и
ванбилансне ставке. Извештај о гепу ликвидности саставља се за све материјално значајне валуте са
којима Бака послује на месечном нивоу. Извештај о гепу ликвидности користи се да би се идентификовале
значајне неусклађености и да би се процениле будуће потребе за ликвидношћу, као и вишкови ликвидности.
Банка има дефинисане лимите за геп ликвидности и током 2021. била је у складу са наведеним лимитима.
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.1.  Ризик ликвидности (наставак)

Укупна рочна неусклађеност преосталих рокова доспећа средстава и обавеза на дан 31. децембар 2021. године је следећа:

РСД000

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 90,624,576 - - - - - - 90,624,576
Заложена финансијска средства - - - - - - 463,080 463,080
Потраживања по основу деривата 60,570 3,369 7,726 9,708 - - 176,475 257,848
Хартије од вредности 5,290,485 8,638,300 3,744,444 32,923,817 3,163,053 - 54,268 53,814,367
Кредити и потраживања од банака и
других финансијскихорганизација 5,947,822 514,642 2,276,076 3,478 - - 19,563 8,761,581
Кредити и потраживања од комитената 13,550,390 28,110,626 112,602,239 228,199,981 107,174,391 - 3,804,995 493,442,622
Остала средства 1,156,844 1,071,241 - - - 261,520 180,919 2,670,524
Укупна актива 116,630,687 38,338,178 118,630,485 261,136,984 110,337,444 261,520 4,699,300 650,034,598
Обавезе по основу деривата 20,913 - 4,115 5,235 - - 176,475 206,738
Депозит и иостале обавезе према банка,
другим финансијским организацијама и
централној банци 11,860,352 17,747,684 74,781,750 58,068,346 4,015,898 - 511,776 166,985,806
Депозити и остале обавезе према другим
комитентима 336,895,953 12,940,874 20,856,771 8,143,893 814,930 - 2,920,979 382,573,400
Субординиране обавезе - 5,523 21,516 3,527,463 11,170,300 - - 14,724,802
Остале обавезе 807,108 1,209,080 341,233 1,103,986 175,827 15,883 505,491 4,158,608
Укупна пасива 349,584,326 31,903,161 96,005,385 70,848,923 16,176,955 15,883 4,114,721 568,649,354
Рочна неусклађеност на дан 31.12.2021 (232,953,639) 6,435,017 22,625,100 190,288,061 94,160,489 245,637 584,579 81,385,244
Рочна неусклађеност на дан 31.12.2020 (99,297,263) (8,069,517) 16,030,913 79,186,735 30,219,180 820,772 3,123,419 22,014,239

Структура доспећа средстава и обавеза на дан 31. децембар 2021 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, Банка 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.
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.1.  Ризик ликвидности (наставак)

Укупна рочна неусклађеност преосталих рокова доспећа средстава и обавеза на дан 31. децембар 2020. године је следећа:

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 4,012 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 4,136,954 765,224 28,997 1,642 - 17,415 5,636 4,955,868
Кредити и потраживања од комитената 3,836,916 7,132,752 36,811,846 85,410,965 31,993,026 715,030 4,092,620 169,993,155
Остала средства 459,838 355 - 32,000 - 352,555 27,065 871,813
Укупна актива 43,094,778 10,783,761 43,472,437 92,912,719 31,993,026 1,085,000 4,483,943 227,825,664
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 9,422,220 10,059,142 19,174,463 10,887,000 - 4,465 162,828 49,710,118
Депозити и остале обавезе према
другим комитентима 132,399,493 8,725,645 8,064,591 2,350,663 372,900 249,314 949,238 153,111,844
Субординиране обавезе - 1,239 1,175,802 1,177,041
Остале обавезе 458,576 61,301 162,816 484,954 225,144 10,449 248,458 1,651,698
Укупна пасива 142,392,041 18,853,278 27,441,524 13,725,984 1,773,846 264,228 1,360,524 205,811,425
Рочна неусклађеност на дан
31.12.2020 (99,297,263) (8,069,517) 16,030,913 79,186,735 30,219,180 820,772 3,123,419 22,014,239
Рочна неусклађеност на дан
31.12.2019 (73,786,462) (5,100,493) 6,763,834 67,338,212 27,517,198 1,019,015 (978,729) 22,772,575
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.1.  Ризик ликвидности (наставак)

Укупна недисконтована рочна неусклађеност преосталих рокова доспећа средстава и обавеза на дан 31. децембар 2021. године је следећа:

РСД000

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 90,624,576 - - - - - - 90,624,576
Заложена финансијска средства - - - - - - 463,080 463,080
Потраживања по основу деривата 60,570 3,369 7,726 9,708 - - 176,475 257,848
Хартије од вредности 5,290,485 8,638,300 3,744,444 32,923,817 3,163,053 - 54,268 53,814,367
Кредити и потраживања од банака и
других финансијскихорганизација 5,947,822 514,642 2,277,096 3,478 - - 19,563 8,762,601
Кредити и потраживања од комитената 15,190,542 31,299,911 125,427,856 259,857,465 124,948,739 - 3,804,995 560,529,509
Остала средства 1,156,844 1,071,241 - - - 261,520 180,919 2,670,524
Укупна актива 118,270,839 41,527,463 131,457,123 292,794,468 128,111,792 261,520 4,699,300 717,122,505
Обавезе по основу деривата 20,913 - 4,115 5,235 - - 176,475 206,738
Депозит и иостале обавезе према
банка, другим финансијским
организацијама и централној банци 11,865,344 17,845,905 75,202,318 58,711,743 4,016,072 - 511,776 168,153,158
Депозити и остале обавезе према
другим комитентима 336,970,698 13,031,630 21,203,501 8,194,490 816,980 - 2,920,979 383,138,278
Субординиране обавезе - 40,719 431,463 5,072,553 12,107,973 - - 17,652,708
Остале обавезе 807,108 1,209,080 341,233 1,103,986 175,827 15,883 505,491 4,158,608
Укупна пасива 349,664,063 32,127,334 97,182,630 73,088,007 17,116,852 15,883 4,114,721 573,309,490
Рочна неусклађеност на дан
31.12.2021 (231,393,224) 9,400,129 34,274,493 219,706,461 110,994,940 245,637 584,579 143,813,015
Рочна неусклађеност на дан
31.12.2020 (98,665,050) (6,887,221) 20,887,479 92,238,996 33,938,031 820,772 3,123,419 45,456,426
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.1.  Ризик ликвидности (наставак)

Укупна рочна неусклађеност преосталих рокова доспећа за ванбилансне ставке на дан 31. децембар 2021 године је следећа:

31. децембар 2021

РСД 000

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

Total

Дате гаранције и друга јемства 3,125,107 5,514,238 22,823,462 15,388,902 1,551,618 9,988 19,139,150 67,552,465
Издати акредитиви 181,703 431,176 135,086 - - - - 747,965
Укупно дате гаранције и друга
јемства 3,306,810 5,945,414 22,958,548 15,388,902 1,551,618 9,988 19,139,150 68,300,430
Преузете обавезе за неповучене
кредите и пласмане у динарима,
које банка не може отказати без
услова и без најаве 203,049 529,070 2,624,507 952,837 8,381,057 267,909 - 12,958,429
Остале преузете неопозиве обавезе
у динарима - - - - - - 2,117,352 2,117,352
Укупно преузете неопозиве
обавезе 203,049 529,070 2,624,507 952,837 8,381,057 267,909 2,117,352 15,075,781
Преузете опозиве обавезе за
неповучене пласмане 1,602,576 595,191 7,663,483 20,291,055 9,752,418 3,261,763 62,389,159 105,555,645
Укупно преузете будуће обавезе 5,112,435 7,069,675 33,246,538 36,632,794 19,685,093 3,539,660 83,645,661 188,931,856

31. децембар 2021

РСД 000

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

Total

Деривати намењени трговању по
уговореној вредности - ФОРВАРД 5,912,876 502,072 1,067,134 - - - - 7,482,082
Деривати намењени трговању по
уговореној вредности - СВОП 24,823,289 1,181,857 763,810 16,449,557 26,225 - - 43,244,738
Деривати намењени заштити од
ризика по уговореној вредности -
ОПЦИЈЕ - - - - 14,465,563 - - 14,465,563
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43.         УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.1.  Ризик ликвидности (наставак)

Укупна рочна неусклађеност преосталих рокова доспећа за ванбилнсе ставке на дан 31. децембар 2020. године је следећа:

31. децембар 2020

РСД 000

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

Total

Дате гаранције и друга јемства 361,407 1,536,022 3,788,340 1,944,994 434,946 - - 8,065,709
Издати акредитиви 9,907 2,280 - - - - - 12,187
Укупно дате гаранције и друга
јемства 371,314 1,538,302 3,788,340 1,944,994 434,946 - - 8,077,896
Преузете обавезе за неповучене
кредите и пласмане у динарима,
које банка не може отказати без
услова и без најаве 99,628 475,063 855,585 1,160,434 191,540 2,550 35,814 2,820,614
Остале преузете неопозиве обавезе
у динарима 46,822 3,600 920 62,710 - - - 114,052
Укупно преузете неопозиве
обавезе 146,450 478,663 856,505 1,223,144 191,540 2,550 35,814 2,934,666
Преузете опозиве обавезе за
неповучене пласмане 2,745,973 5,209,068 11,499,810 7,693,487 819,861 - 1,179,025 29,147,224
Укупно преузете будуће обавезе 3,263,737 7,226,033 16,144,655 10,861,625 1,446,347 2,550 1,214,839 40,159,786

31. децембар 2020

РСД 000

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

Total

Деривати намењени трговању по
уговореној вредности - ФОРВАРД 6,235,993 - 188,128 338,474 - - - 6,762,595
Деривати намењени трговању по
уговореној вредности - СВОП 18,611,049 14,229,007 1,521,857 346,410 - - - 34,708,323
Деривати намењени заштити од
ризика по уговореној вредности -
ОПЦИЈЕ - - - - - - - -
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.1.  Ризик ликвидности (наставак)

Стрес тест ликвидности

Банка, 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, краткорочне пласмане НБС и другим
банкама, као и стање резерви ликвидности пласираних у државне хартије од вредности или друге
хартије од вредности које могу бити заложене код НБС. Поред тога, сагледава се и могућност
прибављања средстава на међубанкарском тржишту и расположива средства која Банка може
повући од матичне банке.

43.2. Ризик од промене каматних стопа

Каматни ризик је ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке
услед неповољних кретања тржишних каматних стопа. Основне врсте каматног ризика су: ризик
временске неусклађености доспећа (за ставке активе и пасиве везане за фиксну каматну стопу) и
поновног одређивања цена (за ставке везане за променљиву каматну стопу), ризик криве приноса,
базни ризик и ризик опционалности.

Процес управљања ризиком промене каматних стопа врши се кроз праћење, идентификовање,
мерење и ублажавање утицаја који неповољно кретање каматних стопа може имати на
финансијски резултат и капитал Банке

Прихватљив ниво изложености каматном ризику дефинисан је висином лимита које Банка утврђује
на темељу Банчине могућности 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. ALCO одбор
се редовно извештава о односу каматно осетљиве активе и пасиве, као и о усклађености каматног
ризика са прописаним интерним лимитима.

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

43.2.  Ризик од промене каматних стопа (наставак)

Следећа табела приказује изложеност Банке ризику од промене каматних стопа на дан 31. децембар 2021 године:

РСД000 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 33,334,112 - - - - - 57,290,464 90,624,576
Заложена финансијска средства 463,080 - - - - - - 463,080
Потраживања по основу деривата 60,570 3,369 4,644 3,082 9,708 - 176,475 257,848
Хартије од вредности 4,666,842 12,433,498 3,220,647 - 13,878,261 19,560,554 54,565 53,814,367
Кредити и потраживања од банака и
других  финансијских организација 8,337,088 408,286 - - - - 16,207 8,761,581
Кредити и потраживања од комитената 265,635,525 155,003,418 21,323,850 9,564,036 16,126,883 19,272,456 6,516,454 493,442,622
Остала средства - - - - - - 2,670,524 2,670,524
УКУПНО АКТИВА 312,497,217 167,848,571 24,549,141 9,567,118 30,014,852 38,833,010 66,724,689 650,034,598
Обавезе по основу деривата 20,913 - 4,115 - 5,235 - 176,475 206,738
Депозити и остале обавезе према
банка, другим финансијским
организацијама и централној банци 15,087,356 75,214,131 39,340,936 33,146,845 322,733 861,075 3,012,730 166,985,806
Депозити и остале обавезе према
другим комитентима 335,475,171 12,768,592 7,613,375 11,654,896 1,576,736 606,713 12,877,917 382,573,400
Субординиране обавезе - 5,291,195 9,406,568 - - - 27,039 14,724,802
Остале обавезе - - - - - - 4,158,608 4,158,608
УКУПНО ПАСИВА 350,583,440 93,273,918 56,364,994 44,801,741 1,904,704 1,467,788 20,252,769 568,649,354
ГАП 31. децембар 2021 (38,086,223) 74,574,653 (31,815,853) (35,234,623) 28,110,148 37,365,222 46,471,920 81,385,244
КУМУЛАТИВНИ ГАП 31. децембар
2021 (38,086,223) 36,488,430 4,672,577 (30,562,046) (2,451,898) 34,913,324 - -
ГАП 31. децембар 2020 15,425,580 59,704,050 5,420,604 (9,051,375) 1,317,895 7,475,203 (58,277,718) 22,014,239
КУМУЛАТИВНИ ГАП 31. децембар
2020 15,425,580 75,129,630 80,550,234 71,498,859 72,816,754 80,291,957 - -
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.2.  Ризик од промене каматних стопа (наставак)

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

РСД000 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 1,402,879 2,870,446 4,563,114 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 - - - - 2,116,033 4,955,868
Кредити и потраживања од комитената 63,144,466 84,206,229 13,947,129 1,924,278 1,045,569 3,151,668 2,573,816 169,993,155
Остала средства - - - - - - 871,813 871,813
УКУПНО АКТИВА 80,951,339 89,119,590 18,510,243 3,992,759 2,470,957 8,017,830 24,762,946 227,825,664
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 8,465,283 20,630,825 10,426,897 8,375,949 110,000 152,001 1,549,163 49,710,118
Депозити и остале обавезе према
другим комитентима 56,948,724 7,602,962 2,627,087 4,664,186 1,039,695 390,626 79,838,564 153,111,844
Субординиране обавезе - 1,175,802 - - - - 1,239 1,177,041
Остале обавезе - - - - - - 1,651,698 1,651,698
УКУПНО ПАСИВА 65,525,759 29,415,540 13,089,639 13,044,134 1,153,062 542,627 83,040,664 205,811,425
ГАП 31. децембар 2020 15,425,580 59,704,050 5,420,604 (9,051,375) 1,317,895 7,475,203 (58,277,718) 22,014,239
КУМУЛАТИВНИ ГАП 31. децембар
2020 15,425,580 75,129,630 80,550,234 71,498,859 72,816,754 80,291,957 - -
ГАП 31. децембар 2019 (7,866,724) 65,419,525 2,572,130 (11,196,039) 3,275,262 10,442,774 (39,874,353) 22,772,575
КУМУЛАТИВНИ ГАП 31. децембар
2019 (7,866,724) 57,552,801 60,124,931 48,928,892 52,204,154 62,646,928 - -



ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д., НОВИ САД

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2021. године

83

43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.2.  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 каматног прихода и Економска вредност капитала 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
Банка спроводи приликом редовног стрес тестирања следећих 6 стресних сценарија кретања
каматних стопа у односу на криву:
Сценарио 1 и 2: Паралелни шок на горе и паралелни шок на доле (+/- 200 бпс за стране валуте;
+/- 250 бпс за динаре)
Сценарио 3 и 4: Промена облика криве приноса (Steepener - краткорочне стопе наниже, а
дугорочне навише; Flattener - краткорочне навише, а дугорочне стопе наниже)
Сценарио 5 и 6: Шок краткорочне стопе (краткорочне стопе навише; краткорочне стопе наниже)

Стране валуте Динари
Паралелни шок 200 250 (или 99. перцентил)
Краткорочни 250 300
Дугорочни 150 200

 Сценарио
анализа промена КС

Нето
пондерисана
позиција у

RSD

Нето
пондерисана
позиција

EUR

Нето
пондерисана
позиција USD

Нето
пондерисана
позиција
остало

Нето
пондерисана
позиција
укупно

Сценарио 1 паралелни шок на горе
(+200 за стране валуте; +250 за RSD) (97,014) 1,246,696 103,082 131,068 1,383,832

Сценарио 2 паралелни шок на доле
(-200 за стране валуте; -250 за RSD) 184,574 (1,248,832) (108,857) (137,532) (1,310,647)

Сценарио 3 стрма крива приноса (краткорочне стопе
наниже, а дугорочне навише) (530,851) (1,054,445) (32,323) (48,072) (1,665,691)

Сценарио 4
изравнавајућа крива приноса

(краткорочне стопе навише, а дугорочне
наниже)

476,776 1,271,152 52,614 73,725 1,874,267

Сценарио 5 Краткорочне стопе навише 338,978 1,561,299 85,245 113,974 2,099,496
Сценарио 6 Краткорочне стопе наниже (356,612) (1,621,152) (88,831) (118,772) (2,185,367)
МИН (530,851) (1,621,152) (108,857) (137,532) (2,185,367)



ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д., НОВИ САД

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2021. године

84

43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.3. Тржишни ризици

Тржишни ризици су могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал
банке по основу промена вредности билансних позиција и ванбилансних ставки банке које настају
услед кретања цена на тржишту.Тржишни ризици обухватају девизни ризик, ценовни ризик по
основу дужничких хартија од вредности и по основу власничких хартија од вредности и робни ризик.
У свом ширем смислу тржишни ризик обухвата и ризик промене каматних стопа у банкарској књизи.
Систем контроле тржишних ризика се остварује кроз поделу и независност функција преузимања
ризика (фронт) од њиховог праћења (middle office) и управљања (Сектор за управљање ризицима)
као и активности подршке (back office).
Банка је током целе године била изложена девизном ризику.
У 2021. години, Банка је имала и стицала позиције у књизи трговања и сходно томе била изложена
каматном, као и ценовном ризику по основу дужничких хартија од вредности. Портфолио књиге
трговања се састојао од позиција у дериватима и дужничким хартијама од вредности. У складу са
нормативима Групе, Банци није дозвољено да улаже у робе или деривате који се базирају на роби.
Током 2021. године, изложеност тржишним ризицима била је у оквиру дефинисаних лимита и у
складу са апетитом за преузимање ризика.

43.3.1. 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 Банке у одређеној валути које се могу приписати променама курса за
посматрану валуту. Девизни ризик Банке у одређеној валути се мери разликом између укупног
износа потраживања и укупног износа обавеза деноминираних у тој валути (девизна отворена
позиција). Управљање и контрола изложености девизном ризику била је у складу са дефинисаном
толеранцијом, тј. риск апетитом ка девизном ризику, дефинисан Политиком за управљање
тржишним ризицима .
Показатељ девизног ризика је однос између укупне отворене нето позиције и капитала Банке.

31.12.2021
РСД000 EUR CHF USD Остало РСД Укупно

Готовина и средства код централне
банке 46,502,001 991,777 777,390 593,649 41,759,759 90,624,576
Заложена финансијска средства 126,989 - 336,091 - - 463,080
Потраживања по основу деривата 176,475 - - - 81,373 257,848
Хартије од вредности 4,217,793 - - - 49,596,574 53,814,367
Кредити и потраживања од банака и
других финансијских организација 4,693,479 288,346 2,536,316 1,174,333 69,107 8,761,581
Кредити и потраживања од
комитената 317,791,927 123,933 261,785 - 175,264,977 493,442,622
Остала средства 1,245,120 (812) (2,050) (629) 1,428,895 2,670,524
УКУПНА АКТИВА (I) 374,753,784 1,403,244 3,909,532 1,767,353 268,200,685 650,034,598
Обавезе по основу деривата 176,475 - - - 30,263 206,738
Депозити и остале обавезе према
банкама, другим финансијским
организацијама и централној банци 147,156,655 15,983 109,779 10,149 19,693,240 166,985,806
Депозити и остале обавезе према
другим комитентима 193,700,310 8,577,737 10,878,284 2,097,949 167,319,120 382,573,400
Субординиране обавезе 14,724,802 - - - - 14,724,802
Остале обавезе 2,931,331 12 6,700 1,445 1,219,120 4,158,608
УКУПНА ПАСИВА (II) 358,689,573 8,593,732 10,994,763 2,109,543 188,261,743 568,649,354
БИЛАНСНИ ГЕП (I) - (II) 16,064,211 (7,190,488) (7,085,231) (342,190) 79,938,942 81,385,244
Нетиран ВАНБИЛАНС -
ОТВОРЕНА ДУГА ПОЗИЦИЈА на 31.
децембар 2021 645,785 7,095 - 12,457 80,801,580 81,466,918
ОТВОРЕНА КРАТКА ПОЗИЦИЈА  на
31. децембар 2021 - - 22,846 4,441 - 27,287
НЕТО ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЈА на
31. децембар 2021 645,785 7,095 22,846 16,898 80,801,580 81,494,205
НЕТО ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЈА на
31. децембар 2020 790,163 11,342 11,902 4,134 21,076,287 21,893,828
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.3      Тржишни ризици (наставак)

43.3.1.  Девизни ризик (наставак)

31.12.2020
РСД000 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 18,570 147,879 408,885 136,149 4,955,868
Кредити и потраживања од
комитената 95,196,572 77,056 140,367 - 74,579,160 169,993,155
Остала средства 36,437 (1,839) (14) (39) 837,268 871,813
УКУПНА АКТИВА (I) 114,611,702 1,517,049 789,556 793,585 110,113,772 227,825,664
Обавезе по основу деривата - - - - 160,724 160,724
Депозити и остале обавезе
према  банкама, другим
финансијским  организацијама и
централној банци 37,775,804 437,426 3,043,163 13,553 8,440,172 49,710,118
Депозити и остале обавезе
према другим комитентима 73,636,240 3,664,482 2,715,916 643,059 72,452,147 153,111,844
Субординиране обавезе 1,177,041 - - - - 1,177,041
Остале обавезе 923,237 1 3,443 1,401 723,616 1,651,698
УКУПНА ПАСИВА (II) 113,512,322 4,101,909 5,762,522 658,013 81,776,659 205,811,425
БИЛАНСНИ ГЕП (I) - (II) 1,099,380 (2,584,860) (4,972,966) 135,572 28,337,113 22,014,239
Нетиран ВАНБИЛАНС (309,217) 2,573,518 4,984,868 (131,443) (7,260,826) (143,100)
ОТВОРЕНА ДУГА ПОЗИЦИЈА на
31. децембар 2020 790,163 11,902 6,661 21,076,287 21,885,013
ОТВОРЕНА КРАТКА ПОЗИЦИЈА
на  31. децембар 2020 11,342 (2,527) 8,815
НЕТО ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЈА
на 31. децембар 2020 790,163 11,342 11,902 4,134 21,076,287 21,893,828
НЕТО ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЈА
на 31. децембар 2019 2,096,982 4,140 18,730 25,414 20,606,564 22,751,830

Процес управљања девизним ризиком Банке је у сагласности како са лимитима постављеним од
стране Народне банке Србије тако и са интерно прописаним лимитима Банке и који су нижи од
регулаторних.

Лимити девизног ризика се утврђују на оном нивоу при ком Банка 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 Банке. Максимални показатељ девизног ризика (20%) одређен је у НБС
Одлуци о адекватности капитала а Банка је дефинисала интерни лимит за поменути  показатељ
испод регулаторно одређеног.
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43.3      Тржишни ризици (наставак)

43.3.1.  Девизни ризик (наставак)

Показатељ девизног ризика је на дан 31. децембра 2021. године износио 0.24%.

Показатељ девизног ризика
2021 2020

Показатељ девизног ризика 0.24% 2.35%

Банка је успоставила систем мерења девизног ризика успостављањем лимита на нето отворену девизну
позицију, као и на FX VaR.

FX VaR је мера потенцијалног максималног губитка (ризика) при дефинисаном нивоу поверења
дистрибуције прхода и расхода, за унапред дефинисани период држања. Банка примењује и 1-дневни FX
VaR (за потребе дневног управљања девизним ризиком) и 10-дневни FX VaR. (за потребе ICAAP процеса).
Tоком 2021.године износ отворене позиције, девизни ризик и FX VaR су исказани у оквиру интерно
постављених лимита и регулаторних лимита.

У складу са Одлуком којом се уређује адекватност капитала банке, Банка обрачунава и капитални захтев
за девизни ризик.
Извештавање о девизном ризику обухвата систем интерног и екстерног извештавања и спроводи се дневно.
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.3      Тржишни ризици (наставак)

43.3.1 Девизни ризик (наставак)

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 банке и показатељ девизног ризика.

31.12.2021 Стрес +3% Стрес +5% Стрес +10%

РСД000
Средњи Отворена

позиција
Отворена
позиција
(у РСД)

Отворена
позиција

Нето утицај
на резултат

Отворена
позиција

Нето утицај
на резултат

Отворена
позиција

Нето утицај
на резултат

CHF 113.64 62.44 7,095.26 7,308.11 212.86 7,450.02 354.76 7,804.78 709.53
EUR 117.58 5,492.21 645,785.36 665,158.92 19,373.56 678,074.63 32,289.27 710,363.90 64,578.54
USD 103.93 (219.83) (22,846.13) (23,531.51) (685.38) (23,988.43) (1,142.31) (25,130.74) (2,284.61)
GBP 140.26 (31.66) (4,441.00) (4,574.23) (133.23) (4,663.05) (222.05) (4,885.10) (444.10)
AUD 75.44 4.60 347.00 357.41 10.41 364.35 17.35 381.70 34.70
CAD 81.63 12.40 1,012.00 1,042.36 30.36 1,062.60 50.60 1,113.20 101.20
SEK 11.48 310.18 3,561.00 3,667.83 106.83 3,739.05 178.05 3,917.10 356.10
NOK 11.79 18.33 216.00 222.48 6.48 226.80 10.80 237.60 21.60
RUB 1.39 1,903.77 2,651.00 2,730.53 79.53 2,783.55 132.55 2,916.10 265.10
DKK 15.81 45.17 714.00 735.42 21.42 749.70 35.70 785.40 71.40
JPY .90 529.58 478.00 492.34 14.34 501.90 23.90 525.80 47.80
HUF .32 3,650.85 1,163.00 1,197.89 34.89 1,221.15 58.15 1,279.30 116.30
HRK 15.62 148.21 2,315.00 2,384.45 69.45 2,430.75 115.75 2,546.50 231.50
Нето отворена
позиција 665,338 685,298 698,604 731,871
Злато 47,724 49,156 50,110 52,496
Нето утицај на
финансијски
резултат - - - 19,142 - 31,903 - 63,805
Капитал - 96,733,921 - 96,753,063 - 96,765,824 - 96,797,726
Показатељ девизног
ризика 0.74% 0.76% 0.77% 0.81%
Капитални захтев за
девизни ризик - 57,045 - 58,756 - 59,897 - 62,749

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%.

43.3.2. Ценовни ризик
Под ценовним ризицима подразумевају се ризици негативног ефекта на финансијски резултат или
капитал Банке 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.

Деривати и обвезнице класификоване као финансијски инструменти намењени трговини
евидентирају се у билансу стања по фер вредности.

На дан 31. децембра 2021, Банка је имала и стекла  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. Банка је процес
управљања књигом трговања дефинисала Политиком књиге трговања.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.



ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д., НОВИ САД

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2021. године

88

43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4. Кредитни ризик

Кредитни ризик представља могућност да корисник кредита неће моћи у потпуности или делимично
да измири своје обавезе према Банци у уговореним роковима. Пословна политика Банке захтева
и преузима максималну заштиту Банке по питању изложености кредитном ризику.

Да би се успоставио ефективан и ефикасан процес управљањем ризиком, Банка 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.

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.

Банка управља кредитним ризиком на нивоу појединачних пласмана и на нивоу целокупног
кредитног портфолија. Да би управљала кредитним ризиком, Банка је утврдила кредитни процес
који укључује процес одобравања изложености и процес управљања кредитним ризиком.

Процес одобравања изложености чине следећи кораци: прихватање захтева (укључује и
идентификацију клијента и повезаних лица, сегментацију клијената), процена ризика (укључује и
одређивање рејтинга, процену колатерала), одобравање изложености, закључење уговора и
реализација пласмана.

Банка 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 дужника у одговарајуће ризичне категорије према степену наплативости. Сврха
оцењивања клијента је да се омогући структурна процена ризика кредитне способности и
солвентности клијента.
Банка користи интерно развијене рејтинг моделе, чији је основни циљ да процене очекивану
вероватноћу уласка у статус неизмирења обавеза дужника, а на основу унапред одређене
статистичке методологије или методологије засноване на експертској процени. Клијенти се могу
класификовати у 9+1 рејтинг категорију на основу примене рејтинг модела. Ниво ризика повезан
са одређеном рејтинг категоријом и однос Банке према финансирању је приказан у наредној
табели.

Ниво ризика Категорија рејтинга клијента Третман од стране банке
Низак ризик 1 – 2 – 3 Кредибилан Ризик може бити преузет
Средњи
ризик 4 – 5 Кредибилан Ризик може бити преузет
Висок ризик 6 – 7 Кредибилан Ризик може бити преузет само уз ограничења

Посебно
висок ризик 8 – 9

Некредибилан
/високоризичан

По правилу нови ризик не може бити преузет. У
изузетним случајевима нови ризици могу бити

преузети само уз одобрење по изузетку или у оквиру
дефинисаних лимита кредитне политике.

Статус
неизмирења
обавеза 10 Некредибилан Не могу се преузимати нови ризици
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4. Кредитни ризик (наставак)

Доња и горња граница сваке рејтинг категорије, као и очекивани PD су приказани у табели у
наставку.

Рејтинг категорија Очекиван PD Доња граница Горња граница
1 0.04% 0.00% 0.27%
2 0.38% 0.27% 0.54%
3 0.71% 0.54% 0.93%
4 1.20% 0.93% 1.56%
5 2.02% 1.56% 2.62%
6 3.38% 2.62% 4.36%
7 5.93% 4.36% 8.07%
8 12.63% 8.07% 19.78%
9 44.47% 19.78% 100.00%

Правилником о оцени средстава обезбеђења је утврђено који су типови колатерала прихватљиви,
како се колатерали процењују и под којим условима се прихватају. Сви колатерали имају
прихваћену вредност коју Банка признаје за ублажавање ризика и она 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 пословних
сектора (Сектор за послове са привредом и Сектор за послове са становништвом) и Сектора за
управљање ризицима, у складу са принципом поделе активности преузимања ризика од
активности управљања ризицима. Сектор за управљање ризицима је надлежан за одређивање
лимита клијента, независну процену ризика и одлучивање о прихватању ризика кроз одобравање
пласмана и/или дефинисање кредитних критеријума за одобравање одређених врста производа.
Надлежности за одобравање изложености, у зависности од сегмента клијента и износа
изложености, регулисани су Правилником о нивоима одлучивања. Правилником о нивоима
одлучивања утврђују се надлежности и износи до којих овлашћена лица или поједини органи Банке
могу одлучивати о пласманима Банке, о измени уговорених услова, о одступању од стандардних
услова пословања, о наплати, продаји, отпису или припису потраживања, о пласирању средстава
Банке и задуживању Банке и о осталим питањима о којима се одлучује у оквиру пословања Банке.
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Након реализације пласмана започиње процес мониторинга. Мониторинг укључује низ активности
преко којих Банка 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 Банци 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.

Реализација мониторинг активности у надлежности је Сектора за управљање ризицима, који на
основу резултата извршених мониторинг задатака, других извора података и помоћу развијених
алата, врши анализе ризичности клијената/пласмана. Систем мониторинга такође укључује и
појединачну анализу клијената који обавља Мониторинг одбор, који на месечној основи анализира
значајније изложености у активном портфолиу Банке.

Банка 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 врши и
мониторинг портфолија на месечној основи и о томе извештава Мониторинг одбор (за клијенте
привреде) и Комисију за управљање кредитним ризицима становништва, као и на кварталној
основи Извршни одбор, Одбор за ревизију и Управни одбор.

У складу са регулаторним окружењем, које укључује и очекивања домаћих и међународних
надзорних тела, а како је Банка чланица ОТП банкарске групе, Банка је развила оквир за
идентификацију и управљање тзв. ESG ризицима у процесу кредитирања привреде (Е-
environmental, S-social, G-governance), као инструментом за транзицију ка одрживој економији.

Наведени процес кредитирања привреде унапређен је увођењем следећих елемената:
• ESG Exclusion List – листа активности и понашања чија контроверзна природа и утицај чине да буду

инкомпатибилини са вредностима ОТП Групе, односно чије финансирање се избегава;
• ESG Heat Map по секторима – садржи класификацију економских активности са одговарајућим,

унапред одређеним категоријама ESG ризика
• ESG процена ризика (индивидуална процена нивоа ESG ризика у случају клијената са материјално

значајним износима изложености).
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Методологија обрачуна исправке вредности и резервисања

1. Разврставање по нивоима

У складу са захтевима Међународног стандарда финансијског извештавања 9 - Финансијски
инструменти (МСФИ 9), ОТП банка Србија а.д. Нови Сад распоређује финансијска средства која се
вреднују по амортизованој вредности и по фер вредности кроз извештај о укупном резултату у три
Ниова:

- 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 резервисања финансијских средстава ,
сматрају се кредитна потраживања, изложености према државама и другим уговорним странама,
као и дужничке хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат и које
се вреднују по амортизованој вредности. 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.

Непроблематична (ниво 1) средства укључују сва финансијска средства у случају којих догађаји и
услови за разврставање у ниво 2 или 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 истовремено нису испуњени услови за
разврставање у Ниво 3 – проблематична средства:

a/ кашњење у плаћању премашује 30 дана (где су дани кашњења засновани на бројачу дана
кашњења усклађеним са захтевима прописаним Упутством за утврђивање статуса
неизмирења обавеза Народне банке Србије).

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 унапред дефинисаном степену у поређењу са историјском
вредношћу. У случају да рејтинг категорија за одређивање расподеле у нивое није доступна ,
примењује се следеће правило за одређивање нивоа 2: ако су дани кашњења већи од 10 дана
у задњих 6 месеци, онда пласман мора бити сврстан у ниво 2. Рејтинг као индикатор за ниво 2
користи се 6 месеци након одобравања пласмана.

д/ у случају стамбених кредита за становништво, LTV рацио премашује унапред дефинисану
стопу (тренутно 125%), или се погоршава за одређени степен у поређењу са историјском
вредношћу.

ђ/ статус неизмирења обавеза (default) по другом кредиту клијента становништва, уколико не
постоје услови за примену узајамног статуса неизмирења (cross-default индикатора).

е/ класификација клијента у Watch list 2 (током процеса мониторинга пласмана утврђена је
класификација изложености која указује на значајно повећање кредитног ризика на основу
ЕWS (индикатора раног упозорења) или субјективне оцене).

ж/  у случају да постоји значајна промена у макроекономском окружењу која резултира у значајном
повећању кредитног ризика током очекиваног века трајања финансијског средства, Банка има
право да средства/делове портфолија који су погођени променом пребаци у ниво 2. Пример за
претходно наведено је повећање  изложености у нивоу 2 због ефеката процене повећаног
кредитног ризика  услед Covid-19 пандемије.
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Клијент или финансијско средство  је у проблематичном статусу (Ниво 3) када је наступио статус
дефаулт-а (дефаулт дефиниција је усаглашена 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, Банка 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.

Банка процењује очекиване кредитне губитке финансијског средства на начин који треба да
одражава:

- објективан износ пондерисан вероватноћом који се одређује проценом низа могућих исхода,
- временску вредност новца и
- разумне информације које је могуће документовати, а које су доступне без непотребних

трошкова или напора на датум извештавања, о прошлим догађајима, тренутним условима и
прогнозама будућих економских услова.
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На индивидуалној основи:

Индивидуално се процењују финансијска средства која не припадају сегменту становништва, изнад
су прага материјалне значајности (14 милиона РСД на нивоу бруто изложености клијента/групе
повезаних лица) и распоређена су у ниво 3 (укључујући и купљена или одобрена обезвређена
финансијска средства која испуњавају те услове).

Обрачун, као и сви релевантни фактори за обрачун (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 разврставање 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).

Процена очекиваних будућих новчаних токова код клијената који су предмет индивидуалне
процене усмерен је ка будућности и садржи ефекте могуће промене макроекономских предвиђања.

За процену очекиваног новчаног тока клијената на индивидуалној основи користе се најмање два
сценарија. Један од сценарија, по правилу, предвиђа да ће остварени новчани токови бити
значајно различити од уговорних новчаних токова. Сваком сценарију се додељује вероватноћа
остварења. За обрачун обезвређења вредности финансијског средства користи се садашња
вредност очекиваних новчаних токова израчуната као просек очекиваних новчаних токова
појединачних сценарија пондерисан вероватноћом њиховог остварења.

На 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/групе повезаних лица),
• финансијска средства која су изнад прага материјалне значајности, а која нису распоређена  у

ниво 3,
• купљена или одобрена обезвређена финансијска средства која испуњавају горе наведене

услове.

У методологији колективног резервисања кредитни ризик и промена кредитног ризика могу се
правилно обухватити разумевањем карактеристика ризика портфолија. Да би се то постигло,
главни фактори ризика се идентификују и користе за формирање хомогених сегмената портфолија
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 кредитног 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 заснованих на историјским
подацима и прилагођени тако да одражавају информације о будућности (прогнозе будућих
економских услова у различитим сценаријима) које су пондерисане вероватноћом настанка
сценарија.

PD је процена вероватноће наступања статуса неизмирења обавеза у датом временском
хоризонту. PD роцена се заснива на тренутним условима, прилагођеним проценом будућих
услова који ће пре свега утицати и на PD (утицај макроекономских фактора). Методологија
миграционе матрице примењена у Банци базира се на интервалима кашњења плаћања, ознаци
за статус неизмирења обавеза, ознаци за реструктурирања и информацијама о бихејвиоралном
рејтингу.
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Дефинисање очекиваног кредитног губитка на индивидуалној и колективној основи
(наставак)

На колективној основи: (наставак)

У Банци се рачунају и примењују две врсте PD парaмeтaра:

 за потраживања из нивоа 1 користи се 12 месечни PD,
 за потраживања из нивоа 2 и 3 користи се доживотни (lifetime) PD стопа очекиваног

губитка.

LGD је процена очекиваног губитка у случају настанка статуса неизмирења обавеза. Она се
заснива на разлици између уговорених новчаних токова и оних које Банка очекује да ће добити,
узимајући у обзир и токове готовине из колатерала.

Банка према врсти обезбеђења финансијског средства, примењује следеће LGD моделе:

- Хипотекарни и стамбени кредити становништва, обезбеђени пласмани клијентима малог
бизниса и привреде: модификована LGL методологија заснована на методологији Прегледа
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.

LGD модели за обезбеђена финансијска средства заснивају се на предвиђању будуће вредности
колатерала узимајући у обзир могуће промене (смањења) вредности колатерала, време до
реализације колатерала, , вероватноћу успешности реализације колатерала, очекивана одступања
продајне цене од процењене вредности колатерала, трошкове реализације колатерала и
очекивану стопу наплате која не потиче из колатерала. LGD модели за необезбеђена финансијска
средства заснивају се на процени очекиване наплате (без реализације колатерала), периода у коме
се очекују приливи по основу наплате и дужине трајања процеса наплате. Обрачун LGD се врши
на основу дисконтованог новчаног тока.

EAD је вредност финансијског средства на извештајни датум или процењена вредност
финансијског средства на будући датум, узимајући у обзир очекиване промене вредности тог
средства након датума извештавања. За потребе утврђивања вредности финансијског средства на
будући датум Банка користи податке из планова отплате кредита.

За финансијска средства која имају ванбиласни део изложености при обрачуну ЕАD користе се
митигациони фактори, тј. фактори кредитне конверзије. Они су засновани на факторима конверзије
који се користе за регулаторне сврхе обрачуна адекватности капитала.

Банка користи како екстерне, тако и интерне 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. Прогноза кретања релевантних макроекономских
варијабли дефинише се како за „базни случај“, односно сценарио, тако и за распон других могућих
сценарија кретања тих варијабли.
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Дефинисање очекиваног кредитног губитка на индивидуалној и колективној основи
(наставак)

На колективној основи: (наставак)

За колективну процену очекиваног крединтног губитка се користи до пет сценарија која се крећу од
оптимистичких (нижи PD-ијеви) до песимистичких (виши PD-ијеви) са додељеним вероватноћама
настанка сценарија. Екстерне информације које се користе за дефинисање сценарија укључују
економске податке и прогнозе које објављују државни органи и монетарне власти.

Основна варијабла која дефинише сценарија је промена БДП (бруто домаћи производ), а модели,
развијени за ICAAP потребе на нивоу ОТП Групе, прогнозирају везу основне варијабле и осталих
макроекономских варијабли (стопа запослености, кретање курса, каматна стопа…), као и утицај на
параметре ризика. Опис макрекономских сценарија коришћених за процену очекиваних кредитних
губитака, као и додељене вероватноће настанка тих сценарија, дат је у наредним табелама:

За обрачун очекиваних губитака са стањем на дан 31.12.2021.

Макроекономска
сценарија

Пондери
сценарија

коришћени на
дан 31.12.2021.

године

пројекција промене BDP

2021 2022 2023 2024

Базни сценарио 50.00% 6.95% 4.98% 4.55% 4.50%
Умерено стресни
сценарио 30.00% 6.45% 3.08% 2.33% 2.20%

Сценарио озбиљног
стреса 20.00% 6.50% -3.38% -0.63% 3.48%
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Дефинисање очекиваног кредитног губитка на индивидуалној и колективној основи
(наставак)

На колективној основи: (наставак)

За обрачун очекиваних губитака са стањем на дан 31.12.2020.

Макроекономска
сценарија

Пондери сценарија
коришћени на дан
31.12.2020. године

пројекција промене BDP
2020 2021 2022 2023

Базни сценарио 80.00% -1.80% 3.40% 7.10% 3.70%
Стресни сценарио 20.00% -2.80% -2.00% 3.60% 2.40%

Макроекономска
сценарија Пондери сценарија на дан 31.12.2020 Пондери сценарија коришћени на дан

31.12.2021
Сценарио 1 0.00% 0.00%
Сценарио 2 0.00% 50.00%
Сценарио 3 0.00% 0.00%
Сценарио 4 80.00% 30.00%
Сценарио 5 20.00% 20.00%

Ажурирање параметара за обрачун очекиваног кредитног губитка

Ажурирање параметара за обрачун колективне исправке вредности врши се најмање једном
годишње, а по потреби и чешће у случају значајнијих догађаја.

Банка је параметре ризика за обрачун колективне исправке вредности примењене на дан
31.12.2021. ажурирала у делу:

1. историјских податка, као једног од елемената процене тих параметера, на начин да су
параметри процењени узимајући у обзир историјске податке Банке и припојеног ентитета,
тако да одражавају карактеристике обједињеног портфолија;

2. додатно, Банка је при одређивању PD параметра који се користи у обрачуну исправки
поделила групу изложености са данима кашњења од 0-30 у  зависности од класификације
у Нивое, затим у зависности од рејтинга одређеног на основу модела понашања који се
користи на дан обрачуна као и на основу постојања DPD 10+ индикатора кашњења у
задњих 6 месеци. Сходно овоме изложености у овог групи дана кашњења су подељене на
две подгрупе различитог нивоа ризика са одговарајућим вредностима PD параметра.
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Максимална изложеност кредитном ризику

Максимална изложеност кредитном ризику, без узимања у обзир средстава обезбеђења или других начина умањења тог ризика, на дан 31. децембар 2021 и
31. децембар 2020 године приказана је у следећој табели. За билансне ставке, изложености представљају нето књиговодствену вредност потраживања у
складу са позицијама биланса стања.

РСД000 Имовина по основу које је банка изложена кредитном ризику

31.12.2021
Бруто вредност

Акулулиране исправке
вредности/резервисања Нето вредност

Имовина по основу које
банка није изложена
кредитном ризику

Вредност из биланса
стања

Билансне ставке
Готовина и средства код централне банке 76,245,963 107,276 76,138,687 14,485,889 90,624,576
Заложена финансијска средства 463,080 - 463,080 - 463,080
Финансијска средства по фер вредности кроз
биланс успеха намењена трговању - - - 9,095,199 9,095,199
Финансијска средства по фер вредности  кроз
остали резултат 44,947,352 44,947,352 29,664 44,977,016
Кредити и потраживања од банака и других
финансијских организација 9,198,475 436,894 8,761,581 - 8,761,581
Кредити и потраживања од комитената 511,977,890 18,535,268 493,442,622 - 493,442,622
Инвестиције у привредна друштва и заједничке
подухвате - - - 149,650 149,650
Инвестиције у зависна друштва - - - 755,514 755,514
Наматеријална улагања - - - 1,214,245 1,214,245
Некретнине, постројења и опрема - - - 12,329,180 12,329,180
Инвестиционе некретнине - - - 119,268 119,268
Текућа пореска средства - - - 190,978 190,978
Стална средства намењена продаји и средства
пословања које се обуставља - - - 6,164 6,164
Остала средства - - - 3,469,875 3,469,875
Укупно билансна изложеност 642,832,760 19,079,438 623,753,322 41,845,626 665,598,948
Ванбилансне ставке
Дате гаранције и јемства 49,161,281 385,773 48,775,508 - 48,775,508
Преузете будуће обавезе 120,571,694 856,084 119,715,610 - 119,715,610
Укупно ванбилансна изложеност 169,732,975 1,241,857 168,491,118 - 168,491,118
Укупна изложеност 812,565,735 20,321,295 792,244,440 41,845,626 834,090,066
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Максимална изложеност кредитном ризику (наставак)

РСД000 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
Акулулиране исправке
вредности/резервисања

Нето
вредност

Билансне ставке
Готовина и средства код централне банке 24,330,842 - 24,330,842 8,920,747 33,251,589
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 17,187,394 - 17,187,394 41,128 17,228,522
Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација 5,289,900 334,032 4,955,868 - 4,955,868
Кредити и потраживања од комитената 176,741,919 6,748,764 169,993,155 - 169,993,155
Инвестиције у зависна друштва - - - 441,416 441,416
Наметаеријална улагања - - - 641,087 641,087
Некретнине, постројења и опрема - - - 9,355,003 9,355,003
Инвестиционе некретнине - - - 150,125 150,125
Текућа пореска средства - - - 40,464 40,464
Одложена пореска средства - - - 400,041 400,041
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља - - - 6,164 6,164
Остала средства - - - 1,193,332 1,193,332
Укупно билансна изложеност 224,727,357 7,082,796 217,644,561 21,536,922 239,181,483
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 264,886,955 7,320,251 257,566,704 21,536,922 279,103,626
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43.4.  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 2021

31.12.2021 Бруто књиговодствена вредност Акумулирано обезвређење

РСД000 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Поци Укупно Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Поци Укупно Књиговодствена
вредност

Готовина и средства код
централне банке 76,245,963 - - - 76,245,963 107,276 - - - 107,276 76,138,687
Заложена финансијска
средства 463,080 - - - 463,080 - - - - - 463,080
Пласмани банкама 8,835,782 - 362,694 - 9,198,476 74,200 - 362,695 - 436,895 8,761,581
Стамбени кредити* 103,641,374 9,732,806 1,606,924 556,517 115,537,621 309,444 725,587 723,898 239,661 1,998,590 113,539,031
Кредити средњим и великим
предузећима 226,095,830 13,501,601 6,298,361 469,539 246,365,331 1,654,613 681,571 4,861,331 348,376 7,545,891 238,819,440
Потрошачки кредити 113,250,915 9,372,031 9,919,481 146,820 132,689,247 866,737 723,174 6,265,080 107,900 7,962,891 124,726,356
Кредити микро и малим
предузећима 8,417,980 1,076,073 853,344 11,840 10,359,237 120,487 75,699 658,095 4,237 858,518 9,500,719
Кредити општинама 6,841,728 57,206 127,520 - 7,026,454 37,000 6,526 125,852 - 169,378 6,857,076
Кредити по амортизованој
вредности(пласмани код
других банака и
потраживања по
кредитима од комитената) 467,083,609 33,739,717 19,168,324 1,184,716 521,176,366 3,062,481 2,212,557 12,996,951 700,174 18,972,163 502,204,203
Хартије од вредности по фер
вредности  кроз остали
укупни резултат 44,452,139 495,213 - - 44,947,352 - - - - - 44,947,352
Укупна финансијска актива 588,244,791 34,234,930 19,168,324 1,184,716 642,832,761 3,169,757 2,212,557 12,996,951 700,174 19,079,439 623,753,322
Дате гаранције и јемства 46,348,058 2,745,272 67,951 - 49,161,281 284,650 57,608 43,515 - 385,773 48,775,508
Преузете будуће обавезе 118,079,449 2,382,820 109,425 - 120,571,694 745,622 83,519 26,943 - 856,084 119,715,610
Укупна ванбилансна
изложеност 164,427,507 5,128,092 177,376 - 169,732,975 1,030,272 141,127 70,458 - 1,241,857 168,491,118

*ред стамбених кредита укључује и готовинске покривене хипотеком
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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

31.12.2020 Бруто књиговодствена вредност Акумулирано обезвређење

РСД000 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Поци Укупно Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Поци Укупно Књиговодствена
вредност

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 банкама 4,956,188 - 333,712 - 5,289,900 320 - 333,712 - 334,032 4,955,868
Стамбени кредити* 18,454,294 2,052,355 624,717 446,445 21,577,811 171,954 222,652 475,530 214,045 1,084,181 20,493,630
Кредити средњим и великим
предузећима 83,828,508 3,873,221 881,987 566,708 89,150,424 528,794 437,146 709,443 443,500 2,118,883 87,031,541
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) 165,463,837 10,481,498 4,705,175 1,381,309 182,031,819 1,389,062 1,350,698 3,396,993 946,043 7,082,796 174,949,023
Хартије од вредности по
фер вредности  кроз остали
укупни резултат 17,187,394 - - - 17,187,394 - - - - - 17,187,394
Укупна финансијска актива 208,159,375 10,481,498 4,705,175 1,381,309 224,727,357 1,389,062 1,350,698 3,396,993 946,043 7,082,796 217,644,561
Дате гаранције и јемства 8,036,298 40,001 1,408 - 8,077,707 46,876 2,643 1,227 - 50,746 8,026,961
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 8,598 - 237,455 39,922,143
*ред стамбених кредита укључује и готовинске покривене хипотеком
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43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Бруто књиговодствена вредност по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали укупан резултат Ниова 2 по индикаторима
значајног повећања кредитног ризика на дан 31. децембар 2021.

31. децембар 2021

Укупна финансијска актива
РСД000

Реструктурирана
непроблематична

потраживања

Потраживања у
кашњењу од 31

до 90 дана

Непроблематична
потраживања од

клијената
становништва за
која није испуњен
услов узајамног

статуса
неизмирења

(cross-default)*

Потраживања у
валути која је

претрпела
значајну промену
вредности (CHF)

Потраживања
обезбеђена

хипотеком код
којих је однос
изложености и

вредности
колатерала (LTV)

већи од 125%

Клијенти
привреде

сврстани у
категорију

ризичности Watch
list 2 на бази

резултата
мониторинг
активности

Неповољни
кредитни рејтинг

(категорија
посебног ризика)

на посматрани
датум

Значајно
погоршање
кредитног

рејтинга у односу
на датум

одобрења

Потраживања за
које банка не
примењује

бихејвиорални
рејтинг модел, а

која су била у
кашњењу преко

10 дана у
протеклих 6

месеци
Потраживања од становништва 148,542 1,015,991 509,512 95,002 1,085,945 - 7,537,243 8,362,329 350,272
Стамбени кредити 50,685 181,251 156,519 95,002 1,085,945 - 4,109,298 4,054,106 -
Потрошачки и готовински кредити 97,857 754,838 345,549 - - - 3,405,430 4,245,770 29,909
Трансакциони рачуни и кредитне
картице - 19,172 4,481 - - - 22,515 62,454 75,534
Остала потраживања - 60,729 2,963 - - - - 244,830
Потраживања од привреде 3,115,907 125,739 418 - - 7,571,450 3,764,161 - 57,206
Кредити средњим и великим
предузећима 3,115,631 65,107 - - - 6,740,977 3,579,886 - -
Кредити микро и малим предузећима 276 60,632 418 - - 830,473 184,275 - -
Кредити општинама - - - - - - - - 57,206
Финансијске институције - - - - - - - - -
Остала потраживања - - - - - - - - -
Потраживања од осталих
клијената - - - - - - - - -
Кредити по амортизованој
вредности (пласмани код других
банака и потраживања по
кредитима од комитената) 3,264,449 1,141,729 509,930 95,002 1,085,945 7,571,450 11,301,404 8,362,329 407,478
Хартије од вредности по фер
вредности  кроз остали укупни
резултат - - - - - 495,213 - - -
Укупна финансијска актива 3,264,449 1,141,729 509,930 95,002 1,085,945 8,066,663 11,301,404 8,362,329 407,478
* клијенти за које се статус неизмирења обавеза утврђује на нивоу потраживања, а код којих постоје проблематична потраживања која не прелазе праг материјалне значајности од 20% укупне изложености према том клијенту
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Бруто књиговодствена вредност по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали укупан резултат Нивоа 2 по индикаторима
значајног повећања кредитног ризика на дан 31. децембар 2021.

31. децембар 2021

Укупна ванбилансна изложеност
РСД000

Реструктурира
на

непроблемати
чна

потраживања

Потраживања
у кашњењу од
31 до 90 дана

Непроблемати
чна

потраживања
од клијената

становништва
за која није

испуњен
услов

узајамног
статуса

неизмирења
(cross-default)*

Потраживања
у валути која
је претрпела

значајну
промену

вредности
(CHF)

Потраживања
обезбеђена

хипотеком код
којих је однос
изложености и

вредности
колатерала

(LTV) већи од
125%

Клијенти
привреде

сврстани у
категорију

ризичности
Watch list 2 на

бази
резултата

мониторинг
активности

Неповољни
кредитни
рејтинг

(категорија
посебног
ризика) на

посматрани
датум

Значајно
погоршање
кредитног
рејтинга у
односу на

датум
одобрења

Потраживања
за које банка
не примењује

бихејвиорални
рејтинг модел,
а која су била

у кашњењу
преко 10 дана
у протеклих 6

месеци

Потраживања од становништва - 4,635 2,253 - - - 10,091 23,560 7,775
Стамбени кредити - - - - - - - - -
Потрошачки и готовински кредити - - - - - - - - -
Трансакциони рачуни и кредитне картице - 4,635 2,253 - - - 10,091 23,560 7,775
Остала потраживања - - - - - - - - -
Потраживања од привреде - 70 - 77,274 - 3,907,870 1,094,563 - -
Кредити средњим и великим предузећима - 56 - 77,274 - 3,675,084 874,472 - -
Кредити микро и малим предузећима - 14 - - - 232,786 220,092 - -
Кредити општинама - - - - - - - - -
Финансијске институције - - - - - - - - -
Остала потраживања - - - - - - - - -
Потраживања од осталих клијената - - - - - - - - -
Кредити по амортизованој вредности
(пласмани код других банака и
потраживања по  кредитима од
комитената) - 4,705 2,253 77,274 - 3,907,870 1,104,655 23,560 7,775
Хартије од вредности по фер вредности
кроз остали укупни резултат - - - - - - - - -
Укупна ванбилансна изложеност - 4,705 2,253 77,274 - 3,907,870 1,104,655 23,560 7,775
* клијенти за које се статус неизмирења обавеза утврђује на нивоу потраживања, а код којих постоје проблематична потраживања која не прелазе праг материјалне значајности од 20% укупне изложености према
том клијенту
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Бруто књиговодствена вредност по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали укупан резултат Ниова 2 по индикаторима
значајног повећања кредитног ризика на дан 31. децембар 2020.

31.12.2020

Укупна финансијска актива
РСД000

Реструктурира
на

непроблемати
чна

потраживања

Потраживања
у кашњењу од
31 до 90 дана

Непроблемати
чна

потраживања
од клијената

становништва
за која није

испуњен услов
узајамног
статуса

неизмирења
(cross-default)*

Потраживања
у валути која је

претрпела
значајну
промену

вредности
(CHF)

Потраживања
обезбеђена

хипотеком код
којих је однос
изложености и

вредности
колатерала

(LTV) већи од
125%

Клијенти
привреде

сврстани у
категорију

ризичности
Watch list 2 на
бази резултата

мониторинг
активности

Неповољни
кредитни
рејтинг

(категорија
посебног
ризика) на

посматрани
датум

Значајно
погоршање
кредитног
рејтинга у
односу на

датум
одобрења

Потраживања
за које банка
не примењује

бихејвиорални
рејтинг модел,
а која су била

у кашњењу
преко 10 дана
у протеклих 6

месеци

Потраживања од становништва 98,928 565,016 150,288 61,925 180,180 - 2,100,333 3,132,457 166,301
Стамбени кредити 33,364 42,040 64,115 61,925 180,180 - 790,757 879,973 -
Потрошачки и готовински кредити 65,564 468,983 83,482 - - - 1,298,450 2,240,050 -
Трансакциони рачуни и кредитне
картице - 15,181 919 - - - 11,126 12,435 31,075
Остала потраживања - 38,812 1,772 - - - - - 135,226
Потраживања од привреде 2,565,528 74,456 - - - 1,109,419 276,667 - -
Кредити средњим и великим
предузећима 2,565,528 64,960 - - - 984,213 258,520 - -
Кредити микро и малим предузећима - 9,496 - - - 125,207 18,147 - -
Кредити општинама - - - - - - - - -
Финансијске институције - - - - - - - - -
Остала потраживања - - - - - - - - -
Потраживања од осталих клијената - - - - - - - - -
Кредити по амортизованој вредности
(пласмани код других банака и
потраживања по  кредитима од
комитената) 2,664,456 639,472 150,288 61,925 180,180 1,109,419 2,377,000 3,132,457 166,301
Хартије од вредности по фер вредности
кроз остали укупни резултат
Укупна финансијска актива 2,664,456 639,472 150,288 61,925 180,180 1,109,419 2,377,000 3,132,457 166,301
* клијенти за које се статус неизмирења обавеза утврђује на нивоу потраживања, а код којих постоје проблематична потраживања која не прелазе праг материјалне значајности од 20% укупне изложености према
том клијенту



ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д., НОВИ САД

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2021. године

104

43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Бруто књиговодствена вредност по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали укупан резултат Ниво 2 по индикаторима
значајног повећања кредитног ризика на дан 31. децембар 2020.

31. децембар 2020

Укупна ванбилансна изложеност
РСД000

Реструктурирана
непроблематична

потраживања

Потраживања у
кашњењу од 31

до 90 дана

Непроблематична
потраживања од

клијената
становништва за
која није испуњен
услов узајамног

статуса
неизмирења

(cross-default)*

Потраживања у
валути која је

претрпела
значајну промену
вредности (CHF)

Потраживања
обезбеђена

хипотеком код
којих је однос
изложености и

вредности
колатерала (LTV)

већи од 125%

Клијенти
привреде

сврстани у
категорију

ризичности
Watch list 2 на
бази резултата

мониторинг
активности

Неповољни
кредитни рејтинг

(категорија
посебног ризика)

на посматрани
датум

Значајно
погоршање
кредитног

рејтинга у односу
на датум

одобрења

Потраживања за
које банка не
примењује

бихејвиорални
рејтинг модел, а

која су била у
кашњењу преко

10 дана у
протеклих 6

месеци
Потраживања од становништва - 2,989 1,344 - - - 6,060 3,014 4,789
Стамбени кредити - - - - - - - - -
Потрошачки и готовински кредити - - - - - - - - -
Трансакциони рачуни и кредитне картице - 2,989 1,344 - - - 6,060 3,014 4,789
Остала потраживања - - - - - - - - -
Потраживања од привреде - - - - 342,977 15,354 - -
Кредити средњим и великим
предузећима - - - - 315,307 11,794 - -
Кредити микро и малим предузећима - - - - - 27,671 3,560 - -
Кредити општинама - - - - - - - - -
Финансијске институције - - - - - - - - -
Остала потраживања - - - - - - - - -
Потраживања од осталих клијената - - - - - - - - -
Кредити по амортизованој вредности
(пласмани код других банака и
потраживања по  кредитима од
комитената) - 2,989 1,344 - - 342,977 21,414 3,014 4,789
Хартије од вредности по фер вредности
кроз остали укупни резултат
Укупна ванбилансна изложеност - 2,989 1,344 - - 342,977 21,414 3,014 4,789
* клијенти за које се статус неизмирења обавеза утврђује на нивоу потраживања, а код којих постоје проблематична потраживања која не прелазе праг материјалне значајности од 20% укупне изложености према том клијенту
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Преласци између нивао 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 2021 и 31. децембар 2020 године (наставак)

Готовина и средства код централне банке Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 24,330,842 - - - 24,330,842
Повећање услед припајања ентитета 23,792,886 23,792,886
Прелазак у ниво 1 -
Прелазак у ниво 2 -
Прелазак у ниво 3 -
Отплаћена финансијска средства -
Повећање изложености на постојећим потраживањима 38,258,380 38,258,380
Смањење изложености на постојећим потраживањима (10,136,145) (10,136,145)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања -
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције -
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2021. године 76,245,963 - - - 76,245,963

Готовина и средства код централне банке Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Бруто књиговодствена вредност на 31. децембар 2019. године 31,004,448 - - - 31,004,448
Прелазак у ниво 1 -
Прелазак у ниво 2
Прелазак у ниво 3 -
Отплаћена финансијска средства (8,978,210) (8,978,210)
Повећање изложености на постојећим потраживањима 6,153,521 6,153,521
Смањење изложености на постојећим потраживањима (3,848,917) (3,848,917)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања -
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције -
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 24,330,842 - - - 24,330,842
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Преласци између нивао 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 2021 и 31. децембар 2020 године (наставак)

Заложена финансијска средства Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 1,177,302 - - - 1,177,302
Повећање услед припајања ентитета 2,350,000 2,350,000
Прелазак у ниво 1 -
Прелазак у ниво 2 -
Прелазак у ниво 3 -
Отплаћена финансијска средства -
Повећање изложености на постојећим потраживањима -
Смањење изложености на постојећим потраживањима (1,572) (1,572)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања 463,080 463,080
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције (3,525,730) (3,525,730)
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2021. године 463,080 - - - 463,080

Заложена финансијска средства Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Бруто књиговодствена вредност на 31. децембар 2019. године 389,380 - - - 389,380
Прелазак у ниво 1
Прелазак у ниво 2
Прелазак у ниво 3 -
Отплаћена финансијска средства (389,379) (389,379)
Повећање изложености на постојећим потраживањима -
Смањење изложености на постојећим потраживањима -
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања 1,177,301 1,177,301
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције -
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 1,177,302 - - - 1,177,302
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Преласци између нивоа бруто књиговодствене вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали
резултат по нивима за период који се завршава  31. децембар 2021 и 31. децембар 2020 године (наставак)

Пласмани банкама Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Poci Укупно
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 4,956,188 - 333,712 - 5,289,900
Повећање услед припајања ентитета 3,993,241 3,993,241
Прелазак у ниво 1 -
Прелазак у ниво 2 -
Прелазак у ниво 3 -
Отплаћена финансијска средства (3,924,123) (3,924,123)
Повећање изложености на постојећим потраживањима 3,965,498 483 3,965,981
Смањење изложености на постојећим потраживањима (2,859,626) - (2,859,626)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања 2,708,524 2,708,524
Отпис потраживања - (36) (36)
Продаја потраживања -
Остале корекције (3,920) 28,535 24,615
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2021. године 8,835,782 - 362,694 - 9,198,476

Пласмани банкама Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Poci Укупно
Бруто књиговодствена вредност на 31. децембар 2019. године 6,343,339 - 366,075 - 6,709,414
Прелазак у ниво 1 45 - (45) -
Прелазак у ниво 2 - - - -
Прелазак у ниво 3 (13) - 13 -
Отплаћена финансијска средства (2,241,890) (2,241,890)
Повећање изложености на постојећим потраживањима 1,578,430 - - 1,578,430
Смањење изложености на постојећим потраживањима (1,521,294) - (32,394) (1,553,688)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања 797,592 - 63 797,655
Повећања услед настанка и стицања -
Отпис потраживања (1) (1)
Продаја потраживања -
Остале корекције (20) (20)
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 4,956,188 - 333,712 - 5,289,900
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  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 2021 и 31. децембар 2020 године (наставак)

Кредити по амортизованој вредности Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Poci Укупно
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 160,507,649 10,481,498 4,371,463 1,381,309 176,741,919
Повећање услед припајања ентитета 419,958,601 38,543,204 19,812,729 468,383 478,782,917
Прелазак у ниво 1 2,245,338 (2,177,619) (67,719) - -
Прелазак у ниво 2 (4,551,372) 4,686,777 (296,284) 160,879 -
Прелазак у ниво 3 (884,837) (779,084) 1,824,800 (160,879) -
Отплаћена финансијска средства (98,677,086) (964,508) (3,565,773) (70,161) (103,277,528)
Повећање изложености на постојећим потраживањима 1,605,993 200,544 1,293,568 663,323 3,763,428
Смањење изложености на постојећим потраживањима (190,275,984) (18,525,197) (5,158,866) (76,065) (214,036,112)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања 168,320,381 2,274,102 2,308,890 - 172,903,373
Отпис потраживања - - (1,656,236) (581,213) (2,237,449)
Продаја потраживања - - (60,906) (600,860) (661,766)
Остале корекције (856) - (36) - (892)
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2021. године 458,247,827 33,739,717 18,805,630 1,184,716 511,977,890

Кредити по амортизованој вредности Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Poci Укупно
Бруто књиговодствена вредност на 31. децембар 2019. године 136,717,235 3,703,660 4,281,344 1,667,085 146,369,324
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) -
Отплаћена финансијска средства (30,871,550) (410,469) (563,547) (74,410) (31,919,976)
Повећање изложености на постојећим потраживањима 672,076 18,257 41,682 385,647 1,117,662
Смањење изложености на постојећим потраживањима (14,087,178) (281,009) (180,832) (132,749) (14,681,768)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања 72,788,216 3,602,841 459,106 29,752 76,879,915
Отпис потраживања (11,000) (451) (517,791) (118,816) (648,058)
Продаја потраживања - - - (375,200) (375,200)
Остале корекције 20 20
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 160,507,649 10,481,498 4,371,463 1,381,309 176,741,919
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)
43.4.  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 2021 и 31. децембар 2020 године (наставак)

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. децембар 2020. године 9,237,425 - - - 9,237,425
Повећање услед припајања ентитета 37,815,423 497,623 38,313,046
Прелазак у ниво 1 -
Прелазак у ниво 2 -
Прелазак у ниво 3 -
Отплаћена финансијска средства (8,152,210) (8,152,210)
Повећање изложености на постојећим потраживањима 32,445 - 32,445
Смањење изложености на постојећим потраживањима (972,514) (2,410) (974,924)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања 2,965,840 2,965,840
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције 3,525,730 3,525,730
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2021. године 44,452,139 495,213 - - 44,947,352
* iz ukupne izloženosti početnog stanja je isključena izloženost usled reklasifikacije  izloženosti kreditnom riziku

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 31. децембар 2019. године 11,328,714 - - - 11,328,714
Прелазак у ниво 1 -
Прелазак у ниво 2 -
Прелазак у ниво 3 -
Отплаћена финансијска средства (4,541,890) (4,541,890)
Повећање изложености на постојећим потраживањима -
Смањење изложености на постојећим потраживањима (105,458) (105,458)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања 10,506,028 10,506,028
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције -
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 17,187,394 - - - 17,187,394
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  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 2021 и 31. децембар 2020 године (наставак)

Преузете будуће обавезе Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Poci Укупно
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 31,723,379 336,527 21,985 32,081,891
Повећање услед припајања ентитета 62,687,352 4,954,301 118,989 67,760,642
Прелазак у ниво 1 16,721 (13,597) (3,124) -
Прелазак у ниво 2 (48,807) 49,996 (1,189) -
Прелазак у ниво 3 (9,447) (2,488) 11,935 -
Отплаћена финансијска средства (38,963,663) (394,494) (64,661) (39,422,818)
Повећање изложености на постојећим потраживањима 12,108,691 102,472 12,783 12,223,946
Смањење изложености на постојећим потраживањима (10,542,324) (2,793,449) (1,734) (13,337,507)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања 61,107,547 143,552 14,441 61,265,540
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције -
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2021. године 118,079,449 2,382,820 109,425 120,571,694

Преузете будуће обавезе Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Poci Укупно
Бруто књиговодствена вредност на 31. децембар 2019. године 24,057,916 49,755 23,121 24,130,792
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 -
Отплаћена финансијска средства (11,803,129) (17,285) (9,003) (11,829,417)
Повећање изложености на постојећим потраживањима 3,990,235 12,379 2,391 4,005,005
Смањење изложености на постојећим потраживањима (2,783,427) (3,747) (692) (2,787,866)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања 18,253,415 309,042 920 18,563,377
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције -
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 31,723,379 336,527 21,985 32,081,891
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  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 2021 и 31. децембар 2020 године (наставак)

Дате гаранције и јемства Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Poci Укупно
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 8,036,298 40,001 1,408 8,077,707
Повећање услед припајања ентитета 27,170,143 2,320,731 86,846 29,577,720
Прелазак у ниво 1 -
Прелазак у ниво 2 (468,339) 473,629 (5,290) -
Прелазак у ниво 3 (66) - 66 -
Отплаћена финансијска средства (12,648,026) (128,730) (15,298) (12,792,054)
Повећање изложености на постојећим потраживањима 1,303,150 14,424 219 1,317,793
Смањење изложености на постојећим потраживањима (628,501) (357,923) (986,424)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања 23,583,399 383,140 23,966,539
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције -
Бруто књиговодствена вредност на дан 31. децембар 2021. године 46,348,058 2,745,272 67,951 - 49,161,281

Дате гаранције и јемства Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Poci Укупно
Бруто књиговодствена вредност на 31. децембар 2019. године 8,878,794 1,545 8,880,339
Прелазак у ниво 1 -
Прелазак у ниво 2 (33,691) 33,691 -
Прелазак у ниво 3 -
Отплаћена финансијска средства (5,913,820) (5,913,820)
Повећање изложености на постојећим потраживањима 14,583 14,583
Смањење изложености на постојећим потраживањима (286,425) (137) (286,562)
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања услед настанка и стицања 5,376,857 6,310 5,383,167
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције -
Бруто књиговодствена вредност на  дан 31. децембар 2020. године 8,036,298 40,001 1,408 8,077,707
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Преласци између нивао исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали резултат по
нивоима за периoд који се завршава 31. децембар 2021 и 31. децембар 2020 године

Готовина и средства код централне банке Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Стање на 31. децембар 2020. - - - - -
Повећање услед припајања ентитета -
Прелазак у ниво 1
Прелазак у ниво 2 -
Прелазак у ниво 3 -
Смањење исправке отплаћених финансијских средстава -
Повећање исправке на постојећим потраживањима 107,276 107,276
Смањење исправке на постојећим потраживањима -
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања исправки услед настанка и стицања -
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције -
Исправка вредности на 31. децембар 2021. године 107,276 - - - 107,276

Готовина и средства код централне банке Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Исправка вредности на дан 31. децембар 2019. године
Прелазак у ниво 1
Прелазак у ниво 2 -
Прелазак у ниво 3 -
Смањење исправке отплаћених финансијских средстава -
Повећање исправке на постојећим потраживањима -
Смањење исправке на постојећим потраживањима -
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања исправки услед настанка и стицања -
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције -
Стање на 31. децембар 2020. - - - - -



ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д., НОВИ САД

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2021. године

113

43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Преласци између нивао исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали резултат по
нивоима за периoд који се завршава 31. децембар 2021 и 31. децембар 2020 године

Пласмани код других банака Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Исправка вредности на дан 31. децембар 2020. године (320) (333,712) (334,032)
Повећање услед припајања ентитета (11,236) (11,236)
Прелазак у ниво 1
Прелазак у ниво 2 -
Прелазак у ниво 3 -
Смањење исправке отплаћених финансијских средстава 22,782 22,782
Повећање исправке на постојећим потраживањима (50,053) (275) (50,328)
Смањење исправке на постојећим потраживањима 8,563 8,563
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања исправки услед настанка и стицања (43,936) (43,936)
Отпис потраживања (36) (36)
Продаја потраживања -
Остале корекције (28,672) (28,672)
Исправка вредности на 31. децембар 2021. године (74,200) (362,695) (436,895)

Пласмани код других банака Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Исправка вредности на дан 31. децембар 2019. године (29) (366,075) (366,104)
Прелазак у ниво 1 -
Прелазак у ниво 2 46 (46) -
Прелазак у ниво 3 -
Смањење исправке отплаћених финансијских средстава 2 2
Повећање исправке на постојећим потраживањима (291) (3,905) (4,196)
Смањење исправке на постојећим потраживањима 6,315 6,315
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања исправки услед настанка и стицања (2,164) (2,164)
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције 32,115 32,115
Стање на 31. децембар 2020. (320) (333,712) (334,032)
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43.4.  Кредитни ризик (наставак)
Преласци између нивао исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали резултат по
нивоима за периoд који се завршава 31. децембар 2021 и 31. децембар 2020 године

Кредити по амортизованој вредности Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Исправка вредности на дан 31. децембар 2020. године (1,388,742) (1,350,698) (3,063,281) (946,043) (6,748,764)
Повећање услед припајања ентитета (2,231,494) (1,011,480) (10,046,645) (42,199) (13,331,818)
Прелазак у ниво 1 (2,023,037) 1,779,603 243,434 - -
Прелазак у ниво 2 267,778 (1,062,477) 885,863 (91,164) -
Прелазак у ниво 3 21,769 1,135,572 (1,249,021) 91,680 -
Смањење исправке отплаћених финансијских средстава 826,494 248,475 597,971 1,672,940
Повећање исправке на постојећим потраживањима (961,124) (4,166,490) (5,177,166) (15,149) (10,319,929)
Смањење исправке на постојећим потраживањима 4,393,798 2,379,329 3,381,338 185,970 10,340,435
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања - - - - -
Повећања исправки услед настанка и стицања (1,891,600) (163,722) (32,304) - (2,087,626)
Отпис потраживања - - 1,816,526 22,477 1,839,003
Продаја потраживања - - 50,844 77,399 128,243
Остале корекције (2,123) (669) (41,815) 16,855 (27,752)
Исправка вредности на 31. децембар 2021. године (2,988,281) (2,212,557) (12,634,256) (700,174) (18,535,268)

Кредити по амортизованој вредности Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Исправка вредности на дан 31. децембар 2019. године (542,101) (227,406) (3,030,609) (966,876) (4,766,992)
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 -
Смањење исправке отплаћених финансијских средстава - - - - -
Повећање исправке на постојећим потраживањима (1,337,064) (1,682,077) (1,662,549) (524,685) (5,206,375)
Смањење исправке на постојећим потраживањима 1,355,369 306,527 905,430 433,739 3,001,065
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања - - - - -
Повећања исправки услед настанка и стицања (696,597) (74,724) (55,113) (40) (826,474)
Отпис потраживања 536 9 534,191 108,597 643,333
Продаја потраживања - 93 - 3,346 3,439
Остале корекције 50,538 41 352,785 (124) 403,240
Стање на 31. децембар 2020. (1,388,742) (1,350,698) (3,063,281) (946,043) (6,748,764)
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Преласци између нивао исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали резултат по
нивоима за периoд који се завршава 31. децембар 2021 и 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

Исправка вредности на дан 31. децембар 2020. године (60,540) - - - (60,540)
Повећање услед припајања ентитета (221,343) (62,283) (283,626)
Прелазак у ниво 1 -
Прелазак у ниво 2 -
Прелазак у ниво 3 -
Смањење исправке отплаћених финансијских средстава 219,305 219,305
Повећање исправке на постојећим потраживањима -
Смањење исправке на постојећим потраживањима 16,162 16,162
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања исправки услед настанка и стицања (162,889) (162,889)
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције -
Исправка вредности на 31. децембар 2021. године (225,467) (46,121) - - (271,588)

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

Исправка вредности на дан 31. децембар 2019. године (21,093) (21,093)
Прелазак у ниво 1 -
Прелазак у ниво 2 -
Прелазак у ниво 3 -
Смањење исправке отплаћених финансијских средстава 26,403 26,403
Повећање исправке на постојећим потраживањима -
Смањење исправке на постојећим потраживањима -
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања -
Повећања исправки услед настанка и стицања (65,850) (65,850)
Отпис потраживања -
Продаја потраживања -
Остале корекције -
Исправка вредности на дан 31. децембар 2020. године (60,540) - - - (60,540)
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Преласци између нивао исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали резултат по
нивоима за периoд који се завршава 31. децембар 2021 и 31. децембар 2020 године

Преузете и потенцијалне обавезе Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Стање на 31. децембар 2020. (175,987) (3,351) (7,371) - (186,709)
Повећање услед припајања ентитета (323,544) (17,540) (4,996) - (346,080)
Прелазак у ниво 1 (167,800) 160,742 7,058 - -
Прелазак у ниво 2 8,125 (10,108) 1,983 - -
Прелазак у ниво 3 300 2,967 (3,267) - -
Смањење исправке отплаћених финансијских средстава 370,476 18,809 60,146 - 449,431
Повећање исправке на постојећим потраживањима (530,595) (196,767) (40,088) - (767,450)
Смањење исправке на постојећим потраживањима 899,098 145,077 12,871 - 1,057,046
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања - - - - -
Повећања исправки услед настанка и стицања (825,626) (183,355) (53,466) - (1,062,447)
Отпис потраживања - - - - -
Продаја потраживања - - 180 - 180
Остале корекције (69) 7 7 - (55)
Исправка вредности на 31. децембар 2021. године (745,622) (83,519) (26,943) - (856,084)

Преузете и потенцијалне обавезе Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Исправка вредности на дан 31. децембар 2019. године (57,151) (4,648) (8,561) - (70,360)
Прелазак у ниво 1 (1,813) - 1,813 - -
Прелазак у ниво 2 1,046 (1,426) 380 - -
Прелазак у ниво 3 102 488 (590) - -
Смањење исправке отплаћених финансијских средстава 203,563 549 5,620 - 209,732
Повећање исправке на постојећим потраживањима (315,005) (9,128) (9,266) - (333,399)
Смањење исправке на постојећим потраживањима 287,723 15,539 5,463 - 308,725
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања - - - - -
Повећања исправки услед настанка и стицања (293,695) (5,230) (3,266) - (302,191)
Отпис потраживања - - - - -
Продаја потраживања - - - - -
Остале корекције (757) 505 1,036 - 784
Стање на 31. децембар 2020. (175,987) (3,351) (7,371) - (186,709)



ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д., НОВИ САД

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2021. године

117

43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)
Преласци између нивао исправки вредности средстава по амортизованој вредности и хартија од вредности по фер вредности кроз остали резултат по
нивоима за периoд који се завршава 31. децембар 2021 и 31. децембар 2020 године

Финансијске гаранције Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Стање на 31. децембар 2020. (46,876) (2,643) (1,227) - (50,746)
Повећање услед припајања ентитета (138,569) (46,790) (51,123) - (236,482)
Прелазак у ниво 1 (7,079) 5,722 1,357 - -
Прелазак у ниво 2 3,647 (9,185) 5,538 - -
Прелазак у ниво 3 75 8,089 (8,164) - -
Смањење исправке отплаћених финансијских средстава 102,422 5,068 10,145 - 117,635
Повећање исправке на постојећим потраживањима (140,057) (86,041) (14,780) - (240,878)
Смањење исправке на постојећим потраживањима 118,883 88,281 14,924 - 222,088
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања - - - - -
Повећања исправки услед настанка и стицања (176,639) (19,907) - - (196,546)
Отпис потраживања - - - - -
Продаја потраживања - - - - -
Остале корекције (457) (202) (185) - (844)
Исправка вредности на 31. децембар 2021. године (284,650) (57,608) (43,515) - (385,773)

Финансијске гаранције Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 POCI Укупно
Исправка вредности на дан 31. децембар 2019. године (24,555) - (3,663) - (28,218)
Прелазак у ниво 1 - - - - -
Прелазак у ниво 2 769 (769) - - -
Прелазак у ниво 3 331 - (331) - -
Смањење исправке отплаћених финансијских средстава 37,556 801 4,954 - 43,311
Повећање исправке на постојећим потраживањима (54,010) (2,900) (3,620) - (60,530)
Смањење исправке на постојећим потраживањима 28,061 236 1,315 - 29,612
Ефекти модификација који не доводе до престанка признавања - - - - -
Повећања исправки услед настанка и стицања (35,080) (11) - - (35,091)
Отпис потраживања - - - - -
Продаја потраживања - - - - -
Остале корекције 52 - 118 - 170
Стање на 31. децембар 2020. (46,876) (2,643) (1,227) - (50,746)
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Модификована средства

Када се ради о кредитном ризику, Банка 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, Банка
ће прерачунати бруто књиговодствену вредност и признати добитак или губитак од модификације у
билансу успеха.

Банка 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.

Банка 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, Банка је успоставила одговарајући оквир праћења и рекласификације реструктуктурираних
пласмана, укључујући и излазак из статуса реструктурираних.

Компаративни приказ реструктурираних пласмана у 2021. години и у 2020. години приказан је у
наставку.
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Модификована средства (наставак)

31.12.2021

Билансне позиције Отпис
главнице

Отпис доспеле
камате

Моратор
ијум

Реструктурира
ње плаћања

камате

Реструктурира
ње плаћања
главнице

Реструктурира
ње структуре
колатерала

Модификова
ње осталих
услова

Рефинансира
ње Укупно

Потраживања од
становништва - - - - - - 146,509 - 146,509
Стамбени кредити - - - - - - 5,482 - 5,482
Потрошачки и готовински
кредити - - - - - - 141,027 - 141,027
Трансакциони и кредитне
картице - - - - - - - - -
Остала потраживања - - - - - - - - -
Потраживање од
привреде - - - 279,292 3,350,751 4,818 - 28,100 3,662,961
Велика предузећа - - - 279,292 43,872 - - 27,824 350,988
Мала и средња предузећа - - - - 611,592 - - - 611,592
Микро предузећа и
предузетници - - - - 2,695,287 4,818 - 276 2,700,381
Финансијске институције - - - - - - - - -
Остало - - - - - - - - -
Потраживања од
осталих клијената - - - - - - - - -
Укупна изложеност - - - 279,292 3,350,751 4,818 146,509 28,100 3,809,470
 * Уколико је осим реструктурирања главнице рађена додатна модификација у односу на иницијални уговор (реструктурирање камате, измена колатерала и сл.) разврставање је
урађено на основу додатног услова
 * у укупан износ реструктурирања у току 2021.године укључене су све урађене модификације, укључујући и она потраживања где су урађене додатне модификације;  међу њима
највећа се односе на (у 000 рсд)
 BW Галерија д.о.о. Београд-Савски Венац 2,159,164
 ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО АД
СЕВОЈНО 279,292
 БИГ БЛУЕ ГРОУП ДОО БЕОГРАД 141,246
 BAUWESEN ДОО ЛАЗАРЕВАЦ 27,824
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Модификована средства (наставак)

31.12.2021

Ванбилансне позиције Отпис
главнице

Отпис
доспеле
камате

Мораторијум Реструктурирање
плаћања камате

Реструктурирање
плаћања
главнице

Реструктурирање
структуре
колатерала

Модификовање
осталих услова Рефинансирање Укупно

Потраживања од
становништва - - - - - - - - -
Стамбени кредити - - - - - - - - -
Потрошачки и готовински
кредити - - - - - - - - -
Трансакциони и кредитне
картице - - - - - - - - -
Остала потраживања - - - - - - - - -
Потраживање од привреде - - - - 1,447 - - - 1,447
Велика предузећа - - - - - - - - -
Мала и средња предузећа - - - - 1,447 - - - 1,447
Микро предузећа и
предузетници - - - - - - - - -
Финансијске институције - - - - - - - - -
Остало - - - - - - - - -
Потраживања од осталих
клијената - - - - - - - - -
Укупна изложеност - - - - 1,447 - - - 1,447
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Модификована средства (наставак)

31.12.2021

Билансна потраживања

Бруто
вредност на

31. децембар
2020

Повећање
услед

припајања
ентитета

Реструкту-
рирано у току

периода

Престала да се
сматрају

реструктурираним
у току периода

Утицај курса Друге промене
Бруто вредност

на 31.
децембар 2021

Нето вредност
на  31.

децембар 2021

Потраживања од становништва 1,024,977 167,134 139,824 84,659 - (65,996) 1,350,598 595,026
Стамбени кредити 758,408 113,194 5,482 44,232 - (41,111) 880,205 383,962
Потрошачки и готовински кредити 266,569 53,940 134,342 40,427 - (24,885) 470,393 211,064
Трансакциони и кредитне картице - - - - - - - -
Остала потраживања - - - - - - - -
Потраживање од привреде 2,740,063 1,802,525 1,044,070 1,003,934 - (89,146) 6,501,446 3,147,227
Велика предузећа 39,984 624,216 213,913 372,243 - (21,111) 1,229,245 208,270
Мала и средња предузећа 91,779 573,727 610,145 545,123 - (8,631) 1,812,143 431,878
Микро предузећа и предузетници 2,608,300 604,582 220,012 86,568 - (59,404) 3,460,058 2,507,079
Финансијске институције - - - - - - - -
Остало - - - - - - - -
Потраживања од осталих клијената - - - - - - - -
Укупна потраживања 3,765,040 1,969,659 1,183,894 1,088,593 - (155,142) 7,852,044 3,742,253

31.12.2021

Ванбилансне позиције

Бруто
вредност на

31. децембар
2020

Повећање
услед

припајања
ентитета

Реструктурирано
у току периода

Престала да се
сматрају

реструктурираним
у току периода

Утицај курса Друге промене
Бруто вредност

на 31.
децембар 2021

Нето вредност
на  31.

децембар 2021

Потраживања од становништва - - - - - - - -
Стамбени кредити - - - - - - - -
Потрошачки и готовински кредити - - - - - - - -
Трансакциони и кредитне картице - - - - - - - -
Остала потраживања - - - - - - - -
Потраживање од привреде - - 1,447 - - - 1,447 822
Велика предузећа - - - - - - - -
Мала и средња предузећа - - 1,447 - - - 1,447 822
Микро предузећа и предузетници - - - - - - - -
Финансијске институције - - - - - - - -
Остало - - - - - - - -
Потраживања од осталих клијената - - - - - - - -
Укупна потраживања - - 1,447 - - - 1,447 822
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

Изложеност кредитном ризику према данима доцње, рејтингу и нивоима

Током 2021. и 2020. године, развијани су модели за рангирање клијената по рејтингу. У табелама за 2021 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 2021 и 31. децембар 2020 по данима доцње.

31. децембар 2021 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3

Пласмани банкама – 000 РСД 12-месечни очекивани кредитни
губици кумулативно

12-месечни очекивани кредитни
губици кумулативно

12-месечни очекивани кредитни
губици кумулативно POCI кумулативно Укупно кумулативно

Није у доцњи 8,834,767 - - - 8,834,767
До 30 дана 996 - - - 996
Од 31-60 дана - - - - -
Од 61-90 дана - - - - -

Проблематична потраживања -
Није у доцњи 19 - - - 19
До 30 дана - - - - -
Од 31-60 дана - - - - -
Од 61-90 дана - - - - -
Преко 90 дана - - 362,694 - 362,694

Бруто књиговодствена
вредност 8,835,782 - 362,694 - 9,198,476
Исправке вредности 74,201 - 362,694 - 436,895
Књиговодствена вредност 8,761,581 - - - 8,761,581

31. децембар 2020 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3

Пласмани банкама – 000 РСД 12-месечни очекивани кредитни
губици кумулативно

12-месечни очекивани кредитни
губици кумулативно

12-месечни очекивани кредитни
губици кумулативно POCI кумулативно Укупно кумулативно

Није у доцњи 4,869,078 - - - 4,869,078
До 30 дана 87,098 - - - 87,098
Од 31-60 дана - - - - -
Од 61-90 дана 12 - - - 12

Проблематична потраживања -
Није у доцњи - - 7 - 7
До 30 дана - - - - -
Од 31-60 дана - - - - -
Од 61-90 дана - - - - -
Преко 90 дана - - 333,705 - 333,705

Бруто књиговодствена
вредност 4,956,188 - 333,712 - 5,289,900
Исправке вредности 320 - 333,712 - 334,032
Књиговодствена вредност 4,955,868 - - - 4,955,868



ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д., НОВИ САД

НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2021. године

123

43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

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

31. децембар 2021 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3

Кредити становништву - Потраживања за које се не
примањује рејтинг* - 000 РСД

12-месечни очекивани
кредитни губици
кумулативно

12-месечни очекивани
кредитни губици
кумулативно

12-месечни очекивани
кредитни губици
кумулативно

POCI кумулативно Укупно кумулативно

Није у доцњи 6,812,249 284,660 - 39 7,096,948
 до 30 дана 249,647 158,576 - 7 408,230
Од 31-60 дана 727 60,035 - 3 60,765
Од 61-90 дана 561 24,214 - - 24,775
     Проблематична потраживања -
     Није у доцњи 3,966 - 62,643 13 66,622
      до 30 дана 2 - 16,260 - 16,262
     Од 31-60 дана 237 - 13,385 2 13,624
     Од 61-90 дана 173 - 4,825 1 4,999
     Преко 90 дана - - 1,085,957 32,296 1,118,253
Бруто књиговодствена вредност 7,067,562 527,485 1,183,070 32,361 8,810,478
Исправке вредности 49,561 32,503 786,327 31,953 900,344
Књиговодствена вредност 7,018,001 494,982 396,743 408 7,910,134

31. децембар 2020 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3

Кредити становништву - Потраживања за које се не
примањује рејтинг* - 000 РСД

12-месечни очекивани
кредитни губици
кумулативно

12-месечни очекивани
кредитни губици
кумулативно

12-месечни очекивани
кредитни губици
кумулативно

POCI кумулативно Укупно 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
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

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

31. децембар 2021  Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3

Стамбени кредити - РСД000
12-месечни очекивани

кредитни губици
кумулативно

Очекивани кредитни губици
током века трајања кумулативно

Очекивани кредитни губици
током века трајања кумулативно POCI кумулативно  Укупно кумулативно

Rejting 1 14,130,514 14,108 - - 14,144,622
Rejting 2 70,302,757 849,197 - 52,581 71,204,535
Rejting 3 10,144,262 108,711 - 21,389 10,274,362
Rejting 4 3,330,570 52,192 - 30,734 3,413,496
Rejting 5 2,355,009 18,375 - 28,648 2,402,032
Rejting 6 905,132 35,583 - 9,027 949,742
Rejting 7 2,170,961 3,765,727 - 17,514 5,954,202
Rejting 8 302,169 408,731 - 2,384 713,284
Rejting 9 - 1,764,275 - 29,202 1,793,477
Default - 2,715,907 - 54,459 2,770,366
Без рејтинга - - 1,606,924 310,579 1,917,503
Бруто књиговодствена вредност 103,641,374 9,732,806 1,606,924 556,517 115,537,621
Исправке вредности 309,444 725,587 723,898 239,661 1,998,590
Књиговодствена вредност 103,331,930 9,007,219 883,026 316,856 113,539,031

2

31. децембар 2020  Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3

Стамбени кредити - РСД000
12-месечни очекивани

кредитни губици
кумулативно

Очекивани кредитни губици
током века трајања кумулативно

Очекивани кредитни губици
током века трајања кумулативно POCI кумулативно  Укупно кумулативно

Rejting 1 10,784,552 151,429 - 23,891 10,959,872
Rejting 2 3,144,139 30,246 - 7,627 3,182,012
Rejting 3 1,196,948 30,351 - 6,032 1,233,331
Rejting 4 515,365 24,444 - 7,593 547,402
Rejting 5 253,252 6,410 - 5,465 265,127
Rejting 6 399,482 784,137 - 2,645 1,186,264
Rejting 7 51,818 125,276 - 5,137 182,231
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 18,454,294 2,052,355 624,717 446,445 21,577,811
Исправке вредности 171,954 222,652 475,530 214,045 1,084,181
Књиговодствена вредност 18,282,340 1,829,703 149,187 232,400 20,493,630
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)

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

31. децембар 2021  Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3

 Готовински кредити - РСД000
 12-месечни очекивани

кредитни губици
кумулативно

Очекивани кредитни губици
током века трајања

кумулативно

Очекивани кредитни губици
током века трајања

кумулативно
POCI кумулативно  Укупно кумулативно

Rejting 1 27,405,089 45,420 - - 27,450,509
Rejting 2 3,015,123 117 - - 3,015,240
Rejting 3 10,575,564 3,627 - 219 10,579,410
Rejting 4 16,020,926 4,920 - 2,270 16,028,116
Rejting 5 19,130,194 11,565 - 483 19,142,242
Rejting 6 11,398,877 16,163 - 2,681 11,417,721
Rejting 7 11,427,903 15,085 - 4,658 11,447,646
Rejting 8 5,572,395 267,343 - 199 5,839,937
Rejting 9 1,637,282 4,603,255 - 5,024 6,245,561
Default - 3,877,051 - 792 3,877,843
Без рејтинга - - 8,736,411 98,133 8,834,544
Бруто књиговодствена вредност 106,183,353 8,844,546 8,736,411 114,459 123,878,769
Исправке вредности 817,176 690,671 5,478,753 75,947 7,062,547
Књиговодствена вредност 105,366,177 8,153,875 3,257,658 38,512 116,816,222

31. децембар 2020  Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3

 Готовински кредити - РСД000
 12-месечни очекивани

кредитни губици
кумулативно

Очекивани кредитни
губици током века трајања

кумулативно

Очекивани кредитни губици
током века трајања

кумулативно
POCI кумулативно  Укупно 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
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43. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (наставак)

43.4.  Кредитни ризик (наставак)
Изложеност кредитном ризику према данима доцње, рејтингу и нивоима (наставак)

31. децембар 2021  Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3

Кредити привреди - РСД000
 12-месечни

очекивани кредитни
губици кумулативно

Очекивани кредитни
губици током века

трајања кумулативно

Очекивани кредитни
губици током века

трајања кумулативно
POCI кумулативно  Укупно кумулативно

Rejting 1 29,003,609 4,946,969 - 75 33,950,653
Rejting 2 18,177,407 77,546 - 2 18,254,955
Rejting 3 44,117,140 185,506 - 22 44,302,668
Rejting 4 31,597,647 244,531 - 6 31,842,184
Rejting 5 23,217,709 390,648 - 1 23,608,358
Rejting 6 48,418,874 808,499 - - 49,227,373
Rejting 7 35,620,443 568,031 - - 36,188,474
Rejting 8 8,265,893 1,321,380 - 1 9,587,274
Rejting 9 2,928,528 1,159,977 - - 4,088,505
Default 59 4,931,793 - - 4,931,852
Without rating 8,229 - 7,279,225 481,272 7,768,726
Бруто књиговодствена вредност 241,355,538 14,634,880 7,279,225 481,379 263,751,022
Исправке вредности 1,812,100 763,796 5,645,278 352,613 8,573,787
Књиговодствена вредност 239,543,438 13,871,084 1,633,947 128,766 255,177,235

31. децембар 2020  Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3

Кредити привреди - РСД000
 12-месечни

очекивани кредитни
губици кумулативно

Очекивани кредитни
губици током века

трајања кумулативно

Очекивани кредитни
губици током века

трајања кумулативно
POCI кумулативно  Укупно 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
Without rating 5,575,865 3,436,134 - 88 9,012,087
Бруто књиговодствена вредност 87,888,130 4,026,070 1,018,676 640,915 93,573,791
Исправке вредности 625,340 459,865 835,545 505,451 2,426,201
Књиговодствена вредност 87,262,790 3,566,205 183,131 135,464 91,147,590
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Изложеност кредитном ризику према данима доцње и нивоима

Укупнo кредити
Бруто књиговодствена

вредност на дан
31.12.2021

Исправка вредности на
дан 31.12.2021

Бруто књиговодствена
вредност на дан

31.12.2020

Исправка вредности на
дан 31.12.2020

Није у доцњи 492,363,848 (6,284,361) 174,278,217 (3,052,025)
до 30 дана 11,424,698 (518,690) 2,507,918 (215,756)
Од 31-60 дана 971,392 (169,421) 394,139 (94,481)
Од 61-90 дана 992,067 (530,277) 415,435 (166,707)
Од 91-180 дана 1,362,433 (647,211) 297,515 (162,449)
Преко 180 дана 14,061,927 (10,822,202) 4,138,597 (3,391,380)
Укупно 521,176,365 (18,972,162) 182,031,821 (7,082,798)
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Изложеност према гранској и географској концентрацији на дан 31. децембар 2021. године:

31. децембар 2021 Војводина Београд Регион Шумадије и Западне Србије Регион Јужне и Источне Србије Регион Косова и Метохије Иностранство

РСД000
Непроблематична
потраживања

Проблематична
потраживања

Непроблематична
потраживања

Проблематична
потраживања

Непроблематична
потраживања

Проблематична
потраживања

Непроблематична
потраживања

Проблематична
потраживања

Непроблематична
потраживања

Проблематична
потраживања

Непроблематична
потраживања

Проблематична
потраживања

Бруто књиговодствена
вредност
 Готовина и средства код
централне банке 8,028,955 - 68,217,008 - - - - - - - - -
Заложена финансијска
средства - - - - - - - - - - 463,080 -
Финансијска средства која се
вреднују  по фер вредности
кроз остали резултат - - 44,947,352 - - - - - - - - -
 Потраживања од
становништва 74,080,473 3,923,008 83,666,267 3,502,505 45,912,144 2,687,384 32,234,553 1,820,816 274,712 26,498 86,910 11,598
Стамбени кредити 32,379,024 632,292 53,185,188 709,105 17,698,642 424,690 10,203,507 141,392 69,881 1,981 83,875 8,044

   Потрошачки и готовински
кредити 38,775,553 2,880,585 28,153,519 2,525,792 27,160,170 1,982,678 21,191,059 1,528,697 192,302 22,031 56 177
   Трансакциони и кредитне
картице 819,445 169,050 866,979 153,129 581,020 116,403 470,288 97,185 3,430 1,429 1,394 1,920
Остала потраживања 2,106,451 241,081 1,460,581 114,479 472,312 163,613 369,699 53,542 9,099 1,057 1,585 1,457
Привреда 101,617,883 1,674,193 108,357,795 3,595,620 34,591,745 1,695,143 9,800,090 803,568 31 202 1,614,752 -
Сектор А 12,823,152 374,317 1,132,409 320 1,378,183 19,323 93,691 245,153 - - - -
Сектор Б, Ц, Е 35,540,320 562,850 15,396,031 1,216,381 18,374,159 1,025,593 2,659,574 118,171 - 8 187,735 -
Сектор Д 27,331,166 - 6,029,195 185 85,757 165 100,193 22 - - 7 -
Сектор Ф 5,512,374 27,612 10,145,290 140,097 1,199,113 373,546 1,642,005 275,370 1 - - -
Сектор Г 11,642,096 596,854 26,835,474 1,731,922 9,739,726 192,741 3,989,008 120,418 22 188 2 -
Сектор Х, И, Ј 3,180,192 65,867 22,713,016 338,976 1,439,042 49,433 739,531 26,169 2 5 1,414,227 -
Сектор Л, М, Н 5,588,583 46,693 26,106,380 167,739 2,375,765 34,342 576,088 18,265 6 1 12,781 -

Потраживања од  банака и
других финансијских
организација 5,129 1,709 2,751,578 356 1,124 14 116 10 - - 6,077,815 360,624
Укупна билансна
потраживања 183,732,440 5,598,910 307,940,000 7,098,481 80,505,013 4,382,541 42,034,759 2,624,394 274,743 26,700 8,242,557 372,222
Дате гаранције и јемства 12,717,421 2,000 25,006,501 65,885 4,582,585 - 4,365,664 66 - - 2,421,159 -
Преузете будуће обавезе 23,295,946 32,592 74,896,712 41,518 14,973,878 16,464 5,520,670 18,240 3,674 94 1,771,389 517
Укупна ванбилансна
изложеност 36,013,367 34,592 99,903,213 107,403 19,556,463 16,464 9,886,334 18,306 3,674 94 4,192,548 517
Укупна изложеност 219,745,807 5,633,502 407,843,213 7,205,884 100,061,476 4,399,005 51,921,093 2,642,700 278,417 26,794 12,435,105 372,739
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Изложеност према гранској и географској концентрацији на дан 31.децембра 2020. године:

31. децембар 2020 Војводина Београд Регион Шумадије и Западне Србије Регион Јужне и Источне Србије Регион Косова и Метохије Иностранство

РСД000
Непроблематична
потраживања

Проблематична
потраживања

Непроблематична
потраживања

Проблематична
потраживања

Непроблематична
потраживања

Проблематична
потраживања

Непроблематична
потраживања

Проблематична
потраживања

Непроблематична
потраживања

Проблематична
потраживања

Непроблематична
потраживања

Проблематична
потраживања

Бруто књиговодствена
вредност
 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 - - 17,187,394 - - - - - - - - -
 Потраживања од
становништва 31,015,018 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 6,975,298 412,040 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 11,608,576 633,686 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
Привреда 40,000,231 1,055,841 34,309,023 227,383 13,668,793 273,712 3,936,263 101,470 11 538 526 -

   Сектор А 5,511,005 346,999 594,086 131 253,442 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 7,035,166 73,423 98,811 4,144 176,916 936 - - 509 -
Потраживања од  банака
и других финансијских
организација 5,502 1,674 899,134 71 1,384 6 47 10 - - 4,050,119 331,953
Укупна билансна
потраживања 73,650,445 2,556,394 94,832,899 1,163,232 31,993,875 1,297,809 14,165,232 609,870 51,531 8,361 4,064,550 333,159
Дате гаранције и јемства 2,071,335 - 3,710,772 1,408 1,909,050 - 280,162 - - - 104,980 -
Преузете будуће обавезе 8,575,191 9,392 16,765,813 4,760 4,834,329 4,246 1,881,676 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
Укупна изложеност 84,296,968 2,565,786 115,309,490 1,169,400 38,737,254 1,302,055 16,327,070 613,251 52,965 8,361 4,170,993 333,365
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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.децембар 2021. и 31. децембра
2020. 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. децембар 2021. године и 31. децембра 2020.(сви подаци су у 000 РСД).

РСД000 31.12.2021 31.12.2020

Вредност ЛТВ
показатеља -

Потраживања од
становништва

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% 23,949,802 556,411 5,285,854 271,354
Од 50% до 70% 38,677,272 605,760 7,987,386 241,702
Од 70% до 90% 47,083,543 542,036 7,255,582 192,760
Од 90% до 100% 3,138,659 97,015 254,624 55,152
Од 100% до 120% 1,881,305 74,279 250,886 54,145
Од 120% до 150% 948,382 75,679 202,121 74,464
Преко 150% 605,498 134,722 192,204 107,632
Укупно 116,284,461 2,085,902 21,428,657 997,209
Просечан ЛТВ
показатељ 65.10% 63.28%
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Средства обезбеђења (наставак)

РСД000 31.12.2021 31.12.2020

Вредност LTV показатеља -
Потраживања од становништва

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% 766,479 337,837 359,128 183,794
Од 50% до 70% 588,425 263,998 147,675 87,487
Од 70% до 90% 427,053 213,772 105,747 70,432
Од 90% до 100% 94,012 62,095 60,055 49,380
Од 100% до 120% 79,272 53,119 55,912 48,939
Од 120% до 150% 11,950 10,817 57,036 56,362
Преко 150% 98,899 83,927 108,971 98,534
Укупно 2,066,090 1,025,565 894,524 594,928
Просечан LTV показатеља 66.40% 77.79%

РСД000 31.12.2021 31.12.2020

Вредност ЛТВ показатеља-
Потраживања од Привредe

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% 23,191,080 635,035 8,762,838 613,611
Од 50% до 70% 16,790,918 420,653 2,738,713 35,239
Од 70% до 90% 9,830,658 269,527 1,968,656 25,362
Од 90% до 100% 5,562,419 133,353 4,945,356 79,401
Од 100% до 120% 11,442,997 130,460 1,952,837 44,052
Од 120% до 150% 10,502,286 1,030,567 2,397,331 317,251
Преко 150% 20,421,782 1,756,068 14,832,668 422,420
Укупно 97,742,140 4,375,663 37,598,400 1,537,337
Просечан ЛТВ показатељ 140.00% 135.94%

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 Банка држи, комапративно са стањем на дан
31. децембра 2021. године и 31. децембра 2020.године приказана у табелама испод:

31. децембар 2021 31. децембар 2020

Врста колатерала –  у 000РСД

Број
колатерала
које Банка

држи

Процењена
вредност
колатерала

Број
колатерала
које Банка

држи

Процењена
вредност
колатерала

Хипотека 34,848 370,116,354 11,773 113,693,453
Депозит 509 4,657,999 306 2,088,725
Залога 1,223 78,219,938 750 53,762,848
Гаранција 7,179 50,781,101 1,649 13,168,981
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Фер вредност продатих колатерала је приказана у наредној табели:

РСД000 31. децембар 2021 31. децембар 2020
Фер вредност 527,587 104,468

Отпис потраживања

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

Банка је у току 2021. године реализовала укупан отпис билансних потраживања у износу од
2,557,505 хиљада динара (у 2020. години 1,035,380 хиљада динара), од чега је директно отписано
260,446 хиљаде динара (у 2020. години 165,483 хиљаде динара) а у ванбилансну евиденцију
пренето 2,297,059 хиљаде динара (у 2020. години 869,897 хиљаде динара).

43.5. Оперативни ризик

Оперативни ризик је ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке
услед (ненамерних и намерних) пропуста у раду запослених, неодговарајућих унутрашњих
процедура и процеса, неадекватног управљања информационим и другим системима у Банци, као
и услед наступања непредвидивих екстерних догађаја. Оперативни ризик такође укључује и правни
ризик. Оперативни ризик не укључује стратешки и репутациони ризик. Посебне области
оперативног ризика обухватају: ризик информационог система, ризик неетичког пословања
(conduct ризик), ризик модела.

Управљање оперативним ризиком у Банци, састоји се из следећих компоненти:

а) прикупљање података о догађајима по основу оперативних ризика,
б) самопроцена оперативних ризика,
в) сценарио анализа и
г) кључни индикатори ризика.
д)           мере за савладавање оперативних ризика.

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

Прикупљање података о догађајима по основу оперативних ризика

У Банци 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.
Банка 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 догађаја оперативних ризика.

Самооцењивање оперативних ризика

Основни циљ самооцењивања оперативних ризика је идентификација свих потенцијалних
оперативних ризика у свим процесима који се у Банци одвијају, њихова оцена са аспекта
потенцијалне висине губитка и вероватноће настанка. Током самооцењивања врши се и
идентификација и оцена постојећих контрола за сваки идентификован оперативни ризик
појединачно. Резултати самоцењивања треба да буду дефинисање мера за савладавање
оперативних ризика који су идентификовани.
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Сценарио анализа

Сценарио анализа се спроводи једном годишње. Основна сврха сценарио анализе је да се утврди
изложеност Банке 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

За праћење изложености оперативном ризику Банка примењује кључне индикаторе ризика (КРИ –
Key Risk Indicator). Кључни показатељи ризика су мере путем којих се током времена прате
изложености појединачним идентификованим ризицима, а у циљу препознавања промена у
изложености. Дефинисањем кључних индикатора ризика Банка остварује проактивни приступ
управљању оперативним ризицима.

Банка је развила систем кључних индикатора ризика којим се прати изложеност ка појединачним
оперативним ризицима, уз успостављене граничних 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 , као и 25 појединачних БЦП-а Акционих
планова критичних процеса Банке. Такође, Управни одбор Банке је усвојио документ Упутство за
управљање кризом и комуникацијом за време кризе.

Банка 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 ризике , 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 редовног пословања у разумном
временском периоду (РТО), а у случају значајног и непредвиђеног, делимичног или потпуног,
прекида пословања.

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

Ризик поверавања активности трећим лицима

Банка управља ризиком поверавања активности трећим лицимакроз 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
Банке.

Ризик увођења новог производа

Банка активно управља увођењем нових производа у смислу да својим системом управљања
ризицима обухвата и активно управља свим ризицима који проистичу из увођења новог производа.
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Ризик информационог система
Банка је развила процес управљања ризиком информационог система који укључује
идентификацију ризика, мерење, оцену, ублажавање, праћење и контролу ризика. Банка управља
ризиком информационог система тако да омогући несметано управљање безбедношћу овог
система, функционалношћу и управљање континуитетом пословања Банке.

Правни ризик
Ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке по основу судских
или вансудских поступака у вези са пословањем Банке (облигациони односи, радни односи итд.).

Капитални захтев за оперативни ризик
За потребе израчунавања регулаторног капиталног захтева за оперативни ризик, Банка користи
приступ основног индикатора у складу са Одлуком о адекватности капитала Банке а на групном
нивоу примењује се напредни приступ на основу интерног модела за мерење оперативног ризика.

Структура управљања
Како би управљање оперативним ризиком било ефикасно, неопходно је имати одговарајућу
структуру управљања, коју предводи специјализовани Одбор за оперативне ризике (ОРЦ), као и
одговарајућу организациону структуру, чију окосницу чини Одељење за управљање оперативним
ризицима, које предлаже политике, планове и процедуре за управљање оперативним ризиком, као
и потребне алате управљања (прикупљање података, КРИ, РЦСА, Сценарио анализе итд).

43.6. Ризик земље

Ризик земље је ризик настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Банке због
немогућности Банке да наплати потраживање због политичких, економских или социјалних прилика
у земљи порекла  лица према коме Банка има изложеност.
Банка управља ризиком земље континуирано спроводећи анализу земаља порекла лица,
праћењем њиховог рејтинга, успостављањем лимита према појединачним земљама, као и
праћењем изложености и искоришћености постављених лимита. Код преузимања ризика према
банкама ван територије Републике Србије, приликом одобравања лимита узима се у обзир и
процена ризика земље.

43.7. Ризик друге уговорне стране

Ризик друге уговорне стране јесте могућност настанка негативних ефеката на финансијски
резултат и капитал банке услед неизмирења обавезе друге уговорне стране у трансакцији пре
коначног поравнања новчаних токова трансакције, односно измирења новчаних обавеза по тој
трансакцији.
Банка 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.

43.8. Ризик улагања

Ризици улагања Банке, обухватају ризике улагања у друга правна лица и у основна средства, у
складу са регулативом Народне банке Србије.
Банка је процес управљања ризиком улагања уредила одговарајућом политиком и пратећим
интерним актима, а ограничила кроз адекватан систем интерних лимита. У току 2021. године као и
на дан 31. децембра 2021. године Банка је континуирано водила рачуна о ризицима улагања и
ризици улагања су били у оквиру законски прописаних показатеља.

43.9. 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. Банка није имала
прекорачење законских лимита на дан 31. децембар 2021. године.
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Оквир управљања капиталом је намењен обезбеђивању довољне количине капитала у циљу
подршке Банци код основних ризика и за остваривање регулаторних циљева и циљева кредитног
рејтинга руководства. Управљање капиталом се односи на дефиницију оптималног износа
капитала који Банка треба да одржи узимајући у обзир постојећи квалитет средстава и будуће
стратегије кредитирања.

План управљања капиталом Банке 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 Банке 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 Банке.

Извештаји се Народној банци Србије достављају на кварталном нивоу. Банка контролише и прати
показатеље адекватности капитала на месечном нивоу.

У складу са Базел III стандардима Банка је дужна да обрачунава:

 Показатељ адекватности основног акцијског капитала који представља процентуално изражен
однос основног акцијског капитала и ризичне активе Банке;

 Показатељ адекватности основног капитала који представља процентуално изражен однос
основног капитала и ризичне активе Банке;

 Показатељ адекватности капитала који представља процентуално изражен однос капитала и
ризичне активе Банке;

Банка 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

Банка 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 Банка у обавези
да одржава изнад прописаног регулаторног минимума односно не могу се користити за одржавање
минимално прописаних показатеља адевкатности капитала Банке.

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.

Банка је утврђена као системски значајна банка од стране Народне банке Србије.

Банка је дужна да у свом пословању обезбеди минималну висину капитала у износу од 10 милиона
евра у динарској противвредности према званичном средњем курсу. Банка 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 Банке 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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Елементи регулаторног капитала Банке као и показатељ адекватности капитала су приказани у
наредној табели:

31.12.2021 31.12.2020
РСД000 Базел III Базел III

Основни капитал
Номинална вредност уплаћених акција,    осим преференцијалних
кумулативних акција 56,830,752 31,607,808
Емисиона премија 2,564,892 2,563,562
Губици из претходних година (1,451,822) (2,515,202)
Губитак из текућег периода - (1,179,455)
Нематеријална улагања (1,214,245) (641,088)
Одложена пореска средства која зависе од будуће профитабилности,
изузев оних која проистичу из привремених разлика, умањена за повезане
одложене пореске обавезе - (87,543)
Ревалоризационе резерве и остали нереализовани добици 787,665 208,048
Нереализовани губици по основу хартија    од вредности које се вреднују
по фер вредности кроз остали    резултат (142,387) (19,053)
Резерве из добити
Остале резерве 26,396,554
Регулаторна прилагођавања вредности елемената    основног акцијског
капитала (54,279) (53,242)
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 (72,886) (19,488)
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 (194,783) (39,704)
Основни акцијски капитал 83,449,461 29,824,643
Додатни основни капитал
Основни капитал 83,449,461 29,824,643
Субординиране обавезе које испуњавају услове     за укључивање у
капитал 13,284,460 1,175,802
Допунски капитал 13,284,460 1,175,802
Укупан регулаторни капитал, стање на дан 96,733,921 31,000,445
Ризична актива
Кредитни ризик 423,168,498 148,570,086
Девизни ризик - 728,477
Ценовни ризик 738,442 1,056,275
Ризик прилагођавања кредитне изложености 225,756
Оперативни ризик 50,006,363 20,787,800
Показатељ адекватности основног акцијског капитала 17.60% 17.43%
Показатељ адекватности основног капитала 17.60% 17.43%
Показатељ адекватности капитала 20.40% 18.11%
Укупни захтеви за заштитне слојеве капитала (%) 6.50% 5.19%
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44. УПРАВЉАЊЕ КАПИТАЛОМ (наставак)

Остварени показатељи пословања Банке на дан 30. децембар 2021. године су усаглашени са
прописаним вредностима од стране Народне Банке Србије као што је и приказано у наредној
табели:

РСД000 Прописани 31.12.2021 31.12.2020

Капитал 10 милиона
евра 823 мил ЕУР 264 мил ЕУР

Показатељ адекватности капитала Минимум 8% 20.40% 18.11%
Показатељ адекватности    основног капитала Минимум 6% 17.60% 17.43%
Показатељ адекватности    основног акцијског
капитала Минимум 4.5% 17.60% 17.43%
Ризика концетрације Максимум 50% 9.17% 18.10%
Улагања Банке Максимум 60% 12.89% 30.74%
Улагања Банке у лица која нису    у финансијском
сектору Максимум 10% 0.01% 0.02%
Изложеност Банке према    једном лицу или групи
повезаних    лица Максимум 25% 16.71% 24.12%
Збир великих изложености банке Максимум 400% 59.04% 95.89%
Показатељи ликвидности
a)  ужи показатељ ликвидности Минимум 0.5 1.62 1.37
b) показатељ ликвидности Минимум 0.8 1.79 1.51
Показатељ покрића ликвидном    aктивом Минимум 100% 133.64% 130.62%
Показатељ девизног ризика Максимум 20% 0.24% 2.35%

Банка редовно прати и контролише наведене прописане показатеље пословања. Банка је у току
2020. као и у току 2021. године била усклађена са прописаним показатељима пословања.

45. 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

Oбрачун фер вредности у  базиран је првенствено на екстерним изворнима података (котације
дилера за државне обвезнице и расположиве цене акција са берзе).

Обвезнице за које котације нису расположиве у адекватном броју или котације нису довољно
ажурне вреднују се дисконтовањем будућих новчаних токова коришћењем унапред дефинисане
криве за одговарајућу валуту.

ОТC деривати вреднују се дисконтовањем будућих новчаних токова уз помоћ дефинисаних крива
приноса за конкретан производ и конкретну валуту. Криве приноса за деривате (FXS- криве) се
дневно чувају у систему за чување позиције ОТП банкарске Групе (Кондор+ систем). Коришћењем
модела вреднују се и обвезнице уколико не постоји адекватан број котација или котације нису
ажурне.

За процену фер вредности финансијских инструмената Банке 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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45. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА (наставак)

Методе, претпоставке и технике процене које се користе за утврђивање фер
вредности (наставак)

Банка користи следећу хијерархију при одређивању и обелодањивања фер вредности
финансијских инструмената, у зависности од тога како се изводи тржишна вредност инструмента:

Ниво 1: Тржишне котације истоветних финансијских инструмената на активним тржиштима
(некориговане); Фер вредност одређена на основу котација може бити Ниво 1 уколико су
фреквенција и обим трговања задовољавајући и постоји конзистентност цена. Као Ниво 1
класификују се деривати којима се тргује организовано, на берзи, као и акције и обвезнице за које
постоји активно тржиште

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); Инструменти за које постоје тржишне котације,
али чије тржиште се не може сматрати активним услед ограничене ликвидности, класификују се
као Ниво 2. Уколико тржишне котације нису доступне, али се фер вредност одређује коришћењем
модела за вредновање (дисконтовање будућих новчаних токова), а сви параметри модела (криве
приноса, спредови) су доступни на тржишту, такође се додељује  2. ОТЦ деривати и мање ликвидне
акције и обвезнице класификују се као Ниво 2 инстументи и

Ниво 3: Неуочљиви инпути за средства и обавезе, који се користе уколико релевантни уочљиви
инпути нису доступни. Банка 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. Инструменти чија се фер вредност одређује на бази котација
које нису довољно ажурне или коришћењем модела чији сви инпути нису тржишно доступни
класификују се као Ниво 3 хијерархије. Тржишно недоступни параметри најчешће се односе на
кредитне спредове који се изводе из интерно обрачунатих мера. Акције за које не постоје котације,
неликвидне обвезнице, као и кредити и депозити класификују се као Ниво 3

У процени фер вредности финансијских инструмената дана 31. децембра 2021. Банка је користила
инпуте хијерархијске нивое 1,  2 и 3.

Финансијски инструменти вредновани по фер вредности

Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха и финансијска средства по фер
вредности кроз остали резултат 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.
Банка 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. Фер вредност државних
обвезница са којима се акитвно тргује, чије су котације доступне на Bloomberg платформи, и које
су оцењене са БВАЛ- оценом већом или једноком од 7 (на скали од 1 до 10), класификују се као
инструменти из нивоа 1.
С тим у вези, Банка се определила за комбинацију тржишног и приходовног приступа и процену
фер вредности мање ликвидних обевезница је урадила на основу инпута хијерархијсог Нивоа 2.
Фер вредност је утврђена на основу:

 Доступних цена за хартије деноминоване у динарима и еврима, односно коришћене су
цене са Bloomberg-a на 31.12.2021. на основу којих је генерисана динарска односно евро
“безризична“ крива за дискотавање новчаних токова. Вредности крива се чувају у front-
office систему, Кондор+.

 На основу добијених цена за конкретне рочности.

Акције за које не постоје котације, неликвидне обвезнице се класификују као инструменти из Нивоа
3.Фер вредност валутних свопова и форварда се обрачунава на бази дисконтовања процењених
будућих токова готовине. За дисконтовање Банкa користи тржишне каматне стопе за финансијске
инструменте са истим преосталим роком доспећа.
Фер вредност каматних свопова се обрачунава као разлика између дисконтованог будућег
новчаног тока  везаног за фиксну стопу и дисконтованог будућег новчаног тока везаног за
варијабилну стопу.
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45. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА (наставак)

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).

У табели у наставку приказана је фер вредност финансијских инструмената који се признају по фер
вредности у финансијским извештајима:

31. децембар 2021 31. децембар 2020
РСД000 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Укупно Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Укупно

Финансијска имовина - 257,848 - 257,848 29,921 29,921
Потраживања по основу
деривата - 257,848 - 257,848 - 29,921 - 29,921
Хартије од вредности 49,258,371 4,526,331 29,665 53,814,367 - 17,228,522 - 17,228,522
Хартије од вредности које
се вреднују по фер
вредности кроз биланс
успеха 8,837,351 - - 8,837,351 - 7,949,969 - 7,949,969
Хартије од вредности које
се вреднују по фер
вредности кроз остали
резултат 40,421,020 4,526,331 29,665 44,977,016 - 9,278,553 - 9,278,553
Финансијске обавезе - 206,738 - 206,738 160,724 160,724
Обавезе по основу
деривата - 206,738 - 206,738 - 160,724 - 160,724

Банка 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
Банка је преузела са званичног сајта НБС, користећи:

 Каматне стопе банака на кредите одобрене становништву и нефинансијском сектору, по
валутама – новоодобреним пословима на дан 30. новембар 2021. године, као последњи
доступни тржишни подаци – инпути за процену фер вредности кредита и потраживања од
комитената. Банка је сврстала овај инпут у инпуте нивоа 3.

 Каматне стопе банака на примљене депозите од становништва и нефинансијског сектора, по
валутама – новоодобрени на дан 30. новембар 2021. године као последњи доступни подаци
са тржишта – инпут за процену фер вредности депозита и осталих обавеза према другим
комитентима, Банка је сврстала овај инпут у инпуте нивао 3.
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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:

31. децембар 2021

РСД000 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Укупно Књиговодстве-
на вредност

Готовина и средства код централне
банке - 90,624,576 - 90,624,576 90,624,576
Заложена финансијска средства - 463,080 - 463,080 463,080
Кредити и потраживања од банака
и других финансијских организација - - 8,761,581 8,761,581 8,761,581
Кредити и потраживања од
комитената - - 492,657,849 492,657,849 493,442,622
Остала средства - - 3,469,875 3,469,875 3,469,875

- 91,087,656 504,889,305 595,976,961 596,761,734
Депозити и остале обавезе према
банкама, другим финансијским
организацијама и централној банци - - 166,985,218 166,985,218 166,985,806
Депозити и остале обавезе према
другим комитентима - - 382,573,251 382,573,251 382,573,400
Остале обавезе - - 6,279,469 6,279,469 6,279,469

- - 555,837,938 555,837,938 555,838,675

31. децембар 2020

РСД000 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                      - 4,955,868 4,955,868 4,955,868
Кредити и потраживања    од
комитената 170,048,467 170,048,467 169,993,155
Остала средства                      - 871,813 871,813 871,813

34,746,385 175,876,148 210,622,533 210,567,221
Депозити и остале обавезе према
банкама, другим финансијским
организацијама и централној
банци 49,710,118 49,710,118 49,710,118
Депозити и остале обавезе    према
другим    комитентима 153,104,371 153,104,371 153,111,844
Остале обавезе 1,651,698 1,651,698 1,651,698

204,466,187 204,466,187 204,473,660
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46. АНАЛИЗА ДОСПЕЋА АКТИВЕ И ПАСИВЕ

Табела у наставку приказује анализу имовине и обавеза према томе када се очекује да ће бити
доспели или измирени:

РСД000

31.12.2021 31.12.2020
<12

месеци
>12

месеци
<12

месеци
>12

месеци
Готовина и средства код централне банке 90,624,576 - 33,251,589 -
Заложена финансијска средства - 463,080 317,494 1,177,302
Потраживања по основу деривата 71,665 186,183 24,858 5,063
Хартије од вредности 17,673,229 36,141,138 6,680,967 10,547,555
Кредити и потраживања од банака и других
финансијских организација 8,738,540 23,041 4,953,954 1,914
Кредити и потраживања од комитената 154,263,256 339,179,366 25,566,295 144,426,860
Инвестиције у придружена друштва и
заједничке подухвате - 149,650 - -
Инвестиције у зависна друштва - 755,514 441,416 -
Нематеријална имовина - 1,214,245 641,087 -
Некретнине, постројења и опрема - 12,329,180 9,355,003 -
Инвестиционе некретнине - 119,268 150,125 -
Текућа пореска средства 190,978 - 40,464
Одложена пореска средства - - 400,041 -
Стална средства намењена продаји и
средства пословања које се обуставља 6,164 - 6,164 -
Остала средства 3,441,664 28,211 1,193,332 -
УКУПНО АКТИВА 275,010,072 390,588,876 82,982,325 156,199,158
Обавезе по основу деривата 25,028 181,710 157,357 3,367
Депозити и остале обавезе према банкама,
другим   финансијским организацијама и
централној банци 104,389,787 62,596,019 38,832,885 10,877,233
Депозити и остале обавезе према другим
комитентима 370,693,598 11,879,802 150,288,274 2,823,570
Субординиране обавезе 27,039 14,697,763 1,239 1,175,802
Резервисања - 3,787,232 - 1,544,219
Одложене пореске обавезе - 27,600 - 514,891
Остале обавезе 4,999,656 1,279,813 1,369,774 927,164
УКУПНО ОБАВЕЗЕ 480,135,108 94,449,939 190,649,529 17,866,246
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47. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

РСД000 31.12.2021 31.12.2020
У динарима
Жиро рачун (Напомена 18) 8,028,954 2,629,694
Готовина у благајни (Напомена  18) 8,375,285 4,235,439
Укупно у динарима 16,404,239 6,865,133
У страној валути
Девизни рачуни (Напомена  22) 5,936,136 4,049,502
Готовина у благајни у страној валути (Напомена  18) 6,056,408 4,632,993
Чекови у страној валути 60 60
Остала новчана средства у страној валути (Напомена  18) 5,156 28,725
Укупно у страној валути 11,997,760 8,711,279
Злато и племенити метали (Напомена  18) 54,196 52,314
Укупно готовина и готовински еквиваленти 28,456,195 15,628,727

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

48. УСАГЛАШЕНОСТ ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА

Банка је са стањем на дан 31. октобра 2021. године извршила усаглашавања обавеза и
потраживања са правним лицима и банкама, у складу са Законом о рачуноводству.
Обелодањивање неусаглашених потраживања дато је у складу са захтевом члана 22. овог Закона.

Укупан износ потраживања и обавеза послатих на усаглашавање је 862,284,479  хиљада динара.
Износ усаглашених обавеза и потраживања чини 94.85% од укупног износа који је враћен након
усаглашавања од стране клијената, односно 71.51% од укупно послатих износа на усаглашавање.
Износ укупно неусаглашених обавеза и потраживања износи 4,080 хиљада динара.

2021
РСД 000 Актива Пасива

Број неусаглашених ИОСа 348 256
Укупан број-предмет усаглашавања 7,968 8,423
% броја неусаглашених 4.37% 3.04%
Износ неусаглашених 2,150 1,930
Укупан износ-предмет усаглашавања 360,782,796 289,282,553
% износа неусаглашених 0.00% 0.00%





2021.
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01 Уводна реч председника   
 Извршног одбора

 

Предраг Михајловић

Драги акционари,

Претходна 2021. година је била вишеструко 
изазовна за нас у ОТП банци Србија. Упркос 
измењеним условима рада и организације 
свакодневног живота изазваних пандемијом, 
након 19 месеци посвећености, више од 
три хиљаде стручњака и професионалаца 
успешно је привело интеграцију крају. 
Данашња ОТП банка Србија а.д. Нови Сад је 
почела је са радом 05. маја 2021. године, чиме 
се окончао процес интеграције ОТП банке 
Србија а.д. Београд (бивше Societe Generale 
Srbija) и Војвођанске банке а.д. Нови Сад. 

Најкомплекснија банкарска интеграција 
икад реализована на овим просторима 
представља стратешки потез ОТП Групе 
са циљем да формира водећу банкарску 
институцију у Србији. Нова банка представља 
синергију најбољих решења два велика 
банкарска бренда, као и идеалан спој 
вредности, традиције, техничке напредности 
и врхунског корисничког искуства. 

Као резултат успешно спроведене друге 
заредом интеграције у кратком временском 
периоду, као и континуираног раста у 
редовном пословању, формирана је банка 
која је постала појединачно највећи кредитор 
на српском тржишту, и у сегменту пословања 
са привредом и са становништвом, са укупно 
4.2 милијарди евра нето пласираних кредита, 
уз 5.7 милијарди ЕУР активе, 2,789 запослених 
и преко 766,000 активних клијената. Банка 

је такође задржала лидерску позицију у 
услугама лизинга, факторинга и eccomerce 
тржишта. 

Наша мрежа од 184 експозитура у 91  граду 
и 294 банкомата је међу највећима у нашој 
земљи, чиме желимо да задржимо лични 
контакт са нашим клијентима. Истовремено 
смо усмерени на иновације и дигитализацију 
пословања које омогућава клијентима нове 
погодности са фокусом на унапређење 
дигиталног банкарства и корисничког 
искуства.

Наша визија је да ОТП банка буде препозната 
као шампион на српском тржишту у 
креирању искуства клијената кроз сервис 
и иновативна решења. Планирамо да то и 
остваримо усмерењем на четири стратешка 
циља: 1) Изградња дигиталне културе, 2) 
Дигитализација и унапређење операција, 
3) Унапређење искуства клијената и 4) 
Успостављено управљање на основу 
података.

На том путу у једнакој мери се ослањамо 
на употребу напредних технологија 
и посвећености и експертизе наших 
запослених.  Ми не желимо да будемо 
лидери само у кредитирању и тржишном 
учешћу, него и у креирању нових и 
иновативних решења и услуга како би 
нашим клијентима обезбедили најбоље 
могуће корисничко искуство. У остварењу 
овог циља, наше вредности нас воде да 
унутар ОТП банке живимо иновације и 
верујемо у промене. Из тих разлога и 
развијамо концепт животног циклуса 
запослених како би континуирано пратили 
и унапређивали искуство запослених, али и 
обезбедили да наше компанијске вредности 
демонстрирамо једнако према клијентима 
и унутар наше банке међу запосленима. 
Јер компанија која жели лидерску улогу 
мора да се константно развија и расте, а 
тај развој и раст почива на развоју и расту 
њених људи. Отуд су проистекли и бројни 
програми у банци који имају за циљ да 
подрже запослене у  живљењу компанијских 
вредности, укључујући најновије из 2021: 
1) “DARe” развојни програм за 30 учесника 
чији је циљ да подржи носиоце промена 
и кључних компетенци у банци у њиховом 
даљем развоју; 2) „BFF“ (back-front office) 
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радионице са циљем да колеге из различитих 
сектора унапреде комуникацију и сарадњу 
у проналажењу решења са заједничким 
циљем, где је учествовало преко 100 колега 
који су оснажени да буду агенти промена у 
банци; 3) „Шампиони промена“ као начин 
промовисања носиоца промена који су 
препознати од стране самих запослених, 
својих колега.

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, 
ослушкујући коментаре клијената кроз нашу 
апликацију Елвис, обезбедимо снажнију 
подршку привреди, развојним пројектима, 
као и олакшан приступ финансирања микро 
и МСП сегмента. 

Банка је у 2021. години остварила позитиван 
оперативни резултат (пре резервисања и 
пореза) у износу од 6,444 милиона динара. 
Остварен је раст кредита становништву од 
око 12% у односу на 2020. годину (уколико 
посматрамо износ кредита две спојене банке), 
уз тржишно учешће од 19%. Током 2021. године 
Банка је била лидер на тржишту стамбених 
кредита са тржишним учешћем од 21.8% што 
значи да је свака пета некретнина купљена 
кредитом заправо купљена уз кредит ОТП 
банке. У погледу готовинских кредита, Банка 
такође држи лидерску позицију са тржишним 
учешћем од 20.2%. Истовремено, Сектор за 
пословање са привредом успео је да премаши 
очекивано учешће на тржишту у сегменту 
кредита пласираних привреди и оствари 
ниво од 16.3%. Да снажно подржавамо МСП 
сектор доказали смо и потписивањем уговора 
са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) 
о зајму у износу од 2.3 милијарде динара 
за даље кредитирање малих и средњих 
предузећа (МСП) у Србији, пре свега за МСП 
који послују у економски мање развијеним 
деловима земље.

Одговорност је темељ пословања ОТП банке 
у свим аспектима. Нашу пословну стратегију 
темељимо у значајној мери и на принципима 
одрживог пословања, кроз остваривање 
баланса између економских, социјалних и 

еколошких утицаја и циљева.  
ОТП банка је остала највећи спонзор и 
званична банка Олимпијског комитета Србије 
и током 2020. и 2021. године када је било 
неизвесно одржавање Олимпијских игара 
и упркос неизвесности обновила уговор 
о спонзорству са Олимпијским комитетом 
Србије у циљу апсолутне подршке нашим 
најбољим Олимпијцима. 

Са Галеријом Матице српске, једне од 
најзначајнијих установа културе у земљи, 
негујемо сарадњу кроз пројекат „Одговорно 
у култури“ и подржавамо бројне пројекте 
посвећене дигитализацији културног 
наслеђа, што смо потврдили у новембру 2021. 
реализацијом пројекта „ДигиАрт“, виртуелне 
презентације уметничких дела из колекције 
галерије Матице српске.

Једно од кључних стратешких усмерења 
је зелена транзиција, односно посвећеност 
одрживом пословању и еколошким 
пројектима о чему сведоче бројне зелене 
иницијативе које смо покренули. То 
потврђујемо и кроз пети циклус пројекта 
„Generator Zero“ који је посвећен подршци 
и награђивању иновационих пројеката који 
представљају одржива решења са реалним и 
мерљивим утицајем на смањење карбонског 
отиска, као једног од највећих изазова 
данашњице. Препознајући важност борбе 
против климатских промена, ОТП банка је прва 
банка у Србији која се прикључила глобалној 
иницијативи „Priceless Planet Coalition“ са 
циљем да се у следећих пет година посади 
чак 100 милиона стабала у подручјима широм 
света. Поносни смо и на чињеницу да наша 
банка користи искључиво зелену енергију, 
што потврђује зелени сертификат ЕПС-а, док 
наша централна зграда користи сопствене 
соларне панеле. 

У складу са „Зеленим планом ЕУ“, наша 
матична ОТП Група је дефинисала стубове 
ESG (Е- environmental, S-social, G-governance) 
стратегије са циљем да постане регионални 
лидер у „зеленом“ финансирању и изградњи 
одрживе будућности. Свесни важности 
одрживог пословања, започели смо рад на 
локалној ESG стратегији и оформили радну 
групу која недељно пролази са експертима 
из Групе све аспекте ESG деловања. Банка 
је развила оквир за идентификацију и 
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управљање ESG ризицима у процесу 
кредитирања привреде,  као инструментом 
за транзицију ка одрживој економији. 

У оквиру овог годишњег извештаја 
посебну пажњу смо посветили друштвено 
одговорном пословању, које је уткано у 
све поре наших активности. Наш процес 
извештавања усклађен је са међународно 
признатим стандардима Глобалне 
иницијативе за извештавање (GRI), као и са 
Циљевима одрживог развоја Уједињених 
нација. Извештај доноси одговоре на 18 
стандардизованих показатеља учинка 
у најважнијим областима, као што су 
антикорупција, праксе запошљавања, развој 
запослених, безбедност на раду, заштита 
података о личности, оглашавање, и 
заштита животне средине. Поносан сам што 
активности ОТП банке директно доприносе 
остварењу чак девет Циљева одрживог 
развоја УН.

Претходну годину смо завршили са великим 
успехом захваљујући поверењу наших 
клијената и партнера, и одлучности колега 
да корачамо једни поред других у остварењу 
заједничког циља.  А сваки циљ је близу, када 
знаш где идеш.

Срдачно ваш,

Предраг Михајловић
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02 ОТП Група 

ОТП Група је водећа финансијска група у 
региону Централне и Источне Европе са 
изузетним резултатима раста, уз изванредну 
профитабилност и стабилне позиције 
капитала и ликвидности.

Банкарска група пружа универзалне 
финансијске услуге за 17 милиона клијената 
са 40,000 запослених у 11 земаља. Нуди 
најсавременија дигитална решења и мрежу 
од више од 1,700 експозитура. Операције и 
развојни напори ОТП Групе оријентисани 
на будућност фокусирају се на одрживост 
животне средине, друштва и управљања, док 
истовремено имају за циљ да ојачају своју 
позицију најбољег послодавца у региону 
Централне и Источне Европе.

ОТП Група има седиште у Мађарској и има 
разнолику и транспарентну власничку 
структуру. Банкарска група је котирана на 
Будимпештанској берзи од 1995. године.
Целокупно пословање Групе 2020. године 
одвијало се несметано, упркос ванредним 
изазовима које је пандемија наметнула. 
Консолидована прилагођена добит након 
опорезивања за 2020. годину премашила је 
310 милијарди форинти, док је прилагођени 
РОЕ износио 13%.

У првих девет месеци 2021. године ОТП Група 
остварила је оперативну добит од 483.5 
милијарди форинти (+22% годишње). Укупни 
приход повећан је за 10 посто годишње, при 
чему је нето приход од камата порастао за 8 
посто, а нето приход од провизија и накнада 
растао је чак и брже, за 13 посто. Остали нето 

некаматоносни приход забележио је раст 
од 23% годишње. На основу консолидоване 
прилагођене добити од 373.6 милијарди 
форинти за првих девет месеци, прилагођени 
РОЕ за то раздобље износио је 18.8% (+5,7 п.п. 
годишње). Изузев румунске подружнице, 
деветомесечна добит свих страних 
подружница премашила је резултате у односу 
на целу 2020. годину. Допринос страних 
подружница повећан је за 4 процентних 
поена на годишњем нивоу на 52 посто.
ОТП Група је пионир у дигитализацији и 
скоро 30 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 1,329 стартап  компанија уз 
остварених 45 пилот пројеката, а управо је у 
току пети ОТП Стартап Партнерски Програм 
који представља најопсежнији програм 
иновација Групе, јер су све чланице групације, 
укључујући ОТП банку Србија, у потрази за 
стартап партнерима који подржавају њихове 
пословне циљеве. Овај програм је вишеструко 
награђиван за најбољи програм инкубатора 
и акцелератора у Европи.

У новембру 2021. године је још једном 
потврђена лидерска позиција у иновацијама 
када су SambaNova Systems, компанија за 
израду најнапреднијег софтвера, хардвера, и 
решења за покретање апликација вештачке 
интелигенције у овој индустрији, и ОТП Група 
објавиле стратешко партнерство за изградњу 
најбржег АИ суперрачунара у Европи. За 
најнапреднији језички модел на свету у једној 
пословној банци, заједно ће имплементирати 
вишеоквирни систем вештачке интелигенције 
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изграђен на решењу компаније SambaNova 
Dataflow-as-a-Service GPT. У сарадњи са 
Министарством за иновације и технологију 
Мађарске, систем ће бити доступан као 
национални ресурс вештачке интелигенције, 
како за јавни и приватни сектор, тако и за 
високо образовање.

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 поред Мађарске, тренутно послује 
у Албанији (ОТП Албанија), Бугарској (ДСК 
банка), Хрватској (ОТП банка Хрватска), 
Румунији (ОТП банка Румунија), Србији 
(ОТП банка Србија), Словенији (СКБ банка), 
Украјини (ЦЈСЦ ОТП банка), Русији (ОАО ОТП 
банка), Молдавији (Мобиасбанка) и Црној 
Гори (Црногорска комерцијална банка) 
преко својих субсидијара. 

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.

Одрживост је у самом врху приоритета ОТП 
групе, са циљем да се избегну негативни 
утицаји на животну средину и друштво, 
и искористе потенцијали за унапређење 
пословања. Своје приоретете у области 
одрживости ОТП група идентификује у складу 
са глобалним изазовима и трендовима, као 
и са очекивањима заинтересованих страна. 
Идентификовани приоритети укључују 
фокус на производе који имају позитиван 
еколошки и друштвени утицај, као и 
финансијску едукацију. Циљ ОТП групе је да 
до 2023. године постане најбоље опремљена 
банка за тзв. „зелено“ финансирање у 
централној Европи.

Крајем 2021. године ОТП је добио неколико 
признања од светског магазина Global 
Finance New York и то за најбољу банку 
у Мађарској, за најбољу банку за мала и 
средња предузећа и за најбоље приватно 
банкарство у Централној и Источној Европи, 
као и за најбољу финансијску лабораторију 
за иновације на свету. Исти магазин је поново 
прогласио ОТП банку за најсигурнију банку у  
2021. у Мађарској, чиме се придружила групи 
Светских најсигурнијих банака.

Такође, „Euromoney Awards for Excellence 
2021“ је доделио ОТП банци награду 
„Најбоља банка у Централној и Источној 
Европи“, као и „Најбоља банка у Мађарској“, 
док су и субсидијари у Бугарској, Црној Гори 
и Албанији такође проглашени за најбоље 
банке.
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03 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад 

Нова ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, настала 
као резултат процеса интеграције ОТП банке 
Србија а.д. Београд (бивше Societe Generale 
Србија) и Војвођанске банке а.д. Нови Сад 
05.05.2021. године је почела са радом. Овим 
чином реализована је најкомплекснија 
банкарска интеграција икад реализована на 
овим просторима, која уједно представља 
стратешки потез ОТП Групе са циљем да 
формира водећу банкарску институцију 
у Србији. Ова успешна интеграција је 
резултирала стварањем једне од водећих 
финансијских институција у Србији по 
величини активе, броју експозитура 
и величини кредитног и депозитног 
портфолија. Седиште интегрисане банке је у 
Новом Саду, на адреси Трг Слободе 5 у самом 
центру града. ОТП банка Мађарска је 100% 
власник ОТП банке Србија.

Као резултат успешно спроведене 
интеграције, у априлу 2021. године, и 
континуираног раста у редовном пословању, 
формирана је банка која је постала 
појединачно највећи кредитор на српском 
тржишту са укупно 4.2 милијарди евра нето 
пласираних кредита, уз 5.7 милијарди ЕУР 
активе, 2,789 запослених, 294 банкомата и 184 
експозитура у 91 граду широм земље. Банка је 
такође лидер у услугама лизинга, факторинга 
и екомерц тржишта.

О комплексности процеса интеграције која се 
одвијала између две банке чије су централе 
биле у два града, Београду и Новом Саду, а 
оперативни рад се заснивао на два различита 
ИТ core банкарског система, најбоље сведоче 

следеће бројке: 

• 19 месеци процеса интеграције, више 
од 3.100 састанака што је око 3.100 сати 
састанака тимова из Будимпеште, Новог 
Сада и Београда 

• Скоро 600 људи учествовало је на пројекту 
• Више од 777.000 сати рада
• 30 радних група, 10 крос-функционалних 

тимова, 6 Спонзора 
• Скоро 100 милиона мигрираних података
• Преко 8.300 тестова је креирано и 

извршено током више циклуса тестирања
• Више од 6.000 инцидената је 

идентификовано и затворено током 
трајања пројекта

• Развијено је 185 ИТ ГАП-ова 
• Укупно 5.094 учесника обука уз 125 

интерна тренера и 19.377 сати тренинга
• Моделирано је 64 критичних процеса и 

креирано 140 дијаграма тока 
• Усвојено током интеграције 1.159   

нормативних аката 

Упркос изазовима у 2021. години, изазваних 
условима пандемије корона вируса као и 
напора свих запослених да се интеграција 
успешно окончана у року, остварен је раст 
кредита становништву од око 12% у односу 
на 2020. годину уколико посматрамо износ 
кредита две спојене банке, при чему је ОТП 
банка успела да оствари тржишно учешће од 
19%.

Током 2021. године Банка је била лидер на 
тржишту стамбених кредита са тржишним 
учешћем од 21.8% што значи да је свака пета 
некретнина купљена кредитом ОТП банке. У 
погледу готовинских кредита, Банка такође 
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држи лидерску позицију са тржишним 
учешћем од 20.2%.  

Истовремено, Сектор за пословање са 
привредом успео је да премаши очекивано 
учешће на тржишту у сегменту кредита 
пласираних привреди и оствари ниво од 
16.3%.

ОТП банка је усмерена на иновације и 
дигитализацију свог пословања, које 
омогућава клијентима нове погодности 
са фокусом на унапређење дигиталног 
банкарства, бројне погодности за кориснике 
наших картица, као што су коришћење 
телефона као картице (уз mCard и ApplePay), 
али и P2P плаћања и пренос средстава 
приватним лицима путем и-мејла и телефона, 
и још много тога.

У оквиру ОТП Групе послује и ОТП Leasing 
Србија, лидер на тржишту лизинга у Србији са 
укупним финансирањем од 108 милиона евра 
нових пласмана, што представља 19,5 одсто 
тржишног учешћа у новој продукцији, као и 
ОТП Осигурање које пружа услуге животног 
осигурања преко ОТП банке, као заступника 
у осигурању.

ОТП банка Србија освојила је у током 2021. 
године престижне награде и признања  
за неколико својих највиших менаџера, 
за континуирану и изузетну сарадњу и 
постигнуће у пословима платног промета са 
иностранством, за своју еCommerce услугу, 
али и за друштвено одговорну кампању 
“Круг подршке”.

ОТП банка је члан различитих пословних 
организација и удружења, кроз која активно 
промовише високе етичке стандарде 
у пословању и настоји да конкретним 
ангажовањем допринесе развоју друштвено 
одговорних и одрживих пракси. Нека од 
тих удружења су: Удружење банака Србије, 
Привредна комора Србије, ACI Србија, 
Америчка привредна комора, Француска 
привредна комора, Форум за одговорно 
пословање, Српски филантропски форум, 
Савез економиста Србије, Савез економиста 
Војводине, Савет страних инвеститора, 
НАЛЕД, Иницијатива Дигитална Србија и 
ИАБ. ОТП банка је и поносни члан „Клуба 
пријатеља УНИЦЕФ-а“.
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04 Мaкрoeкoнoмскo oкружeњe и  
 бaнкaрски сeктoр

Током 2021. године и даље је била присутна 
неизвесност у погледу утицаја тока пандемије 
и појаве нових сојева вируса на брзину 
глобалног привредног раста, светске цене 
примарних производа и инфлацију. Према 
мишљењу Међународног монетарног 
фонда, отварање економија након укидања 
оштрих мера за сузбијање пандемије 
довело је до наглог опоравка глобалне 
привредне активности, раста потражње 
за енергијом и исцрпљивања залиха 
енергената, посебно резерви гаса у Европи. 
Услед погоршања динамике пандемије, 
поремећаја у снабдевању и инфлације, ММФ 
је у октобру смањио пројекцију глобалног 
раста из јула за 0.1 процентни поен на 5.9% 
у 2021. години, а према предвиђањима 
висок раст цена енергената би требало 
да попусти до краја прве половине 2022. 
године. COVID-19 и глобално успоравање су 
имали мање последице на Србију у односу 
на већину европских земаља, пре свега због 
макроекономске и финансијске стабилности, 
као и правовременог и свеобухватног пакета 
мера. 

Просечна инфлација је током  2021. године 
износила 4.0%, док је међугодишња 
инфлација на крају године била 7.9%. 
Раст инфлације вођен је повећањем цена 
хране и светске цене нафте, као и изразито 
ниском базом из претходне године, односно 
привременим факторима на које монетарна 
политика не може да утиче. Базна инфлација 
је у последњих осам година износила је око 

1.8%, потврђујући ценовну стабилност, док 
је у децембру 2021. године била је на нивоу 
од 3.5% што је значајно ниже у односу на 
укупну инфлацију и указује на привременост 
инфлаторних притисака. Према пројекцији 
Народне банке Србије, инфлација би требало 
да се врати у границе одступања од циља око 
средине 2022. године, а затим стабилизује 
близу централне вредности циља до краја 
године.  

Према флеш процени Републичког завода за 
статистику о економским кретањима у 2021. 
години, реални међугодишњи раст БДП-а 
Србије износио је 7.5%, што је изнад очекивања 
Народне банке Србије и доприноси 
повољнијој основи за раст у 2022. години. 
Раст је углавном вођен опоравком услужних 
сектора, као и растом грађевинарства и 
индустрије. Повољан утицај на привредни 
раст имао је и прилив страних директних 
инвестиција који је достигао рекордне нивое 
од око 8% БДП-а и у потпуности покрио 
дефицит текућег рачуна Србије, што се 
очекује и у наредним годинама. Извоз робе 
и услуга је у toku 2021. године остварио раст, 
који је вођен углавном извозом прерађивачке 
индустрије и извозом ИКТ и пословних услуга. 
У средњем року очекује се привредни раст 
од 4.0% до 5.0%, као резултат наставка 
инвестиционог циклуса, реализације великих 
инфраструктурних пројеката, раста личне 
потрошње и повољних трендова на тржишту 
рада. Ризици пројекције односе се пре 
свега на неизвесност динамике пандемије 
и кретање светке цене енергената. Ток 
капитала ка Србији, као једној од земаља у 
успону, биће опредељено одлукама водећих 
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Инфлација

Међугодишња инфлација је у децембру 
2021. године износила 7.9%, док је у 
просеку износила 4.0% током године. Раст 
међугодишње инфлације је био опредељен 
кретањем цена хране и енергената, односно 
категоријама на које монетарна политика не 
може да утиче. Цене енергената су у децембру 
2021. године биле за 13.4% веће у односу на 
децембар 2020. године, што је у највећој мери 
било опредељено растом светске цене нафте 
и нафтних деривата. Током 2021. године 
базна инфлација се у просеку кретала на 
нивоу од 2.3%, док је у децембру била знатно 
нижа од укупне инфлације и износила 3.5%. 
Очувању базне инфлације на ниском и 
стабилном нивоу доприноси дугогодишња 
релативна стабилност девизног курса, која 
ће бити очувана и у наредном периоду.

 

Ризици у погледу инфлације у наредном 
периоду односе се пре свега на кретања цена 
примарних пољопривредних производа, 
светске цене енергената, брзину глобалног 
економског опоравка и дужину трајања 
проблема у глобалним ланцима снабдевања. 
Од другог тромесечја очекује се постепени 
пад инфлације, док би у границе циља 3.0 
± 1.5% требало да се врати током трећег 
тромесечја.

централних банака, Система федералних 
резерви и Европске централне банке, које 
су донеле одлуку да смањују обим додатне 
ликвидности у финансијски систем, али 
без повећавања основних каматних стопа. 
Приоритет монетарне политике Србије у 
средњем року биће обезбеђење ценовне и 
финансијске стабилности, праћено растом 
привреде и запослености, као и растом 
инвестиција и извозног сектора.

Економска активност

Криза изазвана пандемијом је имала 
мање последице на Србију у односу на 
већину европских земаља захваљујући 
очуваној макроекономској и финансијској 
стабилности, претходној динамици 
раста, створеном фискалном простору, 
правовременом и свеобухватном пакету 
мера, као и због структуре економије. Већ у 
првом тромесечју 2021. године БДП Србије 
се вратио на преткризни ниво, а према 
флеш процени РЗС, реални раст БДП-а у 
току 2021. године износио је 7.5% и вођен је 
опоравком услужних сектора, као и растом 
грађевинарства и индустрије.

У наредних десет година процењује се да 
ће раст БДП-а бити од 4% до 5% због новог 
инвестиционог циклуса и планираних 
инфраструктурних пројеката. 

Ризици из међународног окружења односе 
се на опоравак зоне евра, застоје у ланцима 
производње, енергетску кризу и цене 
примарних производа, а ризици из домаћег 
окружења на пољопривредну сезону, 
већи прилив СДИ и темпо раста јавних 
инвестиција.
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Moнeтaрнa пoлитикa

Током 2020. године, Народна банка Србије 
је снизила референтну каматну стопу на 
историјски најнижи ниво од 1%, који је успела 
да задржи непромењен у току 2021. године, 
упркос већем расту инфлације. Повећани 
трошковни притисци у међународном и 
домаћем окружењу, као и потреба да се 
утиче на инфлациона очекивања, утицали  
су на одлуку Народне банке Србије да  
у последњем тромесечју 2021. године 
постепено повећа просечну пондерисану 
каматну стопу на реверзне репо аукције 
за 48 базних поена у циљу пооштравања 
монетарних услова. На овај начин је 
искоришћена флексибилност монетарног 
оквира и прилагођени су монетарни услови 
без промена основних каматних стопа. 
Приоритет монетарне политике у наредном 
периоду биће обезбеђење ценовне и 
финансијске стабилности у средњем року, 
уз подршку што бржем расту привреде и 
запослености, даљем расту извозног сектора, 
као и повољном инвестиционом амбијенту.

Настављен је тренд приближавања каматних 
стопа на динарске и евроиндексиране 
кредите, посебно код привреде, што је 
допринело расту степена динаризације 
пласмана на ниво од 38.5% у новембру, 
а тиме и додатном јачању финансијске 
стабилности. Домаћи кредити су у новембру 
2021. године остварили међугодишњи раст 
од 9.0%, имајући у виду високу базу из 2020. 
године услед примене мораторијума. Раст 
кредита је вођен највише кредитирањем 
обртних средстава и инвестиција привреде, 
али и добром реализацијом стамбених 
кредита. Током 2021. године настављено је 
и одобравање кредита из Гарантне шеме 
микропредузећима, малим и средњим 
предузећима и предузетницима као снажан 
кредитни импулс реалном сектору. 
 

Курс динaрa

Иако су депрецијацијски притисци, као 
последица ширења пандемије на глобалном 
нивоу, били присутни током 2020. године, 
курс динара према евру остао је готово 
непромењен. Стабилном кретању курса 
динара највише је допринела Народна банка 
Србије, обезбеђујући банкама потребну 
девизну ликвидност у условима смањене 
понуде девиза и ефективног страног новца. 

У већем делу 2021. преовладавали су 
апрецијацијски притисци, као резултат 
повољних платнобилансних кретања. Током 
четвртог тромесечја 2021. године јављају се 
депрецијацијски притисци, под утицајем 
повећане тражње за девизама домаћих 
предузећа, увозника енергената, као и због 
смањених улагања нерезидената у динарске 
државне ХоВ.
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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рише повећана неизвесност у погледу утицаја 
тока пандемије и појаве нових сојева вируса, 
али када су у питању економска кретања 
у зони евра, након изазова који потичу од 
знатно више цене природног гаса и застоја 
у ланцима снабдевања, очекује се убрзање 
индустријске производње, што би требало 
позитивно да се одрази на извоз и активност 
прерађивачке индустрије у Србији.

Спoљни дуг и jaвни дуг

Током једанаест месеци 2021. године, јавни 
дуг је смањен на 56.4% (са 57.0% на крају 
2020. године), а према пројекцији требало 
би да буде испод 60% до краја 2021. године. У 
септембру су емитоване две еврообвезнице 
укупне вредности 1.75 милијарди евра, од 
чега је део усмерен на враћање дуга по основу 
доларске обвезнице од 700 милиона долара, 
доспеле у септембру. Даљим ослањањем на 
динарске и евро деноминоване ХоВ, валутни 
ризик наставља да се смањује.
 

Бaнкaрски сeктoр

Бaнкaрски сeктoр je нa крajу трећег квартала 
2021. гoдинe чинилo 24 бaнaкa међу којима 
банке у страном власништву и даље имају 
доминантан удео. Банкарско тржиште је 
веома засићено и пет највећих банака имају 
57.7% тржишног учешћа, што је веће у односу 
на крај 2020. године (53.5%). У будућности 
се може очекивати даља консолидација 
банкарског тржишта у правцу смањења 
броја банака и јачања тржишне снаге 
највећих банака. Укупна нето билансна 
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билaнсa

Током година пре пандемије, Србија је 
елиминисала фискални дефицит, а државне 
инвестиције достигле су близу 5% БДП-а. 
Висок дефицит током 2020. године последица 
је виших расхода због пакета мера подршке 
и набавке медицинске опреме, као и нижих 
прихода. У 2021. години донет је нови пакет 
фискалних мера и предвиђена је помоћ 
најугроженијим секторима и становништву, 
док су капитални расходи наставили да расту. 
У 2022. години очекује се да дефицит буде 
мањи од 5% БДП-а.
 
 

Спoљнa тргoвинa

У периоду јануар–децембар 2021. године, у 
односу на исти период претходне године, 
робни извоз је остварио раст од 26.8%, пре 
свега захваљујући производној и географској 
диверсификацији и извозно-оријентисаним 
инвестицијама, док је робни увоз остварио 
међугодишњи раст од 24.6%.

Очекује се да ће извоз у већој мери 
допринети привредном расту у 2022. години, 
услед постојања инвестиција у разменљиве 
секторе из претходног периода и повољнијих 
изгледа раста најважнијих трговинских 
партнера. Прилив страних директних 
инвестиција у Србију у 2021. години износио 
је 3.9 милијарди евра, чиме је премашен 
досадашњи рекорд из 2019. године, при чему 
је прилив и даље био претежно усмерен у 
извозне секторе.

Међународно окружење и даље каракте-
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динарска штедња становништва повећана 
је за 10.1 милиjaрди динара, односно за 
11.0%, упркос кризи изазваној пандемијом, 
што је показатељ поверења становништва у 
стабилност и сигурност банкарског сектора. 
 

Бруто НПЛ показатељ је на крају трећег 
трoмeсeчja 2021. године износио 3.6%. 
Покривеност НПЛ-а и даље је на високом 
нивоу – исправка вредности укупних кредита 
у септембру износила је 94.4% НПЛ-а, док је 
исправка вредности НПЛ-а била на нивоу од 
59.3% НПЛ-а.
 

Бaнкaрски сeктoр Србиje и дaљe располаже 
значајним вишковима ликвидних средстава.  
Нa крajу трећег трoмeсeчja 2021. гoдинe, 
прoсeчaн мeсeчни пoкaзaтeљ ликвиднoсти 
изнoсиo je 2.28% (прoписaни минимум je 1%), 
дoк je ужи пoкaзaтeљ ликвиднoсти изнoсиo 
1.90% (прoписaни минимум je 0.7%).

актива банкарског сектора Србије је на 
крају септембра 2021. године износила 4,935 
милијарди динара, а укупан капитал 721 
милијарди динара.
 

Нeтo рeзултaт бaнкaрскoг сeктoрa oствaрeн 
у првих девет мeсeци 2021. гoдинe изнoси 
44.8 милиjaрди динaрa, штo прeдстaвљa rast 
oд 2.7% у oднoсу нa исти период прeтхoдне 
гoдине. Позитиван резултат је забележен 
код 20 банака, у укупном износу од 45.5 
милијарде динара, док su 4 banke пословалe 
са губитком у износу од 0.7 милијарду 
динара.

Укупни нeтo крeдити бaнкaрскoг сeктoрa 
Србиje су нa крajу трећег трoмeсeчja 2021. 
гoдинe пoвeћaни зa 6.5% у односу на крај 
претходне године. Динаризација пласмана 
привреди и становништву, мерена учешћем 
динарских пласмана у укупним пласманима, 
износила је 38.5% у новембру 2021. године. 

Примарни извoри финaнсирaњa бaнкaрскoг 
сeктoрa у Србиjи су и дaљe примљeни 
дeпoзити, чиje je учeшћe у укупнoj пaсиви 
68.9%. Укупни примљени дeпoзити нa крajу 
трећег трoмeсeчja изнoсe 3,445 милиjaрди 
динaрa, штo прeдстaвљa пoрaст oд 8.6% у 
oднoсу нa крај претходне године. Посматрано 
од почетка године, закључно са новембром, 
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Банкарски сектор Србије је адекватно 
капитализован. Нa крају септембра 2021. 
године, просечна вредност показатеља 
адекватности капитала на нивоу банкарског 
сектора износи 21.68%, 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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05 Пoслoвaњe сa стaнoвништвoм 

Сектор за пословање са становништвом је 
у 2021. години остао фокусиран на потребе 
својих клијената и развој дугорочних односа. 
Константан раст кредитирања становништва 
један је од кључних показатеља подршке 
коју Банка пружа својим клијентима, 
физичким лицима. У 2021. години остварен 
је раст кредита од око 12% у односу на 2020. 
годину уколико посматрамо износ кредита 
две спојене банке, при чему је ОТП банка 
успела да оствари тржишно учешће од 19%.

У последње две-три године приметан је 
изразит раст финансирања стамбене градње 
и куповине станова и тражње за стамбене 
кредите. Током 2021. године Банка је била 
лидер на тржишту стамбених кредита са 
тржишним учешћем од 21.8% што значи да 
је свака пета некретнина купљена кредитом 
ОТП банке. 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. Овде свакако треба 
истаћи одличну вишегодишњу сарадњу 
са агенцијама за промет некретнина и 
Кластером некретнине, која обезбеђује 
додатну подршку у реализацији бројних 
кредитних захтева.

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 на износ од око 124 милијардe 
динара и тржишним учешћем у делу 
готовинских кредита од 20.2%.  Расту 
готовинских кредита значајно је допринела 
и ефикасна организација рада у условима 
наставка пандемије изазване koрoнa 
вирусом, где је фокус ОТП банке био усмерен 
на правовремено и адекватно услуживање 
клијената, али превасходно на очување 
здравља како запослених, тако и самих 
клијената. У том смислу, већи нагласак 
је стављен на алтернативне сервисне и 
продајне канале, са знатно интензивнијим 
активностима у оквиру Контакт центра.

Укупан износ депозита у сектору за 
становништво достигао је износ од око 
205 милијарди динара уз повећање броја 
активних клијената. Тржишно учешће 
депозита становништва ОТП банке је на крају 
2021. године забележило ниво од 10.8%.

Како је у фокусу пословања рада са 
становништвом задовољство клијената 
и изванредно корисничко искуство, 
настављено је са увођењем промена, а у 
систему који негује културу иновација на нивоу 
целе групације, подразумева се константан 
рад на понуди која има употребну вредност 
за клијенте и максимално им олакшава 
свакодневне банкарске активности.

Пандемија је била акцелератор транзиције ка 
дигиталним каналима. У последњих годину 
дана код становништва је велики помак 
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учињен у корист мобилног банкарства. 
Тренутно у ОТП банци активни дигитални 
корисници чине око 35% укупних активних 
клијената, од чега највећи део чине физичка 
лица и то корисници мобилне апликације. 
Дигитални алати се стављају у функцију 
уштеде времена и клијентима и запосленима 
што додатно побољшава обострано 
искуство. Дигитално банкарство већ сада 
представља платформу за решавање 
једноставнијих финансијских трансакција 
које су уједно и најчешће, док ће у скорој 
будућности долазак у банку и успостављање 
традиционалног односа између банке и 
клијента бити неопходно само у случају 
решавања комплекснијих финансијских 
захтева.

ОТП банка је омогућила бројне новине као 
што су online кеш кредит, P2P плаћања и 
Pay by link за пренос средстава приватним 
лицима путем мејла и телефона. Банка је 
међу првима увела коришћење мобилног 
телефона као платне картице у виду mCard 
услуге која подразумева плаћања путем 
дигиталне Mastercard картице у оквиру 
mBank апликације. Такође, клијенти могу да 
региструју своји Mastercard платну картицу 
на iPhone телефону и користе све предности 
наше Apple Pay услуге која омогућује безбедно 
и једноставно бесконтактно плаћање.

ОТП банка је у 2021. години добила награду 
магазина Global Finance као најбоља банка 
за мала и средња предузећа у Централној и 
Источној Европи. Ово признање је потврдило 
напоре ка креирању водеће банке за овај 
сегмент, а додатну вредност даје чињеница 
да је банка награду добила за резултате 
остварене током пандемије и процеса 
интеграције две банке. ОТП банка је током 
ове и претходне године значајно учествовала 
у кредитирању малих и средњих предузећа 
кроз Гарантну шему и тиме помогла 
компанијама у превазилажењу потешкоћа 
изазваних пандемијом. Током 2021. 
године банка је у сегменту Малог бизниса 
реализовала  кредите правним лицима и 
предузетницима у укупном износу од око 6 
милијарди динара, од чега значајан део чине 
кредити из Гарантне шеме.

Европска банка за обнову и развој (EBRD) 
је крајем 2021. године ОТП банци одобрила 
зајам у износу од 20 милиона евра за даље 
кредитирање малих и средњих предузећа 
у Србији. Кредитна линија ће служити 
као подршка кредитирању приватних 
предузећа у виду линија за обртни капитал и 
инвестиционих кредита, пре свега за мала и 
средња предузећа која послују у економски 
мање развијеним деловима земље.

Кредитна линија се одобрава као подршка 
постпандемијском опоравку српске привреде 
и јачању њене отпорности на средњи и дужи 
рок. Са широком регионалном покривеношћу 
и фокусом на сектор малих и средњих 
предузећа, ОТП банка има потенцијал да 
обезбеди преко потребно финансирање 
мањим предузећима и да допринесе развоју 
овог сектора у целој земљи.

ОТП Банка има развијен сервисни модел 
за private banking клијенте који укључује 
инвестиционо и финансијско саветовање, 
као и know-how у управљању имовином. 
То је препознато и од стране реномираног 
магазина Global Finance, који је ОТП прогласио 
за најбољу банку за приватно банкарство у 
Централној и Источној Европи. Ако узмемо 
у обзир чињеницу да клијенти приватног 
банкарства имају врло специфична и изузетно 
висока очекивања од својих банака, значај 
ове награде добија додатну вредност.

У позадини овог успеха је чињеница да су ове 
потребе клијената препознате на време и да 
им је пружен широк спектар прилагођених 
услуга, стручно знање запослених у области 
управљања имовином у оквиру ексклузивног 
Еминент пакета, као и финансијски и 
инвестициони савети. Лиценцирани 
инвестициони саветници препоручују сваком 
клијенту понаособ начин на који могу да 
инвестирају своја средства на домаћем или 
страном тржишту, у складу са њиховим 
профилом, финансијским плановима као 
и другим факторима. Познавање локалног 
тржишта од стране запослених банке је 
овде пресудно, а предност представља и 
могућност укрштања различитих области 
њихове експертизе, као што су на пример 
корпоративни бизнис, лизинг или осигурање.
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06 Пoслoвaњe сa приврeдoм 

Током 2021. године пословање банке, па самим 
тим и пословање са привредом, било је под 
утицајем вишеструко изазовних околности 
изазваних пре свега процесом интеграције 
две банке, бивше ОТП банке и Војвођанске 
банке, након чега је уследило усаглашавање 
процеса рада, производа, корпоративних 
култура, стратешких циљева. И поред овога 
Сектор за пословање са привредом успео је 
да премаши очекивано учешће на тржишту 
у сегменту кредита пласираних привреди и 
оствари ниво од 16.3%. Пораст нивоа кредитне 
изложености праћен је побољшањем њеног 
квалитета и степена ризичности кроз:

• Побољшање рочне структуре кредитних 
пласмана, у смеру пораста учешћа 
дугорочног финансирања које бележи 
раст у укупном кредитном портфолију;

• Повећањем учешћа динарских кредита 
пласираних привреди, сходно стратегији 
динаризације, уз увођење додатних 
интерних мера обезбеђења од валутног 
ризика;

• Диверсификацију портфолија по типовима 
финансирања и припадности клијената 
различитим привредним гранама

Приметан је раст инвестиционог кредитирања 
чиме банка иде у корак са захтевима тржишта. 
Спајање банака је створило могућност да се 
финансијски подрже значајно већи пројекти 

него што је раније био случај. Поред тога и 
експертиза банке је сада на значајно вишем 
нивоу па је банка отворенија за разматрање 
различитих профила инвестиција од 
кредитирања изградње, производних 
капацитета па до улагања у енергетску 
ефикасност и зелене изворе енергије. Очекује 
се да ОТП банка буде још активнија у сегменту 
пројектног финансирања са посебним 
фокусом на сектор изградње некретнина.

Укупни бруто кредити привреде повећани су у 
2021. години унапређењем пословне сарадње 
са новим и постојећим клијентима, као и 
услед наставка процеса одобравања кредита 
у оквиру Гарантне шеме. ОТП банка је у току 
2021. године одобрила око 200 милијарди 
динара кредита средњим и великим 
предузећима уколико посматрамо износ 
кредита две спојене банке. Ово је утицало и 
на то да тржишног учешћа кредита привреде 
оствари ниво од 16.3% на крају текуће године. 
Највећи део одобрених кредита се односио на 
кредите за обртна средства, чиме је настављен 
тренд из претходних година. 
У сектору за привреду укупан износ депозита 
је повећан у односу на претходну годину. 
Тржишно учешће депозита привреде ОТП 
банке на крају 2021. године је забележило 
ниво од 11.5%.

Након успешно окончаног процеса 
интеграције који је окончан у мају 2021. 
године, ОТП банка је наставила са развојем 
иновативних банкарских производа и 
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креирањем јединствених решења према 
потребама клијената. Једна од области која 
се посебно издвојила у претходном периоду 
је трансакционо банкарство и факторинг  
пословање, где је банка лидер на домаћем 
тржишту. 

Оно што ОТП банку издваја на тржишту када 
је реч о услузи факторинга је чињеница да 
клијенти банку доживљавају као партнера 
и саветника у решавању свакодневних 
финансијских изазова. Мала и средња 
предузећа могу на једноставан начин да 
дођу до ликвидних средстава и наплате своја 
потраживања њиховим уступањем банци пре 
рока доспећа. Велика предузећа се најчешће 
одлучују за услугу обрнутог факторинга, 
где банка исплаћује обавезе клијената 
према његовим добављачима одмах по 
фактурисању. ОТП банка у овом домену нуди 
једноставна технолошка решења, највиши 
стандард услуге и дугогодишње искуство.

Настављајући своју мисију одржавања и 
неговања дугорочних партнерских односа, 
ОТП банка је и током 2021. године наставила да 
унапређује и развија сервисе трансакционог 
банкарства, континуирано се фокусирајући на 
оптимизацију времена процесуирања захтева, 
почев од захтева за отварање и активирање 
текућих рачуна, процесуирање налога за 
домаћа и интернационална плаћања, па до 
обраде захтева документарног пословања.

ОТП Банка је једна од најиновативнијих банака 
на српском тржишту, а ту посебно треба 
поменути e-commerce услуге. Током 2021. 
године спроведено је преко три и по милиона 
трансакција, а крајем године је банка добила 
награду за Extraordinary Online Payment 
Experience и за Best eCommerce Implementation 
Partner, као једна од најуспешнијих на пољу 
електронске трговине у Србији. Банка је 
унапредила корисничко искуство, током 
плаћања се примењује 3D Secure технологија 
која је обезбедила сигурност власницима 
картица и тиме пружила велики допринос 
развоју online трговине широм Србије.
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07 Управљање ризицима

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 Бaнкe, 
кao и oдрeдбaмa Стрaтeгиje упрaвљaњa 
ризицимa Бaнкe. 

Oпшти циљeви упрaвљaњa ризицимa нa 
нивoу Бaнкe су:

• Успoстaвљaњe скупa oснoвних принципа 
и стaндaрдa зa упрaвљaњe ризицимa у 
Бaнци;

• Пoдршкa пoслoвнoj стрaтeгиjи Бaнкe 
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. 

Главни стратешки циљеви Банке у области 
управљања ризицима су:

• Унапређења процеса одобравања 
кредита физичким лицима путем 
имплементације брзог, аутоматизованог 
процеса одлучивања заснованог 
на висококвалитетним подацима и 
подржаног флексибилним технолошким 
решењем уједначеним на нивоу ОТП Групе.

• Даље унапређење процеса одобравања 
кредита правним лицима путем развоја 
и обезбеђивања модерног, state of art, 
технолошког решења подршке кредитног 
процеса и складиштења документације.

• Унапређење капацитета за чување 
података, као и имплементације оквира за 
управљање подацима, пружајући подршку 
одлучивању заснованом на подацима.

• Даље унапређење оквира за управљање 
некредитним ризицима.
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• Развој људских ресурса усмерен на 
пријем, задржавање и развој дигиталних, 
аналитичких и техничких способности.

• Јачање и унапређење оквира за управљање 
ризицима путем ревизије архитектуре 
интерне регулативе, имплементације 
функције контроле ризика и спровођења 
иницијатива усмерених на подизање 
свести и културе управљања ризицима 
кроз целу организацију.

Крeдитни ризик 

Кредитни ризик је материјално најзначајнији 
ризик коме је Банка 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 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. 
Бaнкa 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 Бaнкe. 

Oснoвнe врстe срeдстaвa oбeзбeђeњa 
кoje Бaнкa 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. 

У складу са регулаторним окружењем, 
које укључује и очекивања домаћих и 
међународних надзорних тела, а како је 
Банка чланица ОТП банкарске групе, Банка 
је развила оквир за идентификацију и 
управљање тзв. ESG ризицима у процесу 
кредитирања привреде (Е- environmental, 
S-social, G-governance), као инструментом за 
транзицију ка одрживој економији. 
Наведени процес кредитирања привреде 
унапређен је увођењем следећих елемената:
• ESG Exclusion List – листа активности и 

понашања чија контроверзна природа 
и утицај чине да буду инкомпатибилини 
са вредностима ОТП Групе, односно чије 
финансирање се избегава;

• ESG Heat Map по секторима – садржи 
класификацију економских активности  
са одговарајућим, унапред одређеним 
категоријама ESG ризика;

• ESG процена ризика (индивидуална 
процена нивоа ESG ризика у случају 
клијената са материјално значајним 
износима изложености).

Банка је током 2021. године остварила 
смањење НПЛ пoкaзaтeља, тако да је са 31. 
децембром 2021. године, према методологији 
Народне банке Србије, показатељ износио 
3.96%. Остварен показатељ мањи је у односу 
на прошлогодишњи за 0.2 процентних поена, 
а нешто изнад НПЛ пoкaзaтeља бaнкaрскoг 
сeктoрa кojи je у трећем квaртaлу 2021 
изнoсиo 3.6%. 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.
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• Адекватна IT подршка за мерење, праћење, 
контролу и извештавање о изложености 
тржишним ризицима са контролама 
коју су уграђене у различите системе и 
апликације за мерење ризика;

• Извештаје који се редовно сачињавају и 
достављају Управном одбору, Извршном 
одбору, вишем руководству и свим другим 
одговарајућим инстанцама.

Банка управља девизним ризиком путем 
система лимита и континуираног праћења 
усклађености те позиције са лимитом. Поред 
тога, Банка свакодневно мери показатељ 
девизног ризика у складу са прописима 
Народне банке Србије и одржава исти  у 
оквиру прописаних лимита.

У сврху заштите од девизног ризика, Банка 
прати свакодневне промене на тржишту, 
спроводећи политику ниске изложености 
девизном ризику и пратећи резултате који се 
добијају током редовно спроведеног стрес 
теста о којем извештава ALCO и Управни и 
Извршни одбор.

 

Банка је током 2021 одржавала ниво 
девизног ризика значајно испод нивоа који је 
регулаторно одређен.

Ризик земље

Банка 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 Банка управља 
путем интерно одређених рејтинга који чине 
основу за успостављања система лимита 
за изложености по основу ризика земље. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Min

Max

Просек

Показатељ девизног ризика 

Тржишни ризик

Тржишни ризици су могућност настанка 
негативних ефеката на финансијски резултат 
и капитал банке по основу промена вредности 
билансних позиција и ванбилансних ставки 
банке које настају услед кретања цена на 
тржишту.
У оквиру тржишних ризика Банка је изложена 
девизном ризику за све позиције које могу 
бити извор тржишног ризика и ценовном 
ризику по основу дужничких хартија од 
вредности који проистичу из књиге трговања. 
Књига трговања садржи позиције у 
финансијским инструментима које Банка 
држи с намером трговања, или ради 
заштите позиција у другим финансијским 
инструментима који се воде у тој књизи и за 
које не постоје ограничења да се њима тргује, 
нити постоје ограничења да се ове позиције 
заштите од ризика, као и пласмане који су 
прибављани ради остваривања добити из 
разлике између набавне и продајне цене, 
односно на основу других промена цена у 
кратком временском периоду.

Банка има позиције у књизи трговања 
и сходно томе је успоставила и одржава 
одговарајуће функције мерења, праћења и 
контроле тржишног ризика, укључујући:

• Процесе мерења тржишног ризика који 
бележи све значајне изворе тржишног 
ризика и који процењује утицај промене 
фактора тржишног ризика на начин који 
је у складу са обимом активности Банке. 
Ови системи мерења укључују VaR моделе 
и BPV моделе;

• Оперативне лимите који обезбеђују да 
изложености остају у оквиру нивоа који 
су у складу са интерним политикама 
и Стратегијом управљања ризицима 
у смислу изложености појединачним 
врстама тржишног ризика, ограничавања 
отворених позиција и утврђених лимита 
губитка;

• Мерење осетљивости на губитак под 
стресним тржишним условима и узимање 
у обзир тих резултата при успостављању 
појединих лимита за тржишне ризике;
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Економски, политички и други догађаји и 
околности у земљама према којима је Банка 
у највећој мери изложена се континуирано 
прате и процењују. Банка је у просеку највише 
била изложена према Мађарској.

 

Ризик друге уговорне стране

Ризик друге уговорне стране јесте могућност 
настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат Банке услед неизмирења обавезе 
друге уговорне стране у трансакцији пре 
коначног измирења новчаних обавеза по тој 
трансакцији.
Банка је дефинисала основне принципе 
за извештавања, поступање у случају 
прекорачења лимита као и методологију за 
утврђивање интерног рејтинга, утврђивање 
лимита и начин утврђивања максимално 
могуће изложености према уговорној страни.
Систем лимита друге уговорне стране чине 
интерни и регулаторни лимити. Лимити друге 
уговорне стране се утврђују појединачно за 
сваку другу уговорну страну узимајући у обзир 
анализу друге уговорне стране, утврђивање 
групе повезаних лица, анализу других 
информација о другој уговорној страни и 
остале битне информације које могу бити од 
користи приликом одређивања ризика друге 
уговорне стране.

Оперативни ризик

Оперативни ризик представља ризик могућег 
настанка негативних ефеката на финансијски 
резултат и капитал Банке услед пропуста 
(ненамерних и намерних) у раду запослених, 
неодговарајућих унутрашњих процедура 
и процеса, неадекватног управљања 
информационим и другим системима у 
Банци, као и услед наступања непредвидивих 
спољних догађаја. Оперативни ризик такође 
укључује и правни ризик. Оперативни ризик 
не укључује стратешки и репутациони 
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ризику земље на дан 31. 12. 2021

ризик. Посебне области оперативног ризика 
обухватају: ризик информационог система, 
ризик неетичког пословања (conduct risk), 
ризик модела. Банка у систем управљања 
ризицима обухвата и ризике који настају по 
основу увођења нових производа, услуга и 
активности у вези са процесима и системима 
Банке, као и ризике који настају по основу 
активности које је Банка поверила трећим 
лицима.

Управљање оперативним ризиком обухвата 
активности идентификације, мониторинга и 
мерења оперативних ризика које се спроводе 
праћењем изложености оперативном ризику 
кроз:
• Прикупљање интерних података о 

оперативним ризицима,
• Кључне индикаторе ризика,
• Самопроцену ризика,
• Сценарио анализе,
• Процену оперативног ризика код увођења/

измене нових производа и поверавања 
активности трећим лицима,

• Процену утицаја прекида на пословање.

Оперативни ризик представља саставни 
део свих производа, активности, процедура 
и система Банке. Управљање оперативним 
ризиком је интегрални део функција 
управљања на свим нивоима, и на тај начин 
се подвргава посебним методама детекције 
и процене, утврђивање лимита, праћења и 
контроле, а све у циљу развоја одговарајућих 
мера за смањење ризика и пружања 
могућности да се сагледа ризични профил 
Банке. Како би управљање оперативним 
ризиком било ефикасно, неопходно је 
имати одговарајућу структуру управљања, 
коју предводи специјализовани Одбор за 
управљање оперативним ризицима (ORC),  
као и одговарајућу организациону структуру, 
чију окосницу чини Одељење за управљање 
оперативним ризицима које предлаже 
политике, правилнике, планове и процедуре 
за управљање оперативним ризицима, као 
и потребне алате управљања (прикупљање 
података, RCSA, Кључни индикатори ризика, 
Сценарио анализе итд).

За потребе израчунавања регулаторног 
капиталног захтева за оперативни ризик, 
Банка користи приступ основног индикатора 
у складу са Одлуком о адекватности капитала 
Банке. Интерни капитални захтев за 
оперативни ризик квантификује се употребом 
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посебног приступа који се заснива на 
интерним губицима и сценарио анализи.

План	континуитета	пословања

Ради обезбеђења континуитета 
пословања, Банка је имплементирала 
План континуитета пословања у 
циљу омогућавања несметаног и 
континуираног функционисања свих 
значајних система и процеса Банке, 
као и ограничавања губитака у 
ванредним ситуацијама, те подразумева 
и постојање алтернативне локације 
(место опоравка од катастрофе). Овај 
план је заснован на анализи утицаја 
на пословање и на процени ризика. 
Утврђују се кључне пословне активности 
за које је неопходно очувати континуитет 
обављања пословања и у ванредним 
ситуацијама. Редовно се тестира и 
ажурира план у складу са пословним 
променама, променама у производима и  
активностима, процесима и системима, 
променама у окружењу као и пословном 
политиком и стратегијом банке.
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08  Управљање ликвидношћу и  
 ризиком каматне стопе 

Кaмaтни ризик 

Каматни ризик се дефинише као ризик од 
могућег настанка негативних ефеката на 
финансијски резултат и капитал Банке услед 
неповољних кретања тржишних каматних 
стопа. Основне врсте каматног ризика су: 
ризик временске неусклађености доспећа 
(за ставке активе и пасиве везане за фиксну, 
непроменљиву каматну стопу) и поновног 
одређивања цена (за ставке везане за 
променљиву каматну стопу), ризик криве 
приноса, базни ризик и ризик уграђених 
опција, тј. ризик опционалности.
 
Процес управљања ризиком промене 
каматних стопа подразумева праћење, 
идентификовање, мерење и ублажавање 
утицаја који неповољно кретање каматних 
стопа може имати на финансијски резултат 
и капитал Банке. 

Банка је у циљу адекватног управљања 
каматним ризиком успоставила лимите 
који се прате на редовној основи. О 
усаглашености са лимитима се извештавају 
надлежни одбори. Банка је током 2021. била 
у складу са дефинисаним лимитима.

Ризик ликвиднoсти

Ликвидност представља способност банке 
да обезбеди довољно ликвидних средстава 
како би безусловно задовољила све доспеле 

обавезе које проистичу из билансне 
пасиве (повлачење депозита и других 
извора финансирања), билансне активе 
(финансирање нових пласмана), као и по 
основу ванбилансних позиција. 

Управљање ликвидношћу представља 
континуирани процес сагледавања потреба 
за ликвидношћу у редовним пословним 
ситуацијама  као и планирање управљања 
у непредвиђеним околностима, путем 
обезбеђења адекватног нивоа ликвидних 
средстава на основу анализе потреба за 
ликвидношћу, на основу резултата стрес 
тестова, као и сагледавања промена у 
структури биланса стања и ванбилансних 
позиција Банке. 

У оквиру процеса управљања ликвидношћу 
Банка: 

• Континуирано прати и анализира све 
факторе који утичу на ликвидносну 
позицију Банке,

• Одржава захтевани ниво обавезне 
динарске и девизне резерве, у складу са 
прописима Народне банке Србије,

• Континуирано ради на оптимизацији 
дневне ликвидност обезбеђујући 
средства у довољном износу и валутној 
структури (на нивоу сваке валуте) за 
несметано измиривање обавеза, што 
укључује и процену очекиваних новчаних 
токова за период од 30 дана, 

• Сагледава и прати дугорочну ликвидносну 
позицију на бази гепова ликвидности, 
односно праћења усклађености новчаних 
прилива и одлива по основу билансних и 
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Током 2021. године ниво ликвидности Банке 
био је изнад минимално захтеваног, а вишкове 
ликвидности Банка је пласирала у дужничке 
хартије од вредности Републике Србије. 
Банка је у циљу адекватног управљања 
ризиком ликвидности дефинисала лимите 
за показатеље ликвидности. Показатељи 
ликвидности били су у складу са постављеним 
лимитима.

Остварени показатељи ликвидности дати су 
у следећој табели:

Дневни показатељ 
ликвидности

2021.*

Просек током периода 1,66
Највиши 1,90
Најнижи 1,44
На дан 31. Децембра 1,79

*Приказани подаци обухватају период након 
интеграције Банкe тј. након 30.04.2021

Банка у складу са важећим прописима 
обрачунава и Показатељ покрића ликвидном 
активом (ППЛА) који представља меру 
способности Банке да обезбеди довољно 
ликвидних средстава у циљу извршења 
свих доспелих обавеза у претпостављеним 
условима стреса. 

Показатељ покрића ликвидном активом 
(ППЛА) је током 2021. године био изнад 
регулаторно и интерно прописаног лимита, 
а на 31.12.2021 износио је  133.64%.

ванбилансних ставки на дуги рок, 
• Обезбеђује диверсификацију извора 

финансирања,
• Одржава резерве ликвидности 

укључујући и потрфолио хартија од 
вредности које је издала држава или 
НБС на адекватном нивоу и у адекватној 
структури,

• Пласира вишкове ликвидности у складу 
са дефинисаним лимитима.



28  |  Годишњи извештај о пословању за 2021. годину

09 Управљање капиталом и   
 показатељи адекватности 
 капитала

Основни стратешки циљ Банке у погледу 
управљања капиталом представља 
настојање да се расположиви извори 
капитала користе економично и у 
складу са дефинисаним перспективама 
пословног развоја Банке. Политика 
управљања капиталом Банке приоритет 
даје покрићу потенцијалних губитака 
Банке, насталих негативних ефеката који 
произилазе из изложености ризицима, у 
односу на остварење приноса. У самом 
процесу управљања капиталом фокус је 
на континуираном праћењу адекватности 
капитала. Ниво капитала Банке који се 
сматра адекватним је онај ниво капитала 
који обезбеђује реализацију стратегије и 
пословне политике Банке и истовремено 
омогућава покриће свих ризика којима је 
Bанка изложена у свом пословању. 

Управљање капиталом се заснива на:

• Процесу идентификације, мерења, 
односно процене ризика,

• Обезбеђивању адекватног нивоа 
капитала у складу са ризицима којима је 
Банка изложена у свом пословању,

• Адекватном инкорпорирању управљања 
капиталом у систем управљања и 
одлучивања у банци,

• Редовним анализама, праћењу и провери 
процеса управљања капиталом банке.

Централну функцију у процесу управљања 
капиталом има руководство Банке – 
Скупштина, Управни одбор и Извршни 
одбор. У надлежности Скупштине банке је 
одлука о свим повећањима капитала.

У надлежности Управног одбора банке је 
успостављање стратегије за управљање 
ризицима и супервизија ризика које 
банка преузима у склопу својих пословних 
активности, а који се одражавају на ниво 
адекватности капитала банке, успостављање 
стратегије управљања капиталом банке, као 
и усвајање пословне политике и стратегије 
Банке, којим се дефинишу улазни подаци 
за планирање капитала Банке за наредну 
пословну годину.

У склопу процеса управљања капиталом, 
у надлежности Извршног одбора Банке је 
да планирање капитала инкорпорира у све 
пословне одлуке и процедуре које се односе 
на пословно планирање, благовремено 
информише Управни одбор о потребама 
за капиталом и омогући адекватно 
извештавање екстерних надзорних органа 
банке о нивоу адекватности капитала.
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Капитал банке у 2021.години

Укупан капитал Банке се састоји од основног 
акцијског капитала, додатног основног 
капитала и допунског капитала.
Основни капитал чине: акцијски капитал 
по основу обичних акција, емисиона 
премија, ревалоризационе резерве, 
резерве из добити, губици ранијих година, 
регулаторна прилагођавања вредности 
елемената основног акцијског капитала 
банке, нематеријална улагања, одложена 
пореска средства која зависе од будуће 
профитабилности Банке, изузев оних 
која проистичу из привремених разлика, 
умањених за одложене пореске обавезе и 
остале одбитне ставке дефинисане Одлуком 
о адекватности капитала.

Допунски капитал чине субординиране 
обавезе које се у складу са важећом Одлуком 
о адекватности капитала укључују у допунски 
капитал Банке.

У складу са важећом Одлуком о адекватности 
капитала, Банка је у обавези да обрачунава 
следеће показатеље:

• показатељ адекватности основог 
акцијског капитала банке који је једнак 
односу основног акцијског капитала и 
ризичне активе банке и не може бити 
испод 4.5%

• показатељ адекватности основог 
капитала банке који је једнак односу 
основног капитала и ризичне активе 
банке и не може бити испод 6%

• показатељ адекватности укупног 
капитала банке који је једнак односу 
капитала и ризичне активе банке и не 
може бити испод 8%.

Такође, Банка је дужна да одржава 
показатеље адекватности капитала увећане 
на начин који јој омогућава покриће 
захтева за комбинованим заштитним слојем 
капитала.

Ризична актива Банке представља збир 
укупног износа ризиком пондерисаних 
изложености за кредитни ризик, ризик 
друге уговорне стране, за ценовни ризик за 

активности из књиге трговања, за девизни 
ризик, за ризик прилагођавања кредитне 
изложености за све пословне активности 
банке и за оперативни ризик.
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У 2021. године ниво капитала и показатељ 
адекватности имали су следећи тренд:
 

*податак за март 2021 односи се на висину 
капитала и показатеља адекватности 
капитала Војводјанске банке а.д. Нови Сад, 
чији је правни следбеник ОТП банка а.д 
Нови Сад

Банка је током 2021. године, одржавала 
ниво адекватности капитала у регулаторно 
прописаним оквирима.

У септембру 2021. године је извршен процес 
издавања нових обичних акција, што је 
довело до повец́ања основног акцијског 
капитала и, последично, укупног капитала у 
износу од 1.500 МРСД, што је видљиво у 

капитала за последњи квартал 2021.  

У  децембру 2021. године повучена је нова 
субординирана линија, у износу од 20 МЕУР, 
а све у циљу даљег јачања капиталне базе и 
остварења пословних циљева Банке.

Капитал

У 000 РСД

Укупан капитал 32,833,444 91,992,861 93,900,223 96,733,921

Основни капитал 29,893,941 80,706,332 82,791,912 83,449,461

Основни акцијски капитал 29,893,941 80,706,332 82,791,912 83,449,461

Акцијски капитал 31,607,808 55,330,780 55,330,780 56,830,752

Емисиона премија 2,563,562 2,564,864 2,564,864 2,564,892

Резерве из добити 0 26,396,554 26,396,554 26,396,554

Губици ранијих година -3,694,657 -3,694,657 -1,451,822 -1,451,822

Ревалоризационе резерве 227,492 1,759,691 1,529,135 645,278

Нематеријална улагања -631,519 -1,223,902 -1,168,356 -1,214,245

Одбитне ставке од капитала по основу прекорачења степена 
задужености и рочности код готовинских, потрошачких и осталих 
кредита одобрених становништву.

-56,422 -285,135 -268,487 -267,669

Одложена пореска средства која зависе од будуће 
профитабилности

-87,543 -87,543 -87,543 0

Остала регулаторна прилагођавања -34,780 -54,320 -53,213 -54,279

Додатни основни капитал 0 0 0 0

Допунски капитал 2,939,503 11,286,529 11,108,311 13,284,460

Субординиране обавезе 2,939,503 11,286,529 11,108,311 13,284,460

Укупна ризична актива 174,138,444 444,691,199 452,984,265 474,139,059

Укупна ризиком пондерисана актива за кредитни ризик 153,068,506 394,368,688 402,501,610 423,168,498

Укупна ризиком пондерисана актива за тржишне ризике 282,138 596,460 730,514 738,442

Укупна ризиком пондерисана актива за оперативни ризик 20,787,800 49,621,188 49,621,188 50,006,363

Укупна ризиком пондерисана актива за ЦВА 0 104,863 130,953 225,756

Рацио адекватности укупног капитала 8% 18.85% 20.69% 20.73% 20.40%

Рацио адекватности основног капитала 6% 17.17% 18.15% 18.28% 17.60%

Рацио адекватности основног акцијског капитала 4.5% 17.17% 18.15% 18.28% 17.60%

31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021
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10 Финaнсиjски пoказатељи 
 ОТП бaнкe Србиjа 

У 000 динара

Биланс успеха 2020 2021
Нето приход од камата 7,161,662 15,363,612

Нето приход од накнада и провизија 2,639,656 5,706,835

Оперативни расходи* -8,840,572 -15,349,789

Добитак / Губитак пре пореза -1,226,430 6,203,153

Добитак / Губитак после пореза -1,179,455 5,756,661

Коригован резултат** -93,284 9,389,661

Биланс стања
Готовина и средства код централне банке 33,251,589 90,624,576

Кредити и потраживања 174,949,023 502,204,203

Хартије од вредности 17,228,522 53,814,367

Остала актива 13,752,349 18,955,802

Билансна актива 239,181,483 665,598,948
Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским 
организацијама, централној банци и другим комитентима

202,821,962 549,559,206

Резервисања 1,544,219 3,787,232

Субординиране обавезе 1,177,041 14,724,802

Остале обавезе 2,972,553 6,513,807

Укупне обавезе 208,515,775 574,585,047
Укупан капитал 30,665,708 91,013,901
Укупна пасива 239,181,483 665,598,948
Најважнији индикатори пословања Банке
Рацио адекватности капитала 18.11% 20.40%

Нето каматна маргина (% укупне активе)** 3.15% 3.01%

РОА** -0.04% 1.47%

РОЕ** -0.30% 10.81%

Број запослених 1,786 2,789
Укупан број филијала и експозитура 122 184
Тржишно учешће - укупна актива 5.2% 13.0%***

* Оперативни расходи укључују трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, трошкове амортизације и остале расходе

** резултат и показатељи за 2021. годину су кориговани за трошкове у вези са процесом интеграције и резултат за прва 4 месеца бивше ОТП банке

*** податак са 30.09.2021.

Напомена: Детаљан приказ ставки биланса стања и биланса успеха дат је у Прилогу 1 и Прилогу 2
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ОТП Банка, настала из Војвођанске банке 
а.д. Нови Сад и ОТП банке Србија а.д. 
Београд, сада је по висини активе друга 
највећа банка у Србији и лидер на домаћем 
тржишту. Упркос процесу интеграције, који 
се сматра за најкомплекснији процес икада 
реализован на овим просторима, спајање 
две банке је успешно реализовано. Стабилно 
пословање нове банке резултирало је 
повећањем билaнсне aктиве која нa дaн 
31. дeцeмбра 2021. године изнoси 665,599 
милиoнa динaрa, што представља раст од 
8.2% у односу на претходну годину уколико 
се посматра актива обе банке. На повећање 
билансне активе најзначајније је утицало 
повећање позиције кредити и потраживања 
од комитената. Ово повећање позитивно је 
утицало и на повећање тржишног учешћа 
кредита које износи 17.4% на крају 2021. 
године. 

Током 2021. године настављен је процес 
припајања Војвођанске банке а.д. Нови Сад 
и ОТП банке Србија а.д. Београд, који је за 
последицу имао повећање трошкова у циљу 
спровођења интеграције. Добитак после 
опорезивања у 2021. години износи 5,757 
милиона динара. Уколико би се искључили 
ови једнократни трошкови интеграције, 
а додамо резултат за прва четири месеца 
бивше ОТП банке, пословни резултат банке 
би износио +9,390 милиона динара.

ОТП бaнкa je, тoкoм 2021. гoдинe, успeлa дa 
одржи кoeфициjeнт aдeквaтнoсти кaпитaлa 
значајно изнад прописаног минимума, тaкo 
дa сa стaњeм нa дaн 31. децембра 2021. 
гoдинe изнoси 20.4%. У циљу одржавања 
свих показатеља пословања у складу са 
прописаним лимитима, банка је током 2021. 
године повукла субординирани кредит од 
чланице Групе у износу од 115 милиона евра.

Билaнс успeхa 
Банка је у 2021. години остварила позитиван 
оперативни резултат (пре резервисања и 
пореза) у износу од 6,444 милиона динара.

Прихoди 

Пад просечне референтне каматне стопе са 
1.51% у 2020. на 1% у 2021. години одразио 
се и на пад каматних стопа на банкарском 
тржишту. У складу са тим трендом банка је 
снизила каматне стопе на динарске кредите 
што је утицало на смањење прихода од 
камата. Банка је једним делом амортизовала 
овај пад прихода интензивном кредитном 

активношћу, тако да су укупни прихoди пo 
oснoву кaмaтa у 2021. гoдини забележили 
износ од 17,368 милиона динара. Ово 
представља више него двоструко повећање 
у односу на претходну годину услед 
интеграције банака. Уколико се посматра 
приход камата обе банке за 2020. годину, и 
дода приход камата за прва четри месеца 
бивше ОТП банке за 2021, примећује се раст 
од 4.3% до кога је дошло због повећања 
просечног износа перформинг кредита.

 

У структури укупних прихода од камата 
нajвeћe учешће заузимају приходи од камата 
по основу кредита и хaртиja од вредности. 
Приходи камата од кредита и потраживања 
од комитената учествују са 91.7%, а приходи 
од хартија од вредности са 7.7% у укупним 
приходима по основу камата.

Смањење просечног стања портфолија 
хартија од вредности током 2021. године, 
као и смањење каматних стопа довео је 
до смањења прихода од камата по основу 
хaртиja од вредности. Са друге стране, банка 
је забележила повећање прихода од камата 
по овом основу услед припајања две банке 
за око 3.8 пута.

Приходи од камата по основу кредита и 
потраживања од комитената у 2021. години 
чине 92% укупних прихода од камата што је 
нешто ниже у односу на претходну годину. 
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Смањење каматних стопа, није тако значајно 
утицало на приходе од камата по основу 
кредита с обзиром да је просечно стање 
непроблематичних кредита било веће у 
2021. години. Прихoди oд кaмaтa пo oснoву 
гoтoвинских крeдитa имajу учeшћe oд 49% 
у укупним прихoдимa oд кaмaтa пo oснoву 
крeдитa док стамбени и крeдити зa oбртнa 
срeдствa и ликвиднoст имajу учeшћe oд 15%, 
односно 17% у укупним прихoдимa oд кaмaтa.

 

Приходи од накнада и провизија у 2021. 
години износили су 7,993 милиона динара. 
Ово је пре свега резултат прихода од платног 
промета који чине ~34% укупних прихода 
и који највећим делом обављају клијенти 
привреде. Такође значајно учешће у укупним 
приходима од накнада имају накнаде по 
картичним трансакцијама ~23% и накнаде 
за одржавање текућег рачуна ~21% до чијег 
пораста је дошло услед повећања броја 
клијената.

 

Рaсхoди 

Укупни расходи од камата у 2021. години 
износе 2,005 милиона динара што 

представља повећање од 155% у односу на 
претходну годину а условљено спајањем 
бивше ОТП и Војвођанске банке. Уколико 
узмемо у обзир расход камата обе банке за 
2020. годину, као и расход за прва четири 
месеца бивше ОТП банке, евидентан је раст 
од 13.5% највећим делом условљен растом 
позајмица од Групе и депозита клијената.
  

У структури расхода од камата највећи део 
се односи на расходе камата од депозита и 
осталих обавеза према другим комитентима.

 

Нajвeћe учeшћe у структури рaсхoдa oд 
кaмaтa пo oснoву дeпoзитa зaузимajу штeдни 
дeпoзити и oстaли дeпoзити (укупнo 80%).
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Укупни пословни расходи су на крају 2021. 
године износили 15,350 милиона динара што 
је изнад нивоа за 2020. годину за 74%, међутим 
ако се посматрају две банке спојено и додају 
трошкови за прва четри месеца бивше ОТП 
банке, овај раст износи 8.5%. У структури 
укупних oпeрaтивних рaсхoдa нajвeћи удeo 
имajу oстaли рaсхoди односно оперативни 
трошкови ~56%. Tрoшкoви зaрaдa, нaкнaдa 
зaрaдa и oстaли лични рaсхoди чинe 35% 
укупних oпeрaтивних рaсхoдa, дoк трoшкoви 
aмoртизaциje учeствуjу сa 9%.

 

Билaнс стaњa

ОТП бaнкa je у 2021. години повећала 
билансну активу за 426,417 милиона динара 
у односу на крај 2020. године, што је 
последица спајања две банке, и тиме успeлa 
дa побољша свojу пoзициjу нa бaнкaрскoм 
тржишту, односно ове године заузима друго 
место у банкарском сектору Србиjе. 

Хартије од вредности

Хартије од вредности, са стањем на дан 31. 
децембра 2021. бeлeжe више него троструко 
повећање у oднoсу нa 31. децембар 2020. 
године. Међутим уколико упоредимо 
податке две спојене банке за претходну 
годину са подацима за 2021. приметан је 
пад хартија од вредности у износу од око 
4 милијарде динара. Банка је смањила 
ниво улагања у државне обвезнице у циљу 
повећања обима кредитне активности, а 
њихово учешће у укупној активи износи ~8%.

  

Крeдити и пoтрaживaњa oд бaнaкa и 
других финaнсиjских oргaнизaциja

Нето крeдити и пoтрaживaњa oд бaнaкa и 
других финaнсиjских oргaнизaциja у 2021. 
години су у складу са оствареним нивоом 
депозитне и кредитне активности банке, а 
у циљу остваривања веће профитабилности 
укупног пословања.

  

Крeдити и пoтрaживaњa oд 
кoмитeнaтa

ОТП бaнкa је тoкoм 2021. гoдинe повећала 
нивo брутo крeдитa и пoтрaживaњa oд 
кoмитeнaтa у односу на прeтхoдну гoдину за 
око 3 пута услед спајања две банке. Такође 
је повећано учешће бруто кредита у укупној 
активи са 71.1% (на крају 2020. године) на 
74.1% на крају 2021. године.  
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Са становишта секторске структуре, 
у структури брутo крeдитa, крeдити 
приврeдним друштвима и јавним 
предузећима имају учeшћe oд 48.3%. Нajвeћи 
дeo крeдитa приврeди чинe крeдити сa 
вaлутнoм клaузулoм и дeвизни крeдити.

Сектор становништва има учешће од 48.2% у 
укупним бруто кредитима и потраживањима 
од комитената. Највеће учешће у укупним 
брутo крeдитимa стaнoвништву имају 
готовински крeдити који чинe 50.2%, дoк 
стaмбeни крeдити учeствуjу сa 46.8%.

Са становишта производа у структури брутo 
крeдитa највеће учешће од 27.3% имају 
кредити за ликвидност и обртна средства,  
док готовински крeдити учествују са 24.2%, а 
стамбени са 22.5%. 

  

Рaциo брутo крeдити/дeпoзити кoмитeнaтa 
изнoсиo je 134% на дан 31. децембра 2021. 
гoдинe. 

Дeпoзити 

Повећањем нивоа депозита током 2021. 
године обезбеђени су услови за одржавање 
високог нивоа ликвидности и раст пласмана 
како привредним субјектима, тако и 
физичким лицима. Укупни депозити ОТП 
банке на дан 31. децембра 2021. године износе 
550 милијарди динара и већи део долази 
од клијената ~70%, док је финансирање 
од стране банака и других финансијских 
институција на нивоу од ~30%.

  

Штедни депозити учествују са 25% у укупним 
депозитима комитената, док трансакциони 
депозити заузимају највеће учешће од 63%. 

Дeвизни дeпoзити учeствуjу сa 56% 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.
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11 Плaнoви зa будућнoст

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 података.

Визија Банке је да постане лидер српског тржишта у квалитету услуге клијентима и иновативним
решењима са следећим главним атрибутима, који уједно представљају и корпоративне вредности банке:

- посвећеност стварању банке која ће бити
банка дугорочног избора наших килјената;

- дефинисање најквалитетнијих и иновативних
производа и услуга које ће бити у понуди банкe;
- 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 угроженим групама

- 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 стране Групе

- стабилна;
- поуздана;

- фокусирана на клијенте;
- иновативна

E-SPOT

ОТП бaнкa Србија дефинисала је следеће циљeвe за 2022. гoдину:
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12 Знaчajни дoгaђajи пo зaвршeтку 
 пoслoвнe гoдинe 

У другој половини фебруара 2022. ескалирао 
је војни сукоб између Русије и Украјине.
У овом тренутку је тешко квантификовати 
ефекте украјинско-руског сукоба на 
пословање у Србији.

У овој фази менаџмент пажљиво прати све 
потенцијалне ефекте. Банка је у блиској 
сарадњи са локалним регулатором, као 
и са ОТП групом. Тренутно није доступна 
поуздана процена утицаја, јер се догађаји 
одвијају из дана у дан.

ОТП Група је спремна да се прилагоди 
свакој врсти изазова, као једна од водећих 
банкарских групација централне и источне 
Европе, наш капитал и ликвидност су 
довољно стабилни да издрже све сценарије.
На основу тренутно доступних информација, 
сматрамо да нема значајнијег утицаја овог 
конфликта на финансијске извештаје за 
текућу годину и да нема неизвесности у 
вези примене начела сталности пословања 
Банке.
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Нефинансијски извештај

1 Уводна реч председника Извршног  
 одбора

 
Предраг Михајловић

Драги пријатељи, колеге, партнери,

Претходна 2021. година је била вишеструко 
изазовна за нас у ОТП банци Србија. Упркос 
измењеним условима рада и организације 
свакодневног живота изазваних пандемијом, 
након 19 месеци посвећености, више од 
три хиљаде стручњака и професионалаца 
успешно је привело интеграцију крају. 
Данашња ОТП банка Србија а.д. Нови Сад је 
почела је са радом 05. маја 2021.  године, чиме 
се окончао процес интеграције ОТП банке 
Србија а.д. Београд (бивше Societe Generale 
Srbija) и Војвођанске банке а.д. Нови Сад. 
Као резултат успешно спроведене друге 
заредом интеграције у кратком временском 
периоду, као и континуираног раста у 
редовном пословању, формирана је банка 
која је постала појединачно највећи 
кредитор на српском тржишту и лидер на 
тржишту лизинг, факторинг и eccomerce 
услуга.

Наша мрежа од 184 експозитура у 91  граду 
и 294 банкомата је међу највећима у нашој 
земљи, чиме желимо да задржимо лични 
контакт са нашим клијентима. Истовремено 
смо усмерени на иновације и дигитализацију 
пословања које омогућава клијентима нове 
погодности са фокусом на унапређење 
дигиталног банкарства и корисничког 
искуства.

Наша визија је да ОТП банка буде препозната 
као шампион на српском тржишту у 
креирању искуства клијената кроз сервис 
и иновативна решења. Планирамо да то и 
остваримо усмерењем на четири стратешка 
циља: 1) Изградња дигиталне културе, 2) 
Дигитализација и унапређење операција, 
3) Унапређење искуства клијената и 4) 
Успостављено управљање на основу 
података.
На том путу у једнакој мери се ослањамо 
на употребу напредних технологија 

и посвећености и експертизе наших 
запослених.  Ми не желимо да будемо 
лидери само у кредитирању и тржишном 
учешћу, него и у креирању нових и 
иновативних решења и услуга како би 
нашим клијентима обезбедили најбоље 
могуће корисничко искуство. У остварењу 
овог циља, наше вредности нас воде да 
унутар ОТП банке живимо иновације и 
верујемо у промене. Из тих разлога и 
развијамо концепт животног циклуса 
запослених како би континуирано пратили 
и унапређивали искуство запослених, али и 
обезбедили да наше компанијске вредности 
демонстрирамо једнако према клијентима 
и унутар наше банке међу запосленима. 
Јер компанија која жели лидерску улогу 
мора да се константно развија и расте, а 
тај развој и раст почива на развоју и расту 
њених људи. Отуд су проистекли и бројни 
програми у банци који имају за циљ да 
подрже запослене у  живљењу компанијских 
вредности, укључујући најновије из 2021: 
1) “DARe” развојни програм за 30 учесника 
чији је циљ да подржи носиоце промена 
и кључних компетенци у банци у њиховом 
даљем развоју; 2) „BFF“ (back-front office) 
радионице са циљем да колеге из различитих 
сектора унапреде комуникацију и сарадњу 
у проналажењу решења са заједничким 
циљем, где је учествовало преко 100 колега 
који су оснажени да буду агенти промена у 
банци; 3) „Шампиони промена“ као начин 
промовисања носиоца промена који су 
препознати од стране самих запослених, 
својих колега.

Одговорност је темељ пословања ОТП банке 
у свим аспектима. Нашу пословну стратегију 
темељимо у значајној мери и на принципима 
одрживог пословања, кроз остваривање 
баланса између економских, социјалних и 
еколошких утицаја и циљева.  

ОТП банка је остала највећи спонзор и 
званична банка Олимпијског комитета Србије 
и током 2020. и 2021. године када је било 
неизвесно одржавање Олимпијских игара 
и упркос неизвесности обновила уговор 
о спонзорству са Олимпијским комитетом 
Србије у циљу апсолутне подршке нашим 
најбољим Олимпијцима.
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Са Галеријом Матице српске, једне од 
најзначајнијих установа културе у земљи, 
негујемо сарадњу кроз пројекат „Одговорно 
у култури“ и подржавамо бројне пројекте 
посвећене дигитализацији културног 
наслеђа, што смо потврдили у новембру 2021. 
реализацијом пројекта „ДигиАрт“, виртуелне 
презентације уметничких дела из колекције 
галерије Матице српске.

Једно од кључних стратешких усмерења 
је зелена транзиција, односно посвећеност 
одрживом пословању и еколошким 
пројектима о чему сведоче бројне зелене 
иницијативе које смо покренули. То 
потврђујемо и кроз пети циклус пројекта 
„Generator Zero“ који је посвећен подршци 
и награђивању иновационих пројеката који 
представљају одржива решења са реалним и 
мерљивим утицајем на смањење карбонског 
отиска, као једног од највећих изазова 
данашњице. Препознајући важност борбе 
против климатских промена, ОТП банка је 
прва банка у Србији која се прикључила 
глобалној иницијативи „Priceless Planet 
Coalition“ са циљем да се у следећих пет 
година посади чак 100 милиона стабала у 
подручјима широм света. Поносни смо и на 
чињеницу да наша банка користи искључиво 
зелену енергију, што потврђује зелени 
сертификат ЕПС-а, док наша централна 
зграда користи сопствене соларне панеле. 
У складу са „Зеленим планом ЕУ“, наша 
матична ОТП Група је дефинисала стубове 
ESG (Е- environmental, S-social, G-governance) 
стратегије са циљем да постане регионални 
лидер у „зеленом“ финансирању и изградњи 
одрживе будућности. Свесни важности 
одрживог пословања, започели смо рад на 
локалној ESG стратегији и оформили радну 
групу која недељно пролази са експертима 
из Групе све аспекте ESG деловања. Банка 
је развила оквир за идентификацију и 
управљање ESG ризицима у процесу 
кредитирања привреде,  као инструментом 
за транзицију ка одрживој економији. 

У оквиру годишњег извештаја посебну 
пажњу смо посветили друштвено 
одговорном пословању, које је уткано у 
све поре наших активности. Наш процес 
извештавања усклађен је са међународно 
признатим стандардима Глобалне 
иницијативе за извештавање (GRI), као и са 

Циљевима одрживог развоја Уједињених 
нација. Извештај доноси одговоре на 18 
стандардизованих показатеља учинка 
у најважнијим областима, као што су 
антикорупција, праксе запошљавања, развој 
запослених, безбедност на раду, заштита 
података о личности, оглашавање, и заштита 
животне средине. 

Поносан сам што активности ОТП банке 
директно доприносе остварењу чак девет 
Циљева одрживог развоја УН.

Надам се да ћете читајући наш извештај 
увидети са колико ентузијазма и 
посвећености приступамо свим пројектима 
и иницијативама у жељи да допринесемо 
заједници у којој послујемо.

Претходну годину смо завршили са великим 
успехом захваљујући вашем поверењу и 
одлучности да корачамо једни поред других 
у остварењу заједничког циља.  А сваки циљ 
је близу, када знаш где идеш.

Срдачно ваш,

Предраг Михајловић
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2 ОТП Група

ОТП Група је водећа финансијска група у 
региону Централне и Источне Европе са 
изузетним резултатима раста, уз изванредну 
профитабилност и стабилне позиције 
капитала и ликвидности.

Банкарска група пружа универзалне 
финансијске услуге за 17 милиона клијената 
са 40.000 запослених у 11 земаља. Нуди 
најсавременија дигитална решења и мрежу 
од више од 1.700 експозитура. Операције и 
развојни напори ОТП Групе оријентисани 
на будућност фокусирају се на одрживост 
животне средине, друштва и управљања, док 
истовремено имају за циљ да ојачају своју 
позицију најбољег послодавца у региону 
Централне и Источне Европе.

ОТП Група има седиште у Мађарској и има 
разнолику и транспарентну власничку 
структуру. Банкарска група је котирана на 
Будимпештанској берзи од 1995. године.
Целокупно пословање Групе 2020. године 
одвијало се несметано, упркос ванредним 
изазовима које је пандемија наметнула. 
Консолидована прилагођена добит након 
опорезивања за 2020. годину премашила је 
310 милијарди форинти, док је прилагођени 
РОЕ износио 13%.

У првих девет месеци 2021. године ОТП Група 
остварила је оперативну добит од 483,5 
милијарди форинти (+22% годишње). Укупни 
приход повећан је за 10 посто годишње, при 
чему је нето приход од камата порастао 
за 8 посто, а нето приход од провизија и 

накнада растао је чак и брже, за 13 посто. 
Остали нето некаматоносни приход 
забележио је раст од 23% годишње. На 
основу консолидоване прилагођене добити 
од 373,6 милијарди форинти за првих девет 
месеци, прилагођени РОЕ за то раздобље 
износио је 18.8% (+5,7 п.п. годишње). Изузев 
румунске подружнице, деветомесечна добит 
свих страних подружница премашила је 
резултате у односу на целу 2020. годину. 
Допринос страних подружница повећан је 
за 4 процентних поена на годишњем нивоу 
на 52 посто.

ОТП Група је пионир у дигитализацији и 
скоро 30 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 1.329 стартап компанија уз 
остварених 45 пилот пројеката, а управо је у 
току пети ОТП Стартап Партнерски Програм 
који представља најопсежнији програм 
иновација Групе, јер су све чланице групације, 
укључујући ОТП банку Србија, у потрази 
за стартап партнерима који подржавају 
њихове пословне циљеве. Овај програм је 
вишеструко награђиван за најбољи програм 
инкубатора и акцелератора у Европи.

У новембру 2021. године је још једном 
потврђена лидерска позиција у иновацијама 
када су SambaNova Systems, компанија за 
израду најнапреднијег софтвера, хардвера, 
и решења за покретање апликација 
вештачке интелигенције у овој индустрији, и 
ОТП Група објавиле стратешко партнерство 
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за изградњу најбржег АИ суперрачунара 
у Европи. За најнапреднији језички модел 
на свету у једној пословној банци, заједно 
ће имплементирати вишеоквирни систем 
вештачке интелигенције изграђен на 
решењу компаније SambaNova Dataflow-as-
a-Service GPT. У сарадњи са Министарством 
за иновације и технологију Мађарске, 
систем ће бити доступан као национални 
ресурс вештачке интелигенције, како за 
јавни и приватни сектор, тако и за високо 
образовање.

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 поред Мађарске, тренутно послује 
у Албанији (ОТП Албанија), Бугарској (ДСК 
банка), Хрватској (ОТП банка Хрватска), 
Румунији (ОТП банка Румунија), Србији 
(ОТП банка Србија), Словенији (СКБ банка), 
Украјини (ЦЈСЦ ОТП банка), Русији (ОАО ОТП 
банка), Молдавији (Мобиасбанка) и Црној 
Гори (Црногорска комерцијална банка) 
преко својих субсидијара. 

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.

Одрживост је у самом врху приоритета ОТП 
групе, са циљем да се избегну негативни 
утицаји на животну средину и друштво, 
и искористе потенцијали за унапређење 
пословања. Своје приоритете у области 
одрживости ОТП Група идентификује у складу 
са глобалним изазовима и трендовима, као 
и са очекивањима заинтересованих страна. 
Идентификовани приоритети укључују 
фокус на производе који имају позитиван 
еколошки и друштвени утицај, као и 
финансијску едукацију. Циљ ОТП Групе је да 
до 2023. године постане најбоље опремљена 
банка за тзв. „зелено“ финансирање у 
централној Европи.

Крајем 2021. године ОТП је добио неколико 
признања од светског магазина Global 
Finance New York и то за најбољу банку 
у Мађарској, за најбољу банку за мала и 
средња предузећа и за најбоље приватно 
банкарство у Централној и Источној Европи, 
као и за најбољу финансијску лабораторију 
за иновације на свету. Исти магазин је поново 
прогласио ОТП банку за најсигурнију банку у 
2021. у Мађарској, чиме се придружила групи 
Светских најсигурнијих банака.

Такође, „Euromoney Awards for Excellence 
2021“ је доделио ОТП банци награду 
„Најбоља банка у Централној и Источној 
Европи“, као и „Најбоља банка у Мађарској“, 
док су и субсидијари у Бугарској, Црној Гори 
и Албанији такође проглашени за најбоље 
банке.
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3 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад 

Нова ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, настала 
као резултат процеса интеграције ОТП банке 
Србија а.д. Београд (бивше Societe Generale 
Србија) и Војвођанске банке а.д. Нови Сад, 
05.05.2021. године је почела са радом. Овим 
чином реализована је најкомплекснија 
банкарска интеграција икад реализована на 
овим просторима, која уједно представља 
стратешки потез ОТП Групе са циљем да 
формира водећу банкарску институцију 
у Србији. Ова успешна интеграција је 
резултирала стварањем једне од водећих 
финансијских институција у Србији по 
величини активе, броју експозитура 
и величини кредитног и депозитног 
портфолија. Седиште интегрисане банке је у 
Новом Саду, на адреси Трг Слободе 5 у самом 
центру града. ОТП банка Мађарска је 100% 
власник ОТП банке Србија.

Као резултат успешно спроведене 
интеграције, у априлу 2021. године, и 
континуираног раста у редовном пословању, 
формирана је банка која је постала 
појединачно највећи кредитор на српском 
тржишту са укупно 4.2 милијарди евра нето 
пласираних кредита, уз 5.7 милијарди ЕУР 
активе, 2.789 запослених, 294 банкомата и 
184 експозитура у 91 граду широм земље. 
Банка је такође лидер у услугама лизинга, 
факторинга и екомерц тржишта.

О комплексности процеса интеграције 
која се одвијала између две банке чије 
су централе биле у два града, Београду и 

Новом Саду, а оперативни рад се заснивао на 
два различита ИТ core банкарског система, 
најбоље сведоче следеће бројке:

• 19 месеци процеса интеграције, више 
од 3.100 састанака што је око 3.100 сати 
састанака тимова из Будимпеште, Новог 
Сада и Београда 

• Скоро 600 људи учествовало је на 
пројекту 

• Више од 777.000 сати рада
• 30 радних група, 10 крос-функционалних 

тимова, 6 Спонзора 
• Скоро 100 милиона мигрираних података
• Преко 8.300 тестова је креирано и 

извршено током више циклуса тестирања
• Више од 6.000 инцидената је 

идентификовано и затворено током 
трајања пројекта

• Развијено је 185 ИТ ГАП-ова 
• Укупно 5.094 учесника обука уз 125 

интерна тренера и 19.377 сати тренинга
• Моделирано је 64 критичних процеса и 

креирано 140 дијаграма тока 
• Усвојено током интеграције 1.159 

нормативних аката 

Упркос изазовима у 2021. години, изазваних 
условима пандемије корона вируса као и 
напора свих запослених да се интеграција 
успешно окончана у року, остварен је раст 
кредита становништву од око 12% у односу 
на 2020. годину уколико посматрамо износ 
кредита две спојене банке, при чему је ОТП 
банка успела да оствари тржишно учешће 
од 19%.
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Током 2021. године Банка је била лидер на 
тржишту стамбених кредита са тржишним 
учешћем од 21.8% што значи да је свака пета 
некретнина купљена кредитом ОТП банке. У 
погледу готовинских кредита, Банка такође 
држи лидерску позицију са тржишним 
учешћем од 20.2%.  
Истовремено, Сектор за пословање са 
привредом успео је да премаши очекивано 
учешће на тржишту у сегменту кредита 
пласираних привреди и оствари ниво од 
16.3%.

ОТП банка је усмерена на иновације и 
дигитализацију свог пословања, које 
омогућава клијентима нове погодности 
са фокусом на унапређење дигиталног 
банкарства, бројне погодности за кориснике 
наших картица, као што су коришћење 
телефона као картице (уз mCard и ApplePay), 
али и P2P плаћања и пренос средстава 
приватним лицима путем и-мејла и телефона, 
и још много тога.

У оквиру ОТП Групе послује и ОТП Leasing 
Србија, лидер на тржишту лизинга у Србији 
са укупним финансирањем од 108 милиона 
евра нових пласмана, што представља 19,5 
одсто тржишног учешћа у новој продукцији, 
као и ОТП Осигурање које пружа услуге 
животног осигурања преко ОТП банке, као 
заступника у осигурању.

ОТП банка је члан различитих пословних 
организација и удружења, кроз која активно 
промовише високе етичке стандарде 
у пословању и настоји да конкретним 
ангажовањем допринесе развоју друштвено 
одговорних и одрживих пракси. Нека од 
тих удружења су: Удружење банака Србије, 
Привредна комора Србије, ACI Србија, 
Америчка привредна комора, Француска 
привредна комора, Форум за одговорно 
пословање, Српски филантропски форум, 
Савез економиста Србије, Савез економиста 
Војводине, Савет страних инвеститора, 
НАЛЕД, Иницијатива Дигитална Србија и 
ИАБ. ОТП банка је и поносни члан „Клуба 
пријатеља УНИЦЕФ-а“.

Активности ОТП банке директно доприносе 
остварењу чак девет Циљева одрживог 
развоја УН.
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Признања за ОТП банку у 2021. години

ОТП банка Србија освојила је у последњем 
кварталу 2021. године престижне награде 
и признања  за неколико својих највиших 
менаџера, за континуирану и изузетну 
сарадњу и постигнуће у пословима платног 
промета са иностранством, за своју 
еCommerce услугу, али и за друштвено 
одговорну кампању “Круг подршке”. 
Освајање ових награда уручених од 
стране најутицајнијих и најкредибилнијих 
удружења, асоцијација и медијских кућа у 
Србији потврђује ефикасно управљање и 
висок професионални ниво менаџмента ОТП 
банке  који је препознат у широј локалној и 
бизнис заједници.

Предраг Михајловић, генерални 
менаџер ОТП банке Србија проглашен 
је за менаџера године од стране Српске 
асоцијације менаџера која окупља више 
од 450 професионалних менаџера у 
Србији. Ова награда представља једну 
од најпрестижнијих награда ове врсте на 
локалном тржишту и резултат је високе 
стручности, значајних пословних достигнућа 
и угледа генералног менаџера  ОТП банке 
Србија, али и низа импресивних пословних 
успеха које је ОТП Група остварила на 
тржишту Србије. Међу најзначајнијим 
успесима издвајају се успешна интеграција 
са Војвођанском банком, као и заузимање 

лидерске позиције у бројним областима 
банкарског пословања. Ова престижна 
признања Српска асоцијација менаџера 
додељује менаџерима, послодавцима, 
компанијама и појединцима које се залажу 
за унапређење пословног окружења, 
промоцију менаџерске струке и лидерства, 
друштвено одговорно пословање, као и за 
бољи живот шире друштвене заједнице.

Најутицајнији и најчитанији дневни 
лист у Србији Блиц уврстио је Предрага 
Михајловића, председника Извршног 
одбора, на високо 22. место своје 
традиционалне листе 300 најмоћнијих људи 
која подсећа на достигнућа најутицајнијих и 
најуспешнијих представника из пословног 
и јавног живота наше земље. Ласло Волф 
(Laszlo Wolf), председник Управног одбора 
ОТП банке Србија и заменик генералног 
директора ОТП банке Мађарска, препознат 
је као 13. најмоћнији странац у Србији на 
листи 50 најмоћнијих странаца у Србији 
дневног листа Блиц.

Такође, на Листи 100 најутицајнијих жена 
дневног листа Блиц нашле су се и Марија 
Поповић, чланица Извршног одбора за 
пословање са привредом (14. место) и 
Милена Мићановић, директорка Одељења 
за комуникације и односе са јавношћу (40. 
место). Листа најутицајнијих жена у Србији 
традиционално окупља и подсећа на све 
најзначајније жене из области политике, 
привреде, науке, културе и јавног живота које 
су својим изванредним професионалним 
достигнућима обележиле годину. Чињеница 
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да су се чак две жене из ОТП банке нашле 
на листи најутицајнијих у 2021. години 
представља потврду ОТП Групе у настојањима 
да на свим својим тржиштима послује у 
складу са начелима родне равноправности.

ОТП банка Србије освојила је две награде 
“Hot Spot eCommerce Awards 2021” и то 
за изванредно корисничко искуство у 
онлајн плаћањима, као и за најуспешнију 
имплементацију е-Commerce услуге на 
тржишту Србије. Ове значајне награде 
доделило је Удружење за е-Commerce 
трговину Србије истичућу велики успех који 
је ОТП банка постигла у сегменту унапређење 
корисничког искуства за своје кориснике 
еCommerce услуге, али и допринос који 
је банка пружила развоју дигиталног 
пословања у Србији.

Такође, Deutsche Bank је наградила ОТП банку 
Србија за континуирану и изузетну сарадњу и 
постигнуће у пословима платног промета са 
иностранством за 2021. годину. Deutsche Bank 
је нагласила квалитет ОТП банке у извршењу 
налога, ефикасну комуникацију и сарадњу у 
решавању свих изазова током 2021. године, 
посебно имајући у виду недавно завршену 
комплексну интеграцију Банке, регулаторне 
захтеве и текућу пандемију. 
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3.1. Управљање

У духу одговорног корпоративног 
управљања, Банка има смернице којима се 
осигурава да пословање Банке буде у складу 
са међународно признатим правилима и 
стандардима корпоративног управљања 
и да је јавно обелодањивање података 
о њеном управљању и пословању чини 
транспарентним и проверљивим друштвом.

Банка послује у ефикасном оквиру 
корпоративног управљања путем 
успостављања јединственог система 
овлашћења, процедура и контрола, у 
складу са одредбама домаћих прописа, као 
и најбоље међународне праксе, настојећи 
да заштити интересе свих заинтересованих 
страна у корпоративној структури. Приоритет 
Банке је стварање вредности за акционаре 
у комбинацији са имплементацијом 
друштвено одговорне праксе, активности и 
инцијатива.

У складу са Законом о банкама органи Банке 
су: Скупштина, Управни одбор и Извршни 
одбор, од којих су Управни одбор и Извршни 
одбор органи управљања Банком.
Управни одбор Банке има 8 чланова. Мандат 
члана Управног одбора траје 4 године уз 
могућност поновног именовања. 

Извршни одбор Банке има 6 чланова. Сви 
чланови Извршног одбора су у складу са 
Законом о банкама запослени у Банци. 
Мандат члана Извршног одбора траје 5 
година уз могућност поновног именовања. 
Сви чланови Управног одбора и Извршног 
одбора су процењени од стране Народне 
банке Србије као лица која имају добру 
пословну репутацију и одговарајуће 
квалификације. У Банци постоје Процедуре 
за именовање, односно реименовање 
чланова Управног и Извршног одбора које су 
усклађене са Законом о банкама и Одлуком 
и Упутством Народне банке Србије који 
регулишу ову материју.

Детаљи о члановима Управног и Извршног 
одбора Банке јавно су доступни на сајту 
Банке

https://www.otpbanka.rs/o-nama/rukovodstvo/
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3.2. Организациона структура

ДИРЕКЦИЈА
РАЧУНОВОДСТВА

КРЕДИТНИ ОДБОР

ALCO ОДБОР

Одељење за општу правну подршку

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ
ВЕЛИКИМ КЛИЈЕНТИМА

ПРИВРЕДЕ

Одељење опште безбедности

Одељење за спречавање прања 
новца и финансирања тероризма

Одељење ИТ безбедности

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
КОРИСНИЧКО ИСКУСТВО И 

РАЗВОЈ ПРОИЗВОДА

•Одељење за ревизије 
•процеса у Централи

•Одељење за ревизије 
•процеса у Мрежи

Одељење за правну подршку продаји

Одељење за развој система 
управљања људским ресурсима

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ 
КЛИЈЕНТИМА ПРИВРЕДЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГЛОБАЛНО
ТРАНСАКЦИОНО БАНКАРСТВО

Одељење 
рачуноводствене политике 

и финансијске контроле
Одељење за оперативно 
рачуноводство и порезе

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
КОНТРОЛИНГ

Одељење за 
контролу трошкова

Одељење планирања
и извештавања

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
АКТИВОМ И ПАСИВОМ

ДИРЕКЦИЈА ЗА КРЕДИТНЕ 
РИЗИКЕ ПРИВРЕДЕ

Одељење за одобравање 
кредита великим клијентима 

привреде

ДИРЕКЦИЈА ЗА КРЕДИТНЕ
РИЗИКЕ СТАНОВНИШТВА

Одељење за одобравање
кредита за становништво

и клијентима Малог бизниса
Одељење за 

риск моделирање и анализе

ДИРЕКЦИЈА ЗА КРЕДИТНУ
КОНТРОЛУ, МОНИТОРИНГ И 
КРЕДИТЕ СА ПОВИШЕНИМ 

РИЗИКОМ

Одељење за контролу
кредита привреде

ДИРЕКЦИЈА ЗА ОПЕРАТИВНЕ 
И ТРЖИШНЕ РИЗИКЕ

Одељење за управљање 
тржишним ризицима

Одељење за управљање 
оперативним ризицима

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ
И РЕЗЕРВИСАЊЕ

Одељење за
корисничко искуство

Одељење за маркетинг

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
МРЕЖОМ ФИЛИЈАЛА

Одељење за управљање
продајом и подршком

Одељење за 
контролу мреже

Одељење за алтернативне 
канале продаје

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАНАЛИМА ПРОДАЈЕ

Одељење за дигиталне и
Онлајн канале продаје

Одељење за „CRM“ и 
аналитику

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
МАЛИ БИЗНИС

Одељење за развој
производа Малог бизниса

Одељење за продају
услуга глобалног

трансанционог банкарства
Одељење за подршку
продаји клијентима 

привреде

Одељење за продају 
домаћим великим 

клијентима привреде

Одељење за производе и 
платна решења

Одељење за одобравање 
кредита средњим клијентима 

привреде

Одељење за контролу кредита
становништва и клијентима 

сегмента Мали бизнис

ДИРЕКЦИЈА 
„BACK OFFICE“

Одељење за 
Администрацију послова 

са физичким лицима
Одељење за администрацију
послова са правним лицима

Одељење за 
управљање приговорима

Одељење за 
приватно банкарство

•Одељење за координацију 
•са Групом и Регулатором

Одељење за „HR“ бизнис партнерство 
и развој запослених

Одељење за „HR“ сервис

Одељење за иновације

Одељење за послове секретаријата

Одељење за управљање 
продајом сегмента 

Мали бизнис

Одељење за продају
међународним великим

клијентима привреде

Одељење за продају
средњим клијентима 

привреде
Одељење за продају
јавним предузећима

Одељење за агро бизнис

Одељење за стратешко 
управљање

пословима са привредом

Одељење за некретнине и 
специјализовано 

финансирање

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
БИЗНИС ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ

Одељење за управљање 
активом и пасивом

Одељење за 
управљање капиталом

Одељење за реализацију 
кредитних одлука 

правних лица
Одељење за подршку 
Treasury пословима

Одељење за администрацију
документарних послова

Одељење за подршку
пословима на 

финансијском тржишту

Одељење за управљање 
потраживањима од привреде

Одељење за управљање
потраживањима од становништва

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ГЛОБАЛНА ТРЖИШТА

Одељење Treasury

Одељење за продају Кастоди и 
услуга депозитара

Одељење 
Тржишта Капитала

Одељење за Финансијске 
институције и развој 

пословања Дирекције 
глобалних тржишта

Одељење за 
технологију ризика

Одељење за управљање
средствима обезбеђења

Одељење за мониторинг 
клијената привреде
Одељење за кредите 

привреде са повишеним 
ризиком

Одељење за управљање
портфолијом и извештавање

Одељење за резервисања
за кредитне губитке

Одељење за правно заступање

Одељење за извештавање и 
администрацију

ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕГУЛАТОРНО
ИЗВЕШТАВАЊЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКЕ

Одељење за 
управљање документима

Одељење за некретнине

Одељење опште 
административне подршке

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ЛОГИСТИКУ

Одељење за комуникације 
и односе са јавношћу

Одељење за управљање
пројектима

Одељење за управљање пословним 
процесима

Кабинет Председника
Извршног одбора

Одељење безбедности платних 
картица и е-трговине

Одељење за 
контролу ризика

Одељење за 
стратегију и анализу

ДИРЕКЦИЈА ЗА КОНТРОЛУ 
УКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ

МОНИТОРИНГ ОДБОР

WORKOUT ОДБОР

ОДБОР ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ОПРЕАТИВНИМ РИЗИЦИМА

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИТ РАЗВОЈ

Одељење за ИТ развој
система депозита

Одељење за ИТ развој
платних система

Одељење за ИТ развој
система за управљање

и „ERP“ система

Одељење за ИТ развој
система пласмана

Одељење за ИТ развој
БИ решења

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИТ ОПЕРАЦИЈЕ

Одељење за администрацију 
мрежа и ИТ сигурносне опреме

Одељење за администрацију 
система и база података

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ОПЕРАЦИЈЕ

Одељење за управљање 
рачунима клијентима привреде

сегмента mалог бизниса
Одељење за администрацију 

дигиталних канала

Одељење домаћег 
платног промета

Одељење платног 
промета са иностранством

Одељење за 
управљање готовином

Одељење за ИТ логистику,
мониторинг и помоћ корисницима

Одељење за ИТ развој
дигиталних канала

Одељење за ИТ развој 
интеграционих сервиса

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИТ УПРАВЉАЊЕ

Одељење за 
пословну анализу

Oдељење за 
апликативну подршку

Одељење за 
управљање подацима

Одељење за 
ИТ архитектуру

Одељење за 
ИТ управљање

Јединица за 
ИТ набавке

ДИРЕКЦИЈА УНУТРАШЊЕ РЕВИЗИЈЕ

УПРАВНИ ОДБОР

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЉУДСКЕ 
РЕСУРСЕ

ДИРЕКЦИЈА ПРАВНИХ 
ПОСЛОВА

ИЗВРШНИ ОДБОР

ДИРЕКЦИЈА „PMO “И 
ЕФИКАСНОСТ

ДИРЕКЦИЈА БЕЗБЕДНОСТИ 
БАНКЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПОТРАЖИВАЊИМА

СЕКТОР ЗА 
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕСЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ
СА ПРИВРЕДОМ

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ
СА СТАНОВНИШТВОМ

СЕКТОР ЗА ИТ 
И ОПЕРАЦИЈЕ
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4 Приступ одрживости

Одговорност је темељ пословања ОТП банке 
у свим аспектима. Као једна од водећих 
компанија у финансијском сектору у Србији, 
свесни смо да имамо значајну улогу и утицај 
на друштвено и природно окружење у коме 
послујемо. То је разлог због ког нашу пословну 
стратегија темељимо у значајној мери и на 
принципима одрживог пословања, кроз 
остваривање баланса између економских, 
социјалних и еколошких утицаја и циљева.
Одговорно пословање ОТП банке темељи се 
на следећим стубовима:

• Одговорност према тржишту
• Одговорност према запосленима
• Одговорност према заштити животне 

средине
• Одговорност према заједници

У складу са регулаторним окружењем, 
које укључује и очекивања домаћих и 
међународних надзорних тела, ОТП банка 
упућује финансијским институцијама 
изричите захтеве са циљем идентификације 
и управљања тзв. ESG ризицима (Е- 
environmental, S-social, G-governance), као 
инструментом за транзицију ка одрживој 
економији. Главни фокус је на ризицима 
повезаним са климатским променама и 
другим аспектима који негативно утичу 
на животну средину. Регулаторни захтеви 
нису ограничени  на развој бизнис модела, 
стратегију, и менаџмент, већ укључују и 
управљање ризицима, посебно у домену 
кредитног ризика. 

Према наведеним захтевима, ОТП банка 
унапређује свој процес кредитирања 
привреде, увођењем следећих елемената:

• ESG Листа искључења – ESG Листа 
искључења има за циљ да идентификује 
клијенте и делатности високог ризика 
по животну средину, по друштво и 
репутацију, у којима није пожељан 
непосредан пословни ангажман 
банке. Листа се заснива на Стратегији 
за управљање ризицима ОТП Групе, 
на интерним подзаконским актима и 
смерницама ЕБРД-а.

Банка се неће директно бавити пословним 
активностима за које је познато да садрже 
елементе кршења људских права и/или 
штете по животну средину, односно које 
потпадају под ESG Листу искључења. У 
случају да се примете такве повреде код 
постојећих клијената, Банка ће преговарати 
о корективним мерама и корацима у циљу 
спречавања нових повреда у будућности.

Скрининг клијената према Листи искључења 
захтева се за кредитне производе укључујући 
финансирање трговине, документарно 
пословање, као и факторинг и лизинг 
производе. Листа активности и понашања 
чија контроверзна природа и утицај чине да 
буду инкомпатибилини са вредностима ОТП 
Групе;

• Топлотна мапа ESG ризика по секторима 
– а основу методологије ЕБРД-а, која је 
узела у обзир еколошке и друштвене 
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факторе, као и физичке и транзиционе 
ризике специфичне за сектор, Банка је 
дефинисала сопствену  ESG топлотну 
мапу по секторима.

ESG топлотна мапа врши категоризацију 
делатности у 4 категорије ESG ризика, које 
представљају различите нивое ризика: 
низак, средњи, средње-висок и висок. 
Током поједностављене процене ESG 
ризика, ESG ризик клијента дефинише се 
коришћењем топлотне мапе ESG ризика 
по секторима, док ESG ризик трансакције 
произилази из периода коришћења кредита 
и ESG  ризика клијента.

• ESG сложена анализа (ESG Due diligence)

У поређењу са поједностављеном анализом, 
ESG сложена анализа садржи Упитник ESG 
сложене анализе у којем се прикупљају 
подаци о ESG ризичном профилу клијента.

При спровођењу ESG сложене анализе 
узимају се у разматрање и екстерне ESG оцене 
и нефинансијски извештаји, а током анализе 
Банка се такође ослања и на јавно доступне 
информације, попут обелодањивања 
података клијената, медија и екстерних 
пружалаца података. 

Детаљније о приступу ОТП банке овој теми 
сазнајте у одељку „Управљање финансијским 
ризицима“.

4.1. Заинтересоване стране 

У складу са стубовима одговорног 
пословања, идентификовали смо следеће 
групе заинтересованих страна као 
најприоритетније у контексту одрживости: 
Клијенти - Креирање 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 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.

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 
заједничко деловање пословног, цивилног и 
државног 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.
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4.2.  Материјалне теме 

У складу са принципом материјалности, 
а узимајући у обзир пословне циљеве, 
шири економски и друштвени контекст 
одрживости, као и резултате спроведених 
истраживања о ставовима заинтересованих 
страна, ОТП Групе идентификовала је 
следеће теме као материјалне: 

• Социоекономска усклађеност пословања
• Антикорупција
• Економски учинак
• Превенција анти-компетитивног понашања
• Тржишно присуство
• Антидикриминација
• Јавне политике
• Индиректни економски утицаји
• Обуке и развој запослених
• Безбедност и здравље на раду
• Различитост и једнаке могућности
• Запошљавање
• Безбедносне праксе
• Портфолио производа са друштвеним и 

еколошким утицајем
• Оглашавање и означавање производа
• Заштита личних података
• Локална заједница
• Усклађеност пословања у области 

заштите животне средине
• Емисије гасова стаклене баште
• Енергија

Чланице ОТП Групе прате листу 
идентификованих тема, по потреби 
прилагођавајући је локалном контексту. 
Приступ ОТП банке Србија а.д. Нови Сад 
наведеним темама, као и релевантни 
квантитативни и квалитативни показатељи 
учинка у овим областима описани су у 
поглављу „Нефинансијски утицаји“, а 
табеларни преглед је доступан у одељку „ 
GRI индекс“. 
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5. Нефинансијски утицаји 

Годишњи извештај о пословању ОТП 
банке Србија а.д. Нови Сад ове године 
по први пут садржи и детаљан преглед 
нефинансијских учинака компаније, што 
рефлектује интегрисаност одрживости у све 
аспекте пословања, и у складу је захтевима 
у вези са нефинансијским извештавањем 
дефинисаним у Закону о рачуноводству 
Републике Србије. 

5.1.  Усклађеност пословања и   
 антикорупција

Интерни документи који уређују области 
усклађеност пословања и антикорупција 
у ОТП банци су Политика контроле 
усклађености пословања ОТП банке Србија, 
Правила за борбу против корупције, 
Политика управљања сукобом интереса и 
Етички кодекс. 

Функција контроле усклађености пословања 
врши се ради стварања законите и етичке 
корпоративне културе којом се дугорочно 
обезбеђује опрезно и етичко пословање 
Банке.  Током спровођења функције контроле 
усклађености пословања, Банка примењује 
следеће принципе: независност, интегритет, 
пословање без сметњи, објективност, 
превентиван и проактиван приступ, приступ 

заснован на ризику, сразмерност, висок 
ниво стручне пажње и компетентности, пуну 
покривеност, ефикасност, рационализација 
трошкова усклађености. 

Активности које се обављају у оквиру 
функције контроле усклађености пословања 
обухватају Банку у целини, као и све њене 
организационе јединице и активности. 
Лица која обављају поверене активности 
или која су ангажована као стручњаци или 
саветници, било да су физичка или правна 
лица, такође морају испуњавати захтеве и 
стандарде усклађености.

У складу са законским прописима 
и стандардима ОТП Групе, Банка је 
идентификовала кључне принципе који 
морају бити задовољени при успостављању 
интерних линија одбране и безбедности за 
потребе промовисања следећег:

• опрезно пословање Банке у складу са 
законским и интерним прописима;

• заштита имовине Банке, као и интереса и 
друштвених циљева њених акционара и 
клијената повезаних са Банком;

• несметано и профитабилно пословање 
Банке и континуирано поверење 
клијената.

Унутрашње линије одбране Банке чине 
интерно управљање и интерне контролне 
функције. Интерне контролне функције 
обухватају Сектор за управљање ризицима, 
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Дирекцију за контролу усклађености 
пословања, као и Дирекцију унутрашње 
ревизије.

У складу са критеријумима одрживости 
(ESG), Банка врши процену и вреднује 
своју делатност са аспекта њеног утицаја 
на животну средину (Е), друштвене 
правичности (S) и повезаним питањима 
корпоративног управљања (G), и обезбеђује 
њену усклађеност са релевантним законским 
захтевима.

Банка има стечен пословни интерес као и 
законом предвиђену обавезу да осигура 
да лични интереси њених запослених и 
чланова њених органа управљања нису 
у сукобу са пословним интересима и 
обавезама Банке и њеним клијентима, 
као и да Банка препознаје, спречава и 
управља сукобом интереса у вези са њеним 
различитим пословним активностима, и да 
уређује и осигурава процену усаглашености 
добављача (претходна провера (скрининг) 
добављача).

Банка израђује Политику управљања 
сукобом интереса код инвестиционих и 
додатих услуга које су повезане са њеном 
активношћу инвестиционе услуге, додатним 
услугама и сродним финансијским услугама, 
и које доводе или могу довести до сукоба 
интереса који потенцијално може изазвати 
штетне последице по пословног партнера. 
Наведена Политика такође дефинише 
детаљна правила и мере које омогућавају 
спречавање, идентификацију и управљање 
ситуацијама сукоба интереса које могу да 
штете пословном партнеру.

ОТП банка посвећена је спречавању 
корупције и прогласила је нулту толеранцију 
према свим облицима мита и стицања 
неправедних предности. Одредбе Правила 
за борбу против корупције која је Банка 
усвојила, формулисане су у складу са важећим 
домаћим и међународним законодавством 
као и Смерницама за борбу против корупције 
Волфсберг Групе, асоцијације тринаест 
глобалних банака чији је циљ развој оквира 

и смерница за управљање ризицима 
финансијског криминала.

Сврха Правила је дефинисање начела Банке 
за спречавање корупције, препознавање 
области које су нарочито изложене ризику 
од корупције, као и да представља основни 
документ за формулисање регулаторних 
докумената неопходних у напорима Банке 
и активностима запослених у борби против 
корупције.

Принципима и одредбама Политике 
обухваћена је целокупна организација 
Банке, од њеног пословања до формулисања 
интерних регулаторних докумената, преко 
уговора који се закључују са партнерима 
до поступака појединачних запослених, и 
примењују се на све активности Банке.
Ова Правила се примењују на све запослене 
и уговорне партнере Банке као и на сва друга 
лица која учествују у извршавању њихових 
активности.

Одредбе утврђене Правилима примењују се 
заједно са одредбама Етичког кодекса.

Током пословања и у вези са пословањем 
Банке, свим запосленима и свим осталим 
уговорним партнерима Банке је строго 
забрањено да врше било какав чин 
корупције и да учествују или буду умешани 
у корупцију. Кршењем забране корупције 
произилазе последице сходно радном, 
грађанском и кривичном праву. Банка се 
доследно и одлучно залаже за борбу против 
корупције. У случају кршења одредби ове 
Политике од стране било код лица, Банка 
ће предузети све неопходне кораке за 
спречавање потенцијалних негативних 
последица и избегавање сличних догађаја 
у будућности. Банка обезбеђује потпуну 
примену свих домаћих прописа, прописа 
Европске Уније као и међународних прописа 
за спречавање корупције (где је примењиво) 
и од својих запослених и уговорних партнера 
захтева поштовање тих прописа.

Као активности које су највише изложене 
ризику корупције препознате су: управљање 
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поклонима и трошковима гостопримства 
у пословне сврхе, добротворне сврхе и 
спонзорства,  повезивање са уговорним 
партнерима, преузимање уговорних 
обавеза, куповина, управљање и одржавање 
инвестиција и имовине, ангажовање лица у 
радни однос, набавка, управљање и продаја 
некретнина.
Горе наведена листа није коначна и 
Банка посвећује пажњу и свим другим  
активностима које могу представљати 
ризик од корупције. Банка врши процену 
засновану на ризику у унапред дефинисаним 
интервалима како би утврдила које 
организационе јединице и активности су 
предмет активности спречавања корупције.

Током првог полугодишта 2021. године 
извршена је полугодишња процена 
ризика усклађености пословања, а једна 
од тема процене је била и антикорупција. 
Све дирекције и представници мреже 
експозитура и  бизнис центара  су се 
изјаснили  да је низак ризик изложености, 
и да није било догађаја у том периоду, што 
је потврдила и експертска процена.  Будући 
да су у 2021. години  резултати показали да 
низак ризик корупције,  нису предложене 
промене у постојећим контролама и начину 
вршења надзора над овом облашћу.  

Органи управљања Банке прате спровођење 
одредби Политике добијањем годишњих 
детаљних информације о испуњењу захтева 
утврђених Политиком.

Банка посебну пажњу посвећује осигуравању 
да су њени запослени и уговорни партнери 
у потпуности упознати са одредбама ове 
Политике. У првом кварталу 2021. године је 
организована онлајн обука за све запослене, 
изузев органа управљања, на тему борбе 
против корупције. Циљ обуке је да се сви 
запослени и радно ангажована лица  Банке 
упознају са: регулаторним оквиром који 
си односи на антикорупцију, основним 
облицима корупције, активностима које 
су у Банци највише изложене корупцији, 
основним оперативним начелима Банке 
из области антикорупције, обавезама 

запослених из ове области, успостављеним 
контролама и механизмима пријаве радњи 
које имају елементе коруптивних радњи. 
Током обуке су такође приказани примери 
активне и пасивне корупције. Учесталост 
обука зависи од процењеног ризика коме 
је Банка изложена, предвиђа се Годишњим 
планом рада за наредну годину, а по потреби, 
обуке запослених се могу  спроводити  и 
чешће. Обука за чланове органа управљања 
планирана је за 2022. годину.

Правила за борбу против корупције су, 
такође, у сваком тренутку јавно доступна 
на интернет страници Банке, а за запослене 
Банке на интерном порталу. Директорима 
дирекција се комуницирају и усвајање и 
измена овог акта. 

Запослени Банке могу да пријаве повреду 
одредби утврђених овом Политиком путем 
канала дефинисаних Етичким кодексом. 
Све пријаве те врсте испитују се у складу са 
важећим регулаторним документом Банке о 
пријављивању неетичког понашања, а које 
се објављује на интернет страници Банке. 
Лица која подносе пријаву не смеју бити 
предмет било какве дискриминације или 
непоштеног третмана у погледу њихове 
пријаве. Прекршаји се такође могу анонимно 
пријавити.

Канали за пријављивање дефинисани 
Етичким кодексом укључују следеће начине:

• лично, у току радног времена у Дирекцији 
за контролу усклађености пословања 

• путем телефона за етичка питања 021 
/4894 906 у току радног времена – између 
8 и 16 часова од понедељка до петка

• поштом, на адресу ОТП банка Србија 
а.д. Нови Сад, Дирекцији за контролу 
усклађености пословања (Трг слободе 7, 
21000 Нови Сад ) 

• путем имејл адресе: etickapitanja@
otpbanka.rs 

До сада није било евидентираних радњи 
корупције од стране запослених, као ни 
покренутих поступака против компаније по 
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односа – како у току радног времену тако и 
након њега.
Поред одредби које се односе на 
антикорупцију и сукоб интереса, Етички 
кодекс обухвата и друге релевантне теме, 
попут антидискриминације, забране 
злостављања, безбедне и здраве радне 
средине итд, које су детаљније описане у 
наредним поглављима.

5.2.  Радно окружење

Као одговоран послодавац, ОТП банка 
препознаје да је улагање у људске ресурсе 
кључ пословног успеха, али и успеха 
целе заједнице. Због тога су задовољство 
запослених радним условима, као и 
доступност стручног усавршавања, међу 
најважнијим приоритетима Банке. ОТП банка 
примењује и унапређује високе стандарде у 
радном окружењу, настојећи да ослушкује 
и уважава предлоге, идеје и допринос 
запослених остваривању заједничких 
циљева.

На крају 2021. године (31.12.2021.) ОТП банка 
запошљавала је 2789 људи, највише у 
Београду (1203) и Новом Саду (651), док 935 
запослених ради у мрежи експозитура у још 
84 града широм Србије. 

Стопа флуктуације у 2021. години износила је 
19,8%. Значајан утицај на стопу флуктуације 
имала је интеграција две банке – ОТП банка 

овом основу у периоду  01.01.2021 -31.12.2021. 
године. 

Етички кодекс ОТП банке формулише јасне 
и недвосмислене смернице и очекивања у 
домену етичког пословања Банке и њених 
зависних друштава, а све то ради заштите и 
очувања Банчиних вредности.
Банка је усвојила Етички кодекс ОТП банке 
Србија а.д. Нови Сад који се, у складу 
са екстерним и интерним променама и 
захтевима, константно мења и развија. 
Етички кодекс се заснива на међународним 
стандардима и најбољој пракси, те 
сопственим практичним искуствима Банке, 
уз узимање у обзир захтева наметнутих 
Банци и њихову практичну спроводивост.
Обавезујући систем корпоративног 
управљања Банке истовремено доприноси 
поверењу и задовољству комитената, 
повећању тржишне вредности акција 
као и развијању друштвено одговорног 
понашања.

Надзор усклађености са етичким правилима 
у Банци врши се од стране Етичке комисије у 
складу са основним начелима и очекиваним 
начинима понашања одређеним у Етичком 
кодексу.

Банка сматра изузетно важним упознавање 
свих својих запослених са етичким нормама 
и развијање свести о нормама пословне 
етике, па ради постизања тог циља врши 
тзв. етичку едукацију на даљину (е-learning) 
обуку којом се обухватају сви запослени. 
Банка уједно редовно надзире и прати 
усклађеност поступања у складу са етичким 
нормама.

Етички кодекс прописује обавезе 
руководству Банке и члановима Управног 
одбора, Извршног одбора и Одбора за 
ревизију, њеним запосленимa, као и 
пословним партнерима са којима Банка 
има потписан уговор. За потребе Етичког 
кодекса под појмом пословни партнер 
подразумевају се заступници, вештаци, 
посредници, саветници, агенти, подизвођачи 
и добављачи, односно привредна друштва, 
предузетници и физичка лица која су са 
Банком засновала облигационо-правни 
однос неке врсте. Сва горе поменута лица су 
у обавези да се понашају и делују у складу 
са одредбама Етичког кодекса за све време 
трајања радног или уговорног правног 

мушкарци жене

Број запослених 774 2015

Проценат запослених 27,75% 72,25%

Родна структура запослених
2021

Старосна структура запослених

Испод 30 година

30 до 50 година

Изнад 50 година

2021

21,66%

68,55%

9,79%

мушкарци жене

Новозапослени 91 219

Запослени који су напустили 
компанију

186 403

Флуктуација радне снаге
2021
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одлукама и плановима који су од утицаја на 
економски и социјални положај запослених, 
кретању и променама зарада, просечној 
заради и структури зарада и њиховом 
учешћу у трошковима пословања, као и 
структури остварених трошкова и то једном 
у току календарске године, броју сати 
прековременог рада, а након достављеног 
упита Синдиката, припремама за утврђивање 
вишка запослених и усвајање програма. 
Информације се достављају по потреби на 
захтев репрезентативног синдиката у року 
од 15 дана од достављања захтева. 

Поред загарантованих права на породиљско 
одсуство, накнаду по основу инвалидитета 
и отпремнину при одласку у пензију за све 
запослене, запослени на неодређено време, 
којима је истекао период пробног рада, 
имају и приватно здравствено осигурање. 
Запослени су додатно осигурани у смислу 
приватног пензијског осигурања, уз допринос 
Банке на индивидуални рачун запосленог, 
на основу лојалности од најмање четири 
године, као обавезног сопственог улагања у 
добровољни пензиони фонд.

Србија а.д. Београд и Војвођанске банке а.д. 
Нови Сад, која је финализована у априлу 
2021. године. 

ОТП банка гради и негује радно окружење 
у коме се различитости појединаца цене, 
поштују и прихватају. Према Етичком кодексу 
Банке, забрањена је дискриминација 
која би се базирала на стварним или 
претпостављеним особинама појединца, 
као што су раса, боја коже, држављанство, 
национална припадност или етничко 
порекло, језик, верска или политичка 
убеђења, пол, родни идентитет, сексуална 
оријентација, имовно стање, генетске 
особености, здравствено стање, трудноћа, 
инвалидитет, брачни и породични статус, 
осуђиваност, старосна доб, изглед, чланство 
у политичким, синдикалним и другим 
организацијама, политичко или друго 
мишљење.  

Такође, Етичким кодексом забрањује се 
и не прихвата понашање које се базира 
на застрашивању запослених, посебно 
ако се оно користи како би се запослени 
наводили да предузму радње противне 
интерним актима Банке или важећим 
правним прописима. Забрањен је сваки вид 
понашања који би се испољио вербално, 
невербално или физички, а који резултира 
предрасудама које нарушавају достојанство 
одређеног лица, а за њега створају претеће, 
непријатељско, деградирајуће, агресивно, 
понижавајуће и увредљиво окружење.

Случајеве кршења Етичког кодекса 
запослени могу пријавити Дирекцији за 
контролу усклађености пословања путем 
канала наведених у Кодексу, као и Дирекцији 
за људске ресурсе. Све пријаве, поднеске и 
испитивања, Банка третира поверљиво, уз 
заштиту лица које је прекршај пријавило, 
а надлежни организациони део Банке 
испитује случај и одређује потребне мере. 
Током 2021. године нису примљене жалбе 
које се односе на кршење људских права, а 
72% запослених прошло је обуку о људским 
правима. 

Сви запослени у Банци обухваћени су 
Колективним уговором. Према његовим 
одредбама, послодавац је обавезан да Одбор 
репрезентативног синдиката обавештава о: 

Право на породиљско одсуство

мушкарци жене 

3 187

мушкарци жене 

100% 96,23%

мушкарци жене 

100% 100%

2021

Укупан број запослених који су 
искористили право на породиљско 
одсуство 

Стопа повратка на посао по истеку 
породиљског одсуства 

Стопа задржавања на радном месту 
12 месеци по повратку на посао 

Руководиоци
Запослени (осим 

руководилаца)
Укупан број сати обуке према 
категоријама запослених 

6.591 30.571

Просечан број сати обуке по 
запосленом 

17,25 12,7

Мушкарци Жене

Укупан број сати обуке према полу 9.481 27.681

Просечан број сати обуке по 
запосленом 

12,25 13,74

2021
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ОТП банка чврсто верује у стално унапређење 
вештина својих запослених и спроводи 
пажљиво осмишљен програм обука, са 
циљем професионалног развоја запослених. 
Поред интерних обука, Банка обезбеђује 
и финансијску подршку и прилике за 
похађање екстерних курсева и програма. 

Уз то, Банка осмишљава и имплементира 
развојне и мотивационе системе са 
циљем ангажовања запослених, и даљег 
унапређења процеса селекције. Током 
2021. године сви запослени прошли 
су кроз процес оцене радног учинка и 
индивидуалног развоја. Запосленима који се 
приближавају завршетку свог радног века, 
нудимо саветовање и подршку приликом 
планирања пензионисања.

ОТП банка је у оквиру ОТП Лаб стартап 
програма на нивоу Групе подржана у својој 
идеји развоја платформе за менторски 
процес током пробног рада. У 2021. години 
лансиран је „ОТПочни“ програм на нивоу 
наше целе банке у ком ће учествовати све 
новозапослене колеге, њихови ментори 
и руководиоци. Циљ ове платформе је 
да олакшамо процес увођења у посао и 
менторисања новозапослених колега током 
пробног периода, посебно у дистанцираном 
раду са великим изазовима, као и да 
новозапосленима олакшамо интеграцију на 
радну позицију, али и у банку. Ова платформа 
ће омогућити да тај процес буде структуиран, 
ефикаснији, правовремен и транспарентан, 
а самим тим и обезбедити да искуство свих 
укључених у овај процес буде унапређено.

Током 2021. лансирали смо и развојни 
програм за 30 учесника “ДАРе” чији је циљ 
да подржи носиоце промена и кључних 
компетенци у Банци у њиховом даљем 
развоју. Ово, потпуно онлајн путовање пружа 
другачије искуство учења где запослени 
самосталним одабиром динамике, места 
и времена за учење, додатно развијају 
компетенце будућности - digital, аgile и 
resilience. Верујемо да ће оваква авантура 
бити снажан покретач и инспирација у 
остварењу стратегије Банке.

Здравље и безбедност на радном месту су 
приоритет за Банку, како би се осигурало 
безбедно радно окружење, побољшао 
квалитет професионалног живота 
запослених и спречили повезани ризици. 
Етичким кодексом Банка се обавезала да 
својим запосленима обезбеди здраво и 
технички опремљено радно место које је 
усклађено са прописима радног права, као 
и заштиту њиховог физичког интегритета и 
здравља.

Банка се придржава локалних и 
међународних правних прописа о 
формирању и одржавању безбедне и здраве 
радне средине. У складу са тим, системом 
безбедности и здравља на раду обухваћени 
су сви запослени. Такође, сви запослени 
пролазе обуку из безбедности и здравља на 
раду, прве помоћи и противпожарне заштите 
према плану обука и у складу са законом 
прописаним роковима. 

Обавеза сваког запосленог јесте да се 
придржава здравствених и безбедносних 
прописа који се односе на вршење рада, 
а за исте су меродавне одредбе прописа о 
раду, о безбедности и здрављу на раду и о 
противпожарној заштити.

Банка је закључила уговор са компанијом 
која врши услуге из области безбедности и 
здравља на раду и именовала лиценцирано 
лице за безбедност и здравље на раду. 
Ангажована компанија врши превентивне 
прегледе свих објеката Банке и доставља 
извештаје о уоченим недостацима који се 
затим отклањају. У складу са законом, врше 
се и мерења услова радне околине у летњем 
и зимском периоду. У случају уочених 
недостатака, исти се отклањају. Такође, 
обавеза свих запослених је да пре почетка 
и у току рада прегледају своје радно место 
и опрему за рад, опрему за заштиту на раду 
и да о уоченим недостацима одмах обавести 
непосредног руководиоца. Руководиоци 
пријаву прослеђују Дирекцији за логистику. 
Лице за БЗР и Дирекција за логистику 
су дужни да изврше контролу, а уочени 
недостаци се у року од 8 дана од дана 
пријављивања морају отклонити. Запослени 
има право да напусти своје радно место 
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уколико препозна опасност која угрожава 
живот и здравље.

Колективни уговор којим су обухваћени сви 
запослени Банке такође детаљно регулише 
обавезе и одговорности послодавца у 
домену безбедности и заштите живота и 
здравља на раду, затим права и обавезе 
запослених у овој сфери, као и улогу 
представника запослених и образовање 
одбора за безбедност и здравље на раду. 
Одбор за заштиту здравља на раду сачињен 
је од представника послодавца и Синдиката. 
Члан Одбора има право да: 

• учествује у поступку процене ризика на 
радном месту и у радној околини 

• има стални увид у акт о процени ризика 
• прикупља податке о опасностима и 

штетностима на радном месту и радној 
околини које нису садржане у акту о 
процени ризика и да иницира његове 
измене и допуне 

• непосредно комуницира са запосленима 
• прима усмене и писмене представке 

запослених 
• непосредно комуницира са 

руководиоцима – организаторима 
процеса рада 

• непосредно комуницира са лицем које 
обавља послове безбедности и здравља 
на раду 

• послодавцу даје предлоге о свим 
питањима која се односе на безбедност и 
здравље на раду 

• захтева од послодавца да предузме 
одговарајуће мере за отклањање 
или смањење ризика који угрожава 
безбедност и здравље запослених 

• истиче обавештења на огласним 
таблама послодавца о активностима које 
предузима 

• запослене информише о актуелним 
питањима у области безбедности и 
здравља на раду, уз претходно одобрење 
директора

• захтева вршење надзора од стране 
инспекције рада, ако сматра да 
послодавац није спровео одговарајуће 
мере за безбедност и здравље на раду и 
да присуствује инспекцијском надзору.

5.3. Означавање и оглашавање  
 производа

Оглашавање производа је у надлежности 
Одељења за маркетинг ОТП банке, док се 
екстерном презентацијом производа и услуга 
активно бави и Одељење за комуникације и 
односе са јавношћу, а посебно таргетираним 
онлајн оглашавањем Јединица за онлајн 
продају. Оглашавање подлеже проверама 
Дирекције правних послова и Дирекције за 
контролу усклађености пословања Банке.

Сви производи ОТП банке морају 
бити приказани у складу са локалним 
регулативама, што између осталог 
подразумева потпуно транспарентну 
презентацију фунционалности производа 
и свих пратећих трошкова уколико постоје, 
као и начина на који се може остварити 
право за неки од производа или услуга. 
Законска регулатива која се односи на ову 
област укључује Закон о оглашавању, Одлуку 
Народне Банке Србије о ближим условима 
оглашавања финансијских услуга, и Закон о 
заштити корисника финансијских услуга.

У складу са одлуком Народне Банке Србије о 
ближим условима оглашавања финансијских 
услуга, огласна порука којом се промовишу 
услуге које банка пружа по основу уговора о 
кредиту, уговора о издавању и коришћењу 
кредитних картица, уговора о дозвољеном 
прекорачењу по рачуну, као и друге 
кредитне услуге, а која садржи каматну стопу 
или било који нумерички податак који се 
односи на цену или приход – мора садржати 
репрезентативни пример с јасно и прецизно 
наведеним подацима о:

• врсти кредита;
• висини и променљивости годишње 

номиналне каматне стопе;

2021

Укупан број повреда 15

Број повреда са тежим последицама* 7

Стопа повреда 0.53

Стопа повреда са тежим последицама 0.25

*уганућа, исшчашења, преломи
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• ефективној каматној стопи (чији износ 
мора бити приказан

• тако да буде уочљивији од осталих 
података);

• валути у којој се уговара кредит;
• периоду на који се уговара кредит;
• критеријумима за индексирање кредита;
• укупном износу кредита који ће корисник 

вратити на крају
• уговорног периода;
• свим трошковима који падају на терет 

корисника.

Током 2021. године у ОТП банци нису 
забележени случајеви непридржавања 
прописа у вези са означавањем производа 
и услуга, као ни добровољних кодекса 
и стандарда. Такође, нису забележени 
случајеви непридржавања прописа 
и добровољних стандарда у вези са 
оглашавањем. 

Клијентима је за све информације о 
производима и услугама на располагању 
Контакт центар (0800 23 23 22 и 011 30 11 555), 
радним данима од 08 до 20 часова и суботом 
од 08 до 13 часова, а позиви су бесплатни 
за позиве из фиксних и мобилних мрежа из 
Србије. Такође, на располагању су и имејл 
адресе (за физичка лица stanovnistvo@
otpbanka.rs, за правна лица privreda@
otpbanka.rs ).

Када је реч о жалбеним механизмима, циљ 
Банке је да у интересу својих клијената води 
рачуна о брзом и ефикасном управљању 
приговорима. За ову област надлежно је 
Одељење за управљање приговорима, 
а интерни документ који је регулише 
је Политика управљања приговорима, 
објављена и на вебсајту Банке. Банка 
континуирано прати и поступа у складу 
са законима и другим прописима којима 
се регулише заштита потрошача односно 
корисника финансијских услуга, како у 
унутрашњем пословању, тако и у односу са 
клијентима.

Клијенти приговоре могу поднети путем 
имејл адресе prigovori@otpbanka.rs, као и у 
свим филијалама Банке, путем Контакт центра 
или поште. По примљеном приговору, Банка 

ће извршити проверу навода и одговорити 
клијенту писаним путем у најкраћем могућем 
року, а најкасније у року од 15 дана од дана 
пријема приговора, односно у року од 30 
дана у изузетним случајевима који не зависе 
од воље Банке. Уколико Банка не пружи 
одговор у наведеном року или клијент 
истим није задовољан, може се обратити 
притужбом Народној банци Србије, Сектор 
за заштиту корисника финансијских услуга.
ОТП Банка извештава Народну банку Србије 
о приговорима и поступку по приговорима 
клијената, на начин који одређује Народна 
банка Србије.

5.4. Заштита података о личности 

Банка је посвећена одговарајућој заштити 
података о личности које обрађује, а у складу 
са прописима, и где је примењиво (где није 
у супротности са домаћим законодавством) 
одредбама Опште уредбе о заштити 
података о личности. Као део тога, Банка је 
успоставила, управља и примењује систем 
за регулисање, спровођење и ревизију 
којим се обезбеђује адекватна заштита 
личних података испуњењем критеријума 
утврђених важећим законодавством, и 
заштита основних пословних интереса 
Банке.

Праћењем релевантних законских прописа 
о заштити личних података, као и препорука 
како националних тако и органа Европске 
уније за заштиту података, и Европског 
одбора за заштиту података, Банка осигурава 
усклађеност са најбољим праксама у овој 
области. 

За питања приватности и заштите личних 
података надлежна је Дирекција за 
контролу усклађености пословања која нуди 
смернице и пружа подршку организационим 
јединицама Банке и супсидијарима у 
погледу заштите података о личности. У 
оквиру Дирекције, именовано је одговорно  
Лице за заштиту података о личности 
које је, уједно, и Директор дирекције за 
контролу усклађености пословања. По 
систематизацији, поред Лица одговорног за
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Политиком заштите приватности je 
дефинисано је како лица на која се подаци 
о личности односе, а које Банка обрађује, 
могу остварити своја права. Лица на која се 
подаци о личности односе, могу остварити 
своја права попуњавањем захтева, који 
се могу преузети у било којој од филијала 
Банке, или на интернет страници банке. 
Банка ће на захтев одговорити без одлагања, 
а најкасније року од 30 дана од дана пријема 
комплетног и исправног захтева. Тај рок 
може бити продужен за још 60 дана ако је то 
неопходно, узимајући у обзир сложеност и 
број захтева. О продужењу рока и разлозима 
за то продужење Банка ће обавестити лице 
на које се подаци односе у року од 30 дана 
од дана пријема захтева.

Током 2021. године примљене су две жалбе 
у вези са кршењем права приватности 
и заштите личних података, за које је 
прописаном процедуром утврђено да нису 
основане посматрано са аспекта повреде 
података о личности.

5.5.  Утицаји на животну средину

ОТП банка пажљиво процењује своје 
директне и индиректне утицаје на животну 
средину, предузима иницијативе са циљем 
спречавања негативних утицаја, и спроводи 
и подржава иницијативе које имају 
позитиван утицај на стање животне средине.

заштиту података о личности, овом темом 
се бави и Експерт за заштиту података о 
личности а то је запослени одређен да 
пружа подршку Лицу за заштиту података о 
личности и извршавању његових задатака. 
Такође, одељење ИТ безбедности и менаџер 
за безбедност информација извршавају 
задатке информационе безбедности и 
управљања инцидентима дефинисаних 
Правилником о заштити података о 
личности који су у надлежности Одељења 
ИТ безбедности. 

Независним правним статусом Лица за 
заштиту података осигурава се да се 
разматрања питања у вези са заштитом 
података о личности врше на високом нивоу.
Дирекција је током 2021. године пружала 
подршку у процесу интеграције, у делу 
контроле уговорне документације и 
њеног усаглашавања са одредбама 
Закона о заштити података о личности 
и успостављању адекватних контролних 
механизама интегрисане банке. 

Сваке године Дирекција спроводи процену 
ризика заштите података о личности 
кроз одређене риск индикаторе којима 
сагледава евентуалне грешке у остваривању 
оперативних задатака и недостатке у 
контролним механизмима, што представља 
добру основу за сагледавање приступа 
управљању обрадом података о личности 
у организационим јединицама банке. За 
2021. годину процењено је да ризик заштите 
података о личности није релевантан.  
Банка је усвојила Правилник о заштити 
података о личности чија је сврха 
превасходно да резимира значајне одредбе 
о обради личних података - а нарочито 
задатке и оквире сарадње организационих 
јединица укључених у активности заштите 
података.  

Банка је усвојила Политику заштите података 
о личности која се примењује на све податке 
о личности клијента Банке које Банка 
обрађује односно којима одређује сврху 
и начин обраде као и на остала физичка 
лица која су заинтересована за производе 
Банке и она до чијих података Банка долази 
у току свог пословања у складу са важећим 
законским прописима.   
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2021

Једно од наших кључних стратешких 
усмерења за наредни период је „зелена 
транзиција“ у пословању, односно 
посвећеност одрживом пословању и 
еколошкој одрживости. Овај процес 
започели смо великим корацима, о чему 
сведоче бројне зелене иницијативе које 
смо покренули. Желимо да охрабримо и 
наше клијенте да буду еколошки одговорни 
кроз понуду нових зелених банкарских 
поизвода које интензивно развијамо а који 
ће подразумевати финансијску, експертску 
и саветодавну подршку. Подршку ка зеленој 
стратегији добијамо и од матичне ОТП Групе 
која је за све банке чланице потписала 
Принципе за одговорно банкарство 
Уједињених нација, што је јединствени 
оквир за одрживо пословање овог сектора, 
развијен кроз партнерство између банака 
широм света и Програма за финансијску 
иницијативу у области животне средине 
Уједињених Нација. Тиме смо се придружили 
највећој светској банкарској заједници 
фокусираној на одрживо финансирање.

Потписивањем Принципа за одговорно 
банкарство потврђујемо и показујемо 
нашу посвећеност одрживом банкарству, 
доприносећи одрживости заједнице и 
економије. Принципи су водећи оквир за 
осигурање усклађености стратегије и праксе 
банака са визијом коју је друштво поставило 
за своју будућност у Циљевима одрживог 
развоја Уједињених нација и Париском 
споразуму о климатским променама. Банке 
које су потписале Принципе обавезују 
се да ће бити амбициозне у својим 
стратегијама одрживости, радећи на 
интеграцији и уграђивању одрживости у 
срце свог пословања, што им истовремено 
омогућава да остану на врхунцу одрживог 
финансирања. 

На основу Принципа, банке потписнице 
мере утицај свог пословања на животну 
средину и друштво, постављају и реализују 
циљеве у областима где имају најзначајнији 
утицај, и редовно и јавно извештавају о 
свом напретку. Принципи обезбеђују оквир 
за банке да систематски разумеју ризике и 
искористе могућности које произилазе из 
транзиције ка одрживијим економијама.

Потписници Принципа преузимају 
водећу улогу, показујући како банкарски 
производи, услуге и односи могу да подрже 
и убрзају промене неопходне за постизање 
заједничког просперитета, како за садашње, 
тако и за будуће генерације, градећи 
позитивну будућност за људе и за планету. 
Ове банке такође се придружују највећој 
светској глобалној банкарској заједници 
фокусираној на одрживо финансирање, 
делећи најбоље праксе и радећи заједно 
на практичним смерницама и пионирским 
алатима од којих цеo сектор има користи. 

Generator Zero

Једна од наших најзначајнијих иницијатива 
на овом пољу у 2021. години је пројекат 
Generator Zero. Након четвртог циклуса 
овог пројекта који је завршен почетком 
2021. године, а чија је тема била подршка 
дигитализацији и дигиталним пројектима 
– сајтовима, апликацијама и другим 
дигиталним платформама – који помажу 
и нуде нове могућности малим и средњим 
предузећима да успешно превазиђу 
последице кризе изазване пандемијом 
ковида 19, нови циклус отворен је крајем 
2021. године. Пети циклус пројекта Generator 
Zero посвећен је подршци и награђивању 
иновационих пројеката који представљају 
одржива решења са реалним и мерљивим 
утицајем на смањење карбонског отиска, 
као једног од највећих изазова данашњице. 
Конкурс је намењен микро, малим, средњима 
предузећима, стартап компанијама, стартап 
неформалним тимовима и предузетницима. 
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тему еколошки одговорног понашања, 
док су запослени и кроз канале интерне 
комуниакције добијали садржаје на исту 
тему.

Priceless planet Coalition

Препознајући важност борбе против 
климатских промена, ОТП банка је прва 
банка у Србији као матична банка у 
Мађарској која се прикључила глобалној 
иницијативи Priceless Planet Coalition 
компаније Mastercard са циљем да се 
у следећих пет година посади чак 100 
милиона стабала у подручјима широм 
света у којима је, на основу научне студије, 
пошумљавање најпотребније. Сваки наш 
клијент који отвори нови рачун и преузме 
своју Mastercard картицу одмах постаје део 
Priceless Planet програма, чиме ће у његово 
име бити посађено једно дрво.

Интернационалном пројекту пошумљавања 
угрожених подручја планете ОТП банка 
се првенствено придружила са циљем 
доприноса заустављању ефеката климатских 
промена, али и како би се подигла свест 
грађана о важности заштите животне 
средине. Кроз коалицију Priceless Planet, 
заједно са нашим клијентима идемо ка истом 
циљу, а то је локални допринос постизању 
позитивног утицаја на смањење емисије угљен 
диоксида и улагање у обнову животне средине.

Награда ОТП банке за победничко решење, 
које ће бити изабрано у марту 2022. године, 
је новчани износ од два милиона динара, као 
и дугорочна експертска подршка на пољу 
пословне експанзије и проналажења нових 
развојних могућности. 

Значај Генератора препознали су и бројни 
партнери: Mastercard, Schneider Electric, 
Bosch, ICT HUB, Србија Иновира, Иницијатива 
Дигитална Србија, Нетокрација и БОШ – 
Београдска отворена школа, као и ОТП Лаб 
иновациони хаб ОТП Групе и инвестициони 
фонд Портфолион. За најбоље финалисте, 
партнери пројекта такође обезбеђују бројне 
вредне награде.

Више информација о пројекту доступно је на 
вебсајту www.generator.rs.
Пројекат  Generator Zero реализован је и са 
циљем увећања знања запослених о томе 
на који начин могу допринети смањењу 
карбонског отиска у свом пословном и 
приватном окружењу. Управне зграде банке 
брендиране су едукативним порукама на 
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Банка има Правилник о управљању 
отпадом којим се регулише процес 
управљања отпадом. Именовано је лице 
за управљање отпадом и закључени су 
уговори са компанијама које преузимају 
отпадни папир и расходовани намештај 
са циљем рециклаже. Такође, преузимају 
се празне касете за тонере, а опасни отпад 
се предаје овлашћеним компанијама у  
складу са Законом о управљању отпадом. 

Укупне количине предатог отпада се 
прате на годишњем нивоу, а тежња је да 
се количина отпада смањи смањењем 
количине потрошеног папира захваљујући 
дигитализацији, као и смањеном употребом 
производа у пластичној амбалажи. У 2021. 
години на рециклажу је предато 35 тона 
папира, и 4,3 тоне металног отпада. 

Банка је опредељена за набавку 
рециклираних тонера и папира са FSC 
сертификатом (папир на бази дрвета из 
сертификованих шума којима се одговорно 
управља)). Имајући у виду да Банка у 
оквиру комуналног отпада има и пластичну 
амбалажу, али је смањена могућност предаје 
на рециклажу због дислоцираности објеката 
и мале количине по објекту, планирано је 
стимулисање смањења употребе пластичне 
амбалаже. Као почетни корак, планирано је 
да Банка у наредном периоду престане са 
набавком пластичних чаша за водомате. 

5.6. Допринос локалној заједници

У складу са својим дугорочним и стратешким 
опредељењем ОТП банка наставља да, као 
један од лидера у домену корпоративне 
одговорности на домаћем тржишту, 
реализује бројне пројекте са циљем да 
допринесе унапређењу ширег друштвеног 
амбијента у коме послује. 
Наше дубоко уверење је да се здрава 
и просперитна друштва темеље на 
конструктивној сарадњи између пословног, 
цивилног и државног сектора. Као и 
претходних година, и у 2021. години 
реализовали смо значајне пројекте у 
сегменту корпоративне одговорности, 
остварујући успешну сарадњу са бројним 
организацијама цивилног друштва и 
државним институцијама. Подршка 
ОТП банке укључује реализацију 
робних и новчаних донација, менторску 

Када је реч о рационалној употреби 
природних ресурса, ОТП банка фокусирана 
на оне теме у којима остварује најзначајније 
утицаје, а то су употреба енергије и 
управљање отпадом. За ову област надлежна 
је Дирекција за логистику. Пословање банке 
у овој области у потпуности је усаглашено са 
националном законском регулативом, што 
потврђује и податак да током 2021. године 
није било казни нити других врста санкција 
према Банци у вези са неусаглашеношћу са 
законима и прописима. 
Све филијале банке и централне зграде су 
повезане на Building Management System 
(BMS), што омогућава да се расвета гаси 
у исто време у свим филијалама, односно 
онемогућава да расвета остане укључена ван 
радног времена, што доприноси енергетској 
ефикасности. Са истим циљем, путем овог 
система, регулише се и температура у 
простору. 
У 2021. години завршено је реновирање 
објекта на Тргу слободе 7 у Новом Саду, које 
је укључивало и замену комплетне флуо 
и халоген расвете ЛЕД расветом, чиме је 
смањена потрошња електричне енергије. 
Поред тога, извршена је замена система 
климатизације за систем А+ класе, који имају 
највећи просек уштеде електричне енергије 
у односу на капацитет. У још 7 филијала у 
којима су вршене мини адаптације извршена 
је и замена флуо и халогене расвете ЛЕД 
расветом. 
Централна зграда у Београду на Булевару 
Зорана Ђинђића 50а/б има соларну 
електрану на крову, а  произведена 
електрична енергија иде директно у 
систем снабдевања ЕПС-а, чиме додатно 
доприносимо енергетској ефикасности. 
Банка има закључен уговор о потпуном 
снабдевању електричном енергијом из 
обновљивих извора  (100% ZelEPS).

Енергетски интензитет (2021.) 25,8 GJ по запосленом

Потрошња енергије 2021

Електрична енергија из угља 37.769 GJ

Електична енергија хидроелектране 8.291  GJ

Горива различитог порекла која користе топлане у Србији 23.406 GJ

Земни гас 7.988 GJ

Лож уље 1.435 GJ

Потрошња енергије 2021

Укупно електрична енергија 46.059 GJ

Укупно енергија за грејање 32.829 GJ

Произведена и продата енергија 2021

Соларна енергија 250 GJ
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подршку, подршку у сегменту промоције, 
корпоративно волонтирање, и допринос 
увећању јавне свести о одређеним темама 
од општег значаја.

Партнерство са Олимпијским   
комитетом Србије

Подршка и улагање у спорт и промоција 
олимпијских вредности представљају 
једно од најзначајнијих области у сегменту 
корпоративних давања наше банке. Већ 20 
година смо званична банка Олимпијског 
комитета Србије (ОКС). Ова сарадња 
представља убедљиво најдуже спонзорство 
у српском спорту и пример je плодоносне, 
инспиративне и успешне сарадње између 
бизнис сектора и институција спорта.

Трудимо се да вредности олимпизма, 
бављења спортом и здравог начина живота 
промовишемо и изван професионалних 
спортских терена, првенствено међу 
децом школског узраста. За њих смо 
до сада организовали више од 70 

олимпијских тренинга. Услед неповољних 
епидемиолошких услова изазваних 
панедијом, нисмо успели да организујемо 
све активности које смо планирали.

Пред Олимпијске игре у Токију, ОТП банка 
Србија и Олимпијски комитет Србије 
организовали су у јуну 2021. у башти 
Олимпијске куће у Београду „Дружење 
са олимпијцима“, догађај на којем су 
представници медија имали прилику да 
разговарају са чак 15 олимпијаца који су 
представљали нашу земљу на Олимпијским 
играма у Токију. Са представницима медија 
своја очекивања пред највећу светску смотру 
врхунских спортиста поделили су Милица 
Мандић, Тијана Богдановић (теквондо), 
Душан Мандић, Филип Филиповић 
(ватерполо), Тијана Бошковић (одбојка), 
Јасмина Миловановић, Сања Вукашиновић 
(стрељаштво), Александар Кукољ, Марица 
Перишић, Милица Николић, Ања Обрадовић 
(џудо), Бојан Зделар (кајак), Марко Јевтовић 
(стони тенис), Велимир Стјепановић 
(пливање) и Мате Немеш (рвање). 

„Верујемо како ће управо вођени 
олимпијском крилатицом “брже, више, јаче” 
наши спортисти дати све од себе, а 
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ми им, као веран дугогодишњи партнер, 
желимо много среће и успеха у борби за 
одличја. Управо су заједничке вредности и 
стремљење ка зацртаном циљу оно што нас 
спаја и мотивише да подржавамо најбоље 
међу нама. Са поносом ћемо их пратити и 
бодрити док, остварујући врхунске резултате, 
представљају нашу земљу”, изјавио је ток 
приликом председник Извршног одбора 
ОТП банке Србија Предраг Михајловић.

Како би навијачи што спремнији дочекали 
овај спектакл, али и до њега имали време 
испуњено квалитетним и информативним 
спортским садржајем, снимљен је и серијал 
од три видеа у којима олимпијци Душан 
Мандић, Милица Старовић и Немања Мајдов 
описују свој пут до Токија, испуњен трудом, 
бројним одрицањима и, пре свега, жељом за 
победом.

Наши спортисти вратили су се поносно са 
Олимпијских игара одржаних у Токију са 
девет освојених медаља, и то три златне, 
једном сребрном и пет бронзаних. Тим 
поводом је Предраг Михајловић, председник 
Извршног одбора ОТП банке, упутио честитку 
свима који су поносно представљали нашу 
земљу на овом најпрестижнијем спортском 
такмичењу. „Желим свим нашим учесницима 
на Играма у Токију да искажем велику 
захвалност и дубоко поштовање што су нашу 
земљу и себе представили на прави начин, у 
складу са највишим спортским вредностима. 
Мало ко је могао да остане равнодушан на 
преданост, борбеност, труд и емоције које су 
демонстрирали у својим наступима, посебно 
имајући у виду годину за нама и све изазове 
које нам је донела. ОТП банка са Олимпијским 
комитетом Србије већ пуних 20 година 
заједно сања и припрема се за велике ствари, 
а у олимпијској години остварујемо циљеве, 
померамо границе и што је најважније, ту смо 
једни за друге. Радујемо се што смо подршка 
нашим спортистима и што смо допринели 
да са поносом представљају нашу Србију. 
Морам да истакнем да се ОТП банка ни у 
једном тренутку није двоумила око наставка 
сарадње у изузетним околностима које су 
довеле до одлагања Игара, неизвесности око 
одржавања, такмичења без публике.  Зато 
што су пријатељи ту једни за друге и када 
је најтеже, ОТП банка је и у јеку пандемије 
без двоумљења продужила партнерство и 
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за наредни олимпијски циклус и заједно 
идемо ка новим успесима и на предстојећим 
Летњим играма у Паризу 2024. године“, 
наведено је у честитки.

Сјајна олимпијска година је званично 
затворена проглашењем најуспешнијих 
спортиста, тимова и тренера у 2021. години. 
Проглашење је 26. децембра 2021. уприличио 
Олимпијски комитет Србије, традиционално 
у Дому Народне скупштине Републике 
Србије, по 28. пут, уз директан пренос на 
РТС-у.

Предраг Васић, члан Извршног одбора 
ОТП банке и директор Сектора за ИТ и 
операције, уручио је награду најуспешнијем 
мушком тиму за 2021. годину – ватерполо 
репрезентацији Србије. 

Visa Gold олимпијскa картицa ОТП Банке, 
креирана је са циљем пружања додатне 
подршке олимпијцима Србије, пре свега у 
фази њихових припрема за најпрестижнија 
спортска такмичења. Део прихода од 
сваке трансакције, без додатних трошкова 
за клијенте, банка донира Олимпијском 
комитету Србије за стварање бољих услова 
за наше спортисте, а поред ове подршке, ОТП 
банка корисницима Visa Gold олимпијске 
картице нуди и бројне додатне погодности.

У 2021. години кампања ОТП банке 
„Круг подршке“ реализована у сарадњи 
са Олимпијским комитетом Србије и 
агенцијом DNA Communication освојила је 
награду „КАМПАЊА СА СВРХОМ 2021“ на 
првом Фестивалу друштвено одговорног 
комуницирања у Србији. Пројекат је настао 
у јеку пандемије вируса Ковид-19, а његови 
протагонисти су били најуспешнији српски 
спортисти који су својим охрабрујућим 
i мотивационим порукама позивали на 
заједништво и солидарност симболично 
стварајући “круг подршке” у широј 
друштвеној заједници. „Кампање са сврхом“ 
су  пројекти који су снагом комуникације 
дотакли одређени друштвени проблем, 
скренули пажњу јавности на њега и 
понудили могућа решења, као и кампање 
које су директно утицале на побољшање 
услова живота деце и појединаца у Србији.

„Ова награда нам је посебно значајна, будући 
да смо пројектом „Круг подршке“ желели 
да покажемо колико је подршка важна у 
ситуацији када се сусрећемо са тешким и 
неочекиваним животним изазовима, као 
што је борба против пандемије.  У фокусу 
кампање су наши олимпијци, као узори свих 
нас и посебан пример значаја менталне 
снаге и стабилности у тешким и изазовним 
тренуцима. Хвала им што су се одазвали 
позиву да буду део овог важног пројекта и 
показали да, када је потребно, сви ми можемо 
да рачунамо на њихову подршку. Ова награда 
нам даје додатни подстрек да наставимо са 
друштвено одговорним пословањем, али и 
да постављамо многе друге важне циљеве 
за добробит заједнице“, изјавила је том 
приликом Милена Мићановић, директорка 
комуникација и односа са јавношћу ОТП 
банке.
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Улагање у културу 

Сарадња са Галеријом Матице српске
ОТП банка континуирано пружа подршку 
пројектима посвећеним очувању и 
презентацији националног културног 
наслеђа, пре свега у сарадњи са својим 
партнером Галеријом Матице српске 
са којом је током претходних година 
успешно реализовала низ пројеката. У 2021. 
реализован је пројекат симболично назван 
„ДигитАрт“, кроз који је вредна колекција 
Галерије Матице српске представљена у 
најсавременијем, дигиталном формату. 

Захваљујући примени модерних технологија 
скиценблок Саве Шумановића и албум са 
графикама и цртежима српских и руских 
уметника из 18. и 19. века су дигитализовани 
у форми „ФлипБоок“ апликације, док су 
нека од најрепрезентативнијих дела богате 
уметничке колекције Галерије Матице 
српске која се налазе у депоу пренета у 
виртуелну стварност. Овим пројектом су 
обухваћени експонати који до сада нису 
јавно представљани. Пројекат је реализован 
захваљујући вредној опреми коју је ОТП 
банка Србија донирала Галерији Матице 
српске и уз експертску подршку Факултета 
техничких наука у Новом Саду.
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„Оживљавати и по први пут представљати 
дела из богате колекције Галерије Матице 
српске помоћу нових технологија представља 
за нас изазов, али и велику част. Желимо 
да уметност учинимо живом и доступном 
великом броју људи, што је највећа вредност 
овог партнерства. Пре више од пет година 
започели смо сарадњу са Галеријом кроз 
пројекат „Одговорно у култури“ и поносни 
смо што је она плодоносна и што се из године 
у годину надограђује новим идејама.“, 
рекла је том приликом Милена Мићановић, 
директорka за комуникацију и односе с 
јавношћу у ОТП банци.

У првој фази пројекта реализоваће се 
дигитализација 2Д графика и цртежа, као и 
креирање две веб „ФлипБоок“ апликације, 
које омогућавају листање појединачних 
страница, уз могућност увећаног приказа 
детаља из дигитализованих целина. На тај 
начин ће скиценблок Саве Шумановића 

из 1917-1921. године и албум са графикама 
и цртежима српских и руских уметника из 
18. и 19. века, међу којима су Христофор 
Жефаровић, Захарије Орфелин, Захарије 
Петровић, Јован Четиревић Грабован, од 
2023. постати део сталне поставке Галерије. 
Користећи ВР наочаре на лицу места или 
путем галеријске веб странице, од јануара 
2022. године могућ је и улазак у виртуелни 
свет депоа Галерије, која поседује једну 
једне од најбогатијих колекција ове врсте у 
нашој земљи.

Дигитализација ових дела ће у великој 
мери допринети проучавању, заштити и 
презентацији националног уметничког блага, 
а на том путу ОТП банка и Галерија Матице 
српске настављају своје дугогодишње 
партнерство, за које је банци, поводом 
Дана Галерије Матице српске уручена и 
захвалница. 
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Изложба “Наша банка у историјским 
зградама”

Са жељом да богату историју познатих 
војвођанских грађевина представи широј 
јавности, ОТП банка је у новембру 2021. 
свечано отворила изложбу фотографија 
„Наша банка у историјским зградама“, на 
Тргу слободе у Новом Саду, у сарадњи са 
Color Media Communications. На изложби 
су, на 24 паноа постављена на Тргу, 
представљене четири историјске зграде 
у којима данас послује банка у три града: 
Новом Саду, Кикинди и Вршцу. Зграде су 
међу најважнијим грађевинама у овим 
градовима.

Према речима Милене Мићановић, 
директорке комуникација и односа 
са јавношћу ОТП банке, ова изложба 
представља пројекат који на сликовит начин 
грађане упознаје са богатом војвођанском 
историјом и архитектуром: „Изложбом 
фотографија желимо да подсетимо људе на 

историјат ових заиста велелепних грађевина 
и да их упознамо са неким занимљивим 
чињеницама и причама које су уткане у 
њихову прошлост. Желели смо да оживимо 
мали део ове историје и учинимо га 
доступним за наше суграђане. Драго нам је 
што смо у прилици да послујемо баш у овим 
просторијама које, попут енциклопедије, 
представљају богату културно-историјску 
ризницу наше земље. 

Посетиоци су током седмодневне 
изложбе имали прилику да виде 
фотографије Дракслерове палате, једне од 
најрепрезентативнијих зграда у Кикинди, 
као и величанствену грађевину у центру 
Вршца која датира још из 19. века, познату 
као Фришова палата. Осим тога, изложбу су 
красиле и фотографије некадашњег Гранд 
хотела Мајер – данас централе ОТП банке 
и двоспратне палате „Штедионица” на Тргу 
слободе у Новом Саду, у којој је једно време 
био смештен Филозофски факултет, а сада у 
њеним просторијама послује ОТП банка.
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Подршка најугроженијим  
суграђанима

Генератор добрих дела

У оквиру пројекта Генератор који се већ  
неколико година залаже за јачање домаћег 
предузетништва, ОТП банка Србија је 
крајем 2019. године покренула иницијативу 
– Генератор добрих дела  – која има за 
циљ да повећа видљивост социјалног 
предузетништва у Србији и свих оних који 
су његови директни учесници. Изазовна 
времена проузрокована пандемијом била 
су повод више да се и у 2021. године подрже 
социјална и еколошки одговорна предузећа 
и пројекти. Банка је подржала и реализовала 
промоцију социјалних предузећа 
„Андрамоље“ и „ЕкоБаг“ као и иницијатива 
„Хроно“, „Рециклажа игре“ и „Звуци срца“. 
Промоција је реализована на друштвеним 
мрежама Банке и другим традиционалним 
медијима.

“Наш Београд”

ОТП банка и ове године са великим 
задовољством подржала је и прикључила се 
традиционалној хуманутарној акцији „Наш 
Београд” коју на више локација, током јула 
организује Форум за одговорно пословање, 
чији је банка члан.

Волонтери банке дали су свој допринос и 

помогли су члановима Инклузивног центра  
„Ево рука“  из Земун поља у прављењу џема, 
колача и честитки чијом продајом се сакупља  
новац за рад центра  и финансирање и 
реализацију тематских програма за децу са 
сметњама у развоју.

Инклузивни центар „Ево рука” основали су 
2011. године родитељи деце са сметњама 
у развоју како би побољшали квалитет 
живота своје деце и обезбедили им 
сигурну будућност.  Већ неколико година 
развијају социјално предузеће за прераду 
воћа и поврћа и кроз малу радионицу 
произоводе џемове, сокове, ајвар и друге 
производе. Кроз онлајн групе подршке 
пружају психосоцијалну подршку подршку 
родитељима деце са сметњама у развоју. 
Током лета и јесени организују волонтерске 
омладинске кампове.

Корпоративно волонтирање за ОТП банку 
представља један од најважнијих начина 
за исказивање одговорности према широј 
друштвеној заједници, нарочито према 
њених најрањивијим групама. Волонтирање 
пружа јединствено искуство за запослене 
банке који добровољно дарујући своје 
време и рад доприносе и учествују у ширењу 
волонтерског духа.  Свака волонтерска 
иницијатива подједнако је важна јер 
подстиче развој друштвене солидарности.
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Подршка кампањи “Спасимо храну, 
спасимо хуманост”

ОТП банка се са задовољством одазвала 
позиву Коалиције за доброчинство и 
прикључила се кампањи „Спасимо храну, 
спасимо хуманост“ која се организује поводом 
обележавања Националног дана давања, и 
то кроз ослобађање од провизија за све врсте 
хуманитарних уплата директно на наменски 
рачун Српског филантропског форума. За 
реализовану подршку кампањи Банка је 
добила специјално признање. Овај важан 
дан традиционално се обележава 9. октобра, 
на дан рођења нашег великог научника и 
филантропа Михајла Пупина.

Сва донирана средства била су намењена 
куповинуи пакета основних животних 
намирница за најугроженије грађане у 
удаљеним и угроженим подручјима наше 

земље. Ослобађање од провизија било је 
омогућено је за све врсте плаћања, односно 
готовинске и безготовинске уплате, као и за 
физичка и правна лица. Осим на овај начин, 
подршку кампањи ОТП банка реализовала 
је и кроз промоцију покренуте иницијативе 
на својим интерним и екстерним каналима 
комуникације.

„Посебну пажњу поклањамо подршци 
локалној заједници и социјално угроженим. 
Свесни чињенице да скоро пола милиона 
људи живи на ивици сиромаштва, као и да се 
према званичним проценама у Србији дневно 
баца два милиона килограма хране сматрамо 
да постоји начин да у синергији заједничког 
деловања између јавног, бизнис и цивилног 
сектора, као и свих нас појединачно можемо 
значајно да допринесемо у решавању 
проблема сиромаштва. Ослобађање од 
провизија за хуманитарне уплате представља 
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начин да се грађани мотивишу да постану 
индивидуални донатори, али и допринос на 
путу ка лепшем и солидарнијем друштву“, 
изјавила је тим поводом Милена Мићановић, 
директорка за комуникације и односе са 
јавношћу ОТП банке.

Национални дан давања и кампања „Спасимо 
храну, спасимо хуманост“ реализује се у склопу 
Пројекта за унапређење оквира за давање 
који спроводи Коалиција за доброчинство 
на челу са Фондацијом Ане и Владе Дивац. 
Остали чланови коалиције су Траг Фондација, 
Каталист Балканс, Смарт Колектив, Српски 
филантропски форум, Форум за одговорно 
пословање и Привредна комора Србије.

„Новогодишња хуманитарна башта“

На крају 2021. године ОТП банка подржала 
је и прву новогодишњу хуманитарну 
акцију Српског филантропског форума и 
Коалиције за доброчинство „Новогодишња 
хуманитарна башта“, организовану у сарадњи 
са Ботаничком баштом „Јевремовац“ и 
Биолошким факултетом Универзитета у 
Београду. Учешћем у овој акцији, компаније 
и њихови запослени имали су прилику да 
се такмиче у украшавању новогодишњих 
јелки, а ОТП банци припало је признање 
за најлепше окићену јелку. Средства 
прикупљена током ове акције намењена су 
кампањи „Спасимо храну, спасимо хуманост“, 
као и обнови биљног фонда Ботаничке баште 
„Јевремовац“.

„Клуб пријатеља УНИЦЕФ-а“

ОТП банка је већ годинама усмерена на 
побољшање услова живота деце у Србији, 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.

Финансијска едукација

У време убрзаног развоја финансијских 
технологија, ОТП банка отворила је посебну, 
сталну секцију на свом вебсајту, посвећену 
финансијској едукацији. Страница садржи 
информације о банкарским производима и 
финансијским појмовима који су едукативног 
карактера и могу помоћи при доношењу 
квалитетних финансијских одлука. Страница 
садржи следеће категорије информација: 
Лексикон финансијских појмова, 
Предности коришћења електронског и 
мобилног банкарства, Пет разлога зашто 
је дигитализација спас за мала и средња 
предузећа. 
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У сарадњи са Фондацијом Новак Ђоковић, 
Банка је учествовала у пројекту „Школа за 
предузетнике“ намењеном микро, малим 
и средњим предузећима.  Представници 
Банке одржали су две едукативне 
менторске радионице, са примарним 
циљем унапређења знања о финансијским 
и дигиталним решењима која могу помоћи 
овом сегменту привреде који је највише 
погођен последицама пандемије ковида 19.

Током Европске недеље новца, Банка је 
организовала едукативне радионице за 
микро и мала предузећа, са циљем да им 
се представе најважније функционалности 
и предности коришћења  електронског 
банкарства, а у контексту унапређења 
пословања и смањења потенцијалних 
негативних последица изазваних пандемијом 
ковида 19. Такође, представљена је и 
нефинансијска саветодавна и експертска 
подршка коју банкарски сектор може 
пружити овом сегменту привреде. У току 
трајања Европске недеље новца, Банка 
је организовала и наградне и едукативне 
квизове на својим Фејсбук и Инстаграм 
страницама, са циљем подсећања на 
занимљиве чињенице о историји банкарства 
у Србији, као и подизања нивоа знања о 
дигиталном банкарству. 

Учешће на конференцијама

Банка је током 2021. године подржала 
неколико конференција посвећених 
различитим темама из области одрживог 
пословања. Представници банке говорили 
су о  еколошкој одрживости, финансијској 
едукацији за микро и мала предузећа, као и 
значају сарадње са организацијама цивилног 
друштва. Организатори конференција биле 
су неке од   најзначанијих организација 
и удружења непрофитног сектора попут 
Форума за одговорно пословање, Француске 
привредне коморе, Београдске отворене 
школе, Смарт колектива и сл.

Подршка у локалним срединама

И током 2021. године Банка је наставила 
да подржава бројне, важне догађаје у 
свим регионима у којима послује. Банка је 
подржала 25 догађаја из области спорта, 
културе, образовања и сл. у мањим локалним 
срединама.
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GRI индекс и индикатори 

GRI СТАНДАРДИ СТРАНА ПРИНЦИПИ ГДУН И 
ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА
GRI 102: ОПШТИ ПОДАЦИ  
1. ПРОФИЛ КОМПАНИЈЕ 
102 - 1 НАЗИВ КОМПАНИЈЕ 9
102 - 2 АКТИВНОСТИ, БРЕНДОВИ, ПРОИЗВОДИ/УСЛУГЕ 9
102 - 3 ЛОКАЦИЈА СЕДИШТА КОМПАНИЈЕ 9
102 - 4 ЛОКАЦИЈА ПОСЛОВАЊА  9
102 - 5 ПРАВНА ФОРМА И ПРИРОДА ВЛАСНИШТВА 9
102 - 6 ТРЖИШТА НА КОЈИМА КОМПАНИЈА ПОСЛУЈЕ 8, 9
102 - 7 ВЕЛИЧИНА КОМПАНИЈЕ 9-10, 31

ПРИНЦИП 6
ЦИЉ 8

102 - 9 ДОБАВЉАЧКИ ЛАНАЦ 49

102 – 10 ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ У ПЕРИОДУ ИЗВЕШТАВАЊА У ВЕЗИ СА ВЕЛИЧИНОМ, 
СТРУКТУРОМ,ВЛАСНИШТВОМ КОМПАНИЈЕ, ИЛИ ЛАНЦЕМ ДОБАВЉАЧА 

9

102 – 11 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У КОНТЕКСТУ ПРИНЦИПА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ 
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

48-49

102 – 12 ПРИВРЖЕНОСТ ЕКСТЕРНИМ ИНИЦИЈАТИВАМА 10, 60
102 – 13 ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊИМА 10
2. СТРАТЕГИЈА 
102 – 14 УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 4-6, 38-39
102 – 15 КЉУЧНИ УТИЦАЈИ, РИЗИЦИ И МОГУЋНОСТИ 21, 36, 48
3.  ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ 

ПРИНЦИП 10
ЦИЉ 16
ПРИНЦИП 10
ЦИЉ 16

4. УПРАВЉАЊЕ 
102 – 18 УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА  46
102 – 22 САСТАВ НАЈВИШЕГ УПРАВЉАЧКОГ ТЕЛА 46 ЦИЉЕВИ 5, 16
102 – 23 УПРАВЉАЧКА И ИЗВРШНА ФУНКЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА НАЈВИШЕГ 
УПРАВЉАЧКОГ ТЕЛА

46-47
ЦИЉ 16

102 – 24 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА НАЈВИШЕГ УПРАВЉАЧКОГ ТЕЛА
46

ЦИЉЕВИ 5, 16

102 – 25 СУКОБ ИНТЕРЕСА 52-53 ЦИЉ 16
5. УКЉУЧИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 
102 – 40 ЛИСТА УКЉУЧЕНИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 49

ПРИНЦИП 3
ЦИЉ 8

102 – 42 ПРОЦЕС ЗА ДЕФИНИСАЊЕ И ИЗБОР ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА  49
102 – 43 ПРИСТУП УКЉУЧИВАЊУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 49
102 – 44 КЉУЧНЕ  ТЕМЕ КОЈЕ СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ПОКРЕНУЛЕ 49-50
6. ПРАКСЕ ИЗВЕШТАВАЊА 

102- 45 ЕНТИТЕТИ УКЉУЧЕНИ У КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
31

102 – 46 ДЕФИНИСАЊЕ САДРЖАЈА ИЗВЕШТАЈА И ГРАНИЦА ТЕМА 49-50, 76
102 – 47 ЛИСТА МАТЕРИЈАЛНИХ ТЕМА  49-50
102 – 48 КОРЕКЦИЈЕ ПОДАТАКА  -
102 – 49 ПРОМЕНЕ У ИЗВЕШТАВАЊУ  -
102 – 50 ПЕРИОД ИЗВЕШТАВАЊА  76
102 – 51 ДАТУМ ПРЕТХОДНОГ ОБЈАВЉЕНОГ ИЗВЕШТАЈА -
102 – 52 ЦИКЛУС ИЗВЕШТАВАЊА  76
102 – 53 КОНТАКТ ОСОБА ЗА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ИЗВЕШТАЈЕМ 76
102 – 54 ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ СА GRI СТАНДАРДИМА 39
102 – 55 GRI ИНДЕКС 73
102 – 56 ВЕРИФИКАЦИЈА ИЗВЕШТАЈА -
КАТЕГОРИЈА: ЕКОНОМИЈА – GRI 200  
АСПЕКТ: ЕКОНОМСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 201  28-30
201-1 ДИРЕКТНА ГЕНЕРИСАНА И ДИСТРИБУИРАНА ЕКОНОМСКА ВРЕДНОСТ   31 ЦИЉЕВИ 2, 5, 7, 8, 9
АСПЕКТ: АНТИКОРУПЦИЈА – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ  GRI 205 51-53

ПРИНЦИП 10
ЦИЉ 16

205-2 КОМУНИКАЦИЈА И ОБУКЕ О АНТИКОРУПЦИЈСКИМ ПРОЦЕДУРАМА И 
ПОЛИТИКАМА 

53

205-3 ПОТВРЂЕНИ СЛУЧАЈЕВИ КОРУПЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ 53
КАТЕГОРИЈА: ЖИВОТНА СРЕДИНА  - GRI 300 
АСПЕКТ: ЕНЕРГИЈА – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 302 62

ПРИНЦИПИ 7,8
ЦИЉЕВИ 7, 8, 12,13
ПРИНЦИП 9
ЦИЉЕВИ 7,8,12,13

АСПЕКТ: ОТПАД – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ   GRI 306 
306-1 ГЕНЕРИСАЊЕ ОТПАДА И ЗНАЧАЈНИ УТИЦАЈИ У ВЕЗИ СА ОТПАДОМ
306-2 УПРАВЉАЊЕ ЗНАЧАЈНИМ УТИЦАЈИМА У ВЕЗИ СА ОТПАДОМ 

ПРИНЦИП 8
ЦИЉЕВИ 3, 6, 12

КАТЕГОРИЈА: ДРУШТВО – GRI 400  
АСПЕКТ: ЗАПОШЉАВАЊЕ – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ   GRI 401 54-55

ПРИНЦИП 6
ЦИЉЕВИ 5, 8

401-2 БЕНЕФИЦИЈЕ ОСИГУРАНЕ ЗАПОСЛЕНИМА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ 
55

ЦИЉ 8

ПРИНЦИП 6
ЦИЉЕВИ 5, 8

АСПЕКТ : ОДНОС ИЗМЕЂУ ЗАПОСЛЕНИХ И МЕНАЏМЕНТА GRI 402  54
402-1 НАЈМАЊИ ПЕРИОД У КОМЕ СЕ УНАПРЕД ОБАВЕШТАВА О ПРОМЕНАМА У 
ПОСЛОВАЊУ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПОДАТАК ДА ЛИ СУ ТИ РОКОВИ ДЕФИНИСАНИ 
КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ 

54

АСПЕКТ: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 403   
56

403-9 ПОВРЕДЕ НА РАДУ    57 ЦИЉЕВИ 3, 8
403-4 ЗДРАВСТВЕНА И СИГУРНОСНА ПИТАЊА ОБУХВАЋЕНА ФОРМАЛНИМ 
СПОРАЗУМИМА СА СИНДИКАТИМА 

57

АСПЕКТ: ОБУКЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 404   56
ПРИНЦИП 6
ЦИЉ 8

404-2 ПРОГРАМИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ВЕШТИНА ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОГРАМИ КОЈИ 
ИМ ПОМАЖУ У УСПЕШНОМ ОКОНЧАЊУ РАДНОГ ВЕКА 

56
ЦИЉ 8

ПРИНЦИП 6
ЦИЉЕВИ 5,8

АСПЕКТ: НЕДИСКРИМИНАЦИЈА – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 406  55
406-1 СЛУЧАЈЕВИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ  55
АСПЕКТ: МАРКЕТИНГ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – ПРИСТУП 
УПРАВЉАЊУ ГРИ 417   

57-58
ЦИЉЕВИ 1, 8,10

417-1 ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА ПРУЖАЊЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ОЗНАЧАВАЊЕМ 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

57-58
ЦИЉ 12

417-2 УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА НЕПРИДРЖАВАЊА ПРОПИСА У ВЕЗИ СА 
ПРУЖАЊЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ОЗНАЧАВАЊЕМ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

58
ЦИЉ 16

417-3 УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА НЕПРИДРЖАВАЊА ПРОПИСА И ДОБРОВОЉНИХ 
КОДЕКСА У ВЕЗИ СА МАРКЕТИНШКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА  УКЉУЧУЈУЋИ 
ОГЛАШАВАЊЕ, РЕКЛАМИРАЊЕ И СПОНЗОРСТВА ПРЕМА ТИПУ ИСХОДА 

58

АСПЕКТ: ПРИВАТНОСТ КЛИЈЕНАТА – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 418  58-59
418-1 УКУПАН БРОЈ ОСНОВАНИХ ЖАЛБИ У ВЕЗИ СА ПОВРЕДАМА ПРИВАТНОСТИ 
КУПАЦА ИЛИ ГУБИТКОМ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА О КУПЦУ 

59
ЦИЉ 16

АСПЕКТ: УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА - ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 419   51
419-1 ВРЕДНОСТ ЗНАЧАЈНИХ НОВЧАНИХ КАЗНИ И УКУПАН БРОЈ НЕНОВЧАНИХ 
САНКЦИЈА ЗБОГ НЕПРИДРЖАВАЊА ЗАКОНА И ПРОПИСА 

62

401-3 ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО  
55

404-1 ПРОСЕЧАН БРОЈ САТИ ОБУКЕ ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ ЗАПОСЛЕНИХ  
55

404-3 ПРОЦЕНАТ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ДОБИЈАЈУ РЕДОВНУ ОЦЕНУ РАДНОГ 
УЧИНКА И ИНДИВИДУАЛНОГ РАЗВОЈА  

56

62

306-3 ГЕНЕРИСАНИ ОТПАД  
62

401-1 УКУПАН БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ И ФЛУКТУАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ  
54-55

205-1 ОПЕРАЦИЈЕ У КОЈИМА ЈЕ СПРОВЕДЕНА АНАЛИЗА РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ
53

302-1 ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ УНУТАР КОМПАНИЈЕ   
62

302-3 ЕНЕРГЕТСКИ ИНТЕНЗИТЕТ  
62

102 – 16 ВРЕДНОСТИ, ПРИНЦИПИ, СТАНДАРДИ И НОРМЕ ПОНАШАЊА
51-54

102 – 17 САВЕТОДАВНИ МЕХАНИЗМИ О ЕТИЧКИМ ПИТАЊИМА 
53

102 – 41 КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
55

102 - 8 ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА И ДРУГИМ РАДНИЦИМА
54
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GRI СТАНДАРДИ СТРАНА ПРИНЦИПИ ГДУН И 
ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА
GRI 102: ОПШТИ ПОДАЦИ  
1. ПРОФИЛ КОМПАНИЈЕ 
102 - 1 НАЗИВ КОМПАНИЈЕ 9
102 - 2 АКТИВНОСТИ, БРЕНДОВИ, ПРОИЗВОДИ/УСЛУГЕ 9
102 - 3 ЛОКАЦИЈА СЕДИШТА КОМПАНИЈЕ 9
102 - 4 ЛОКАЦИЈА ПОСЛОВАЊА  9
102 - 5 ПРАВНА ФОРМА И ПРИРОДА ВЛАСНИШТВА 9
102 - 6 ТРЖИШТА НА КОЈИМА КОМПАНИЈА ПОСЛУЈЕ 8, 9
102 - 7 ВЕЛИЧИНА КОМПАНИЈЕ 9-10, 31

ПРИНЦИП 6
ЦИЉ 8

102 - 9 ДОБАВЉАЧКИ ЛАНАЦ 49

102 – 10 ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ У ПЕРИОДУ ИЗВЕШТАВАЊА У ВЕЗИ СА ВЕЛИЧИНОМ, 
СТРУКТУРОМ,ВЛАСНИШТВОМ КОМПАНИЈЕ, ИЛИ ЛАНЦЕМ ДОБАВЉАЧА 

9

102 – 11 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У КОНТЕКСТУ ПРИНЦИПА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ 
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

48-49

102 – 12 ПРИВРЖЕНОСТ ЕКСТЕРНИМ ИНИЦИЈАТИВАМА 10, 60
102 – 13 ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊИМА 10
2. СТРАТЕГИЈА 
102 – 14 УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 4-6, 38-39
102 – 15 КЉУЧНИ УТИЦАЈИ, РИЗИЦИ И МОГУЋНОСТИ 21, 36, 48
3.  ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ 

ПРИНЦИП 10
ЦИЉ 16
ПРИНЦИП 10
ЦИЉ 16

4. УПРАВЉАЊЕ 
102 – 18 УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА  46
102 – 22 САСТАВ НАЈВИШЕГ УПРАВЉАЧКОГ ТЕЛА 46 ЦИЉЕВИ 5, 16
102 – 23 УПРАВЉАЧКА И ИЗВРШНА ФУНКЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА НАЈВИШЕГ 
УПРАВЉАЧКОГ ТЕЛА

46-47
ЦИЉ 16

102 – 24 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА НАЈВИШЕГ УПРАВЉАЧКОГ ТЕЛА
46

ЦИЉЕВИ 5, 16

102 – 25 СУКОБ ИНТЕРЕСА 52-53 ЦИЉ 16
5. УКЉУЧИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 
102 – 40 ЛИСТА УКЉУЧЕНИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 49

ПРИНЦИП 3
ЦИЉ 8

102 – 42 ПРОЦЕС ЗА ДЕФИНИСАЊЕ И ИЗБОР ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА  49
102 – 43 ПРИСТУП УКЉУЧИВАЊУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 49
102 – 44 КЉУЧНЕ  ТЕМЕ КОЈЕ СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ПОКРЕНУЛЕ 49-50
6. ПРАКСЕ ИЗВЕШТАВАЊА 

102- 45 ЕНТИТЕТИ УКЉУЧЕНИ У КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
31

102 – 46 ДЕФИНИСАЊЕ САДРЖАЈА ИЗВЕШТАЈА И ГРАНИЦА ТЕМА 49-50, 76
102 – 47 ЛИСТА МАТЕРИЈАЛНИХ ТЕМА  49-50
102 – 48 КОРЕКЦИЈЕ ПОДАТАКА  -
102 – 49 ПРОМЕНЕ У ИЗВЕШТАВАЊУ  -
102 – 50 ПЕРИОД ИЗВЕШТАВАЊА  76
102 – 51 ДАТУМ ПРЕТХОДНОГ ОБЈАВЉЕНОГ ИЗВЕШТАЈА -
102 – 52 ЦИКЛУС ИЗВЕШТАВАЊА  76
102 – 53 КОНТАКТ ОСОБА ЗА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ИЗВЕШТАЈЕМ 76
102 – 54 ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ СА GRI СТАНДАРДИМА 39
102 – 55 GRI ИНДЕКС 73
102 – 56 ВЕРИФИКАЦИЈА ИЗВЕШТАЈА -
КАТЕГОРИЈА: ЕКОНОМИЈА – GRI 200  
АСПЕКТ: ЕКОНОМСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 201  28-30
201-1 ДИРЕКТНА ГЕНЕРИСАНА И ДИСТРИБУИРАНА ЕКОНОМСКА ВРЕДНОСТ   31 ЦИЉЕВИ 2, 5, 7, 8, 9
АСПЕКТ: АНТИКОРУПЦИЈА – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ  GRI 205 51-53

ПРИНЦИП 10
ЦИЉ 16

205-2 КОМУНИКАЦИЈА И ОБУКЕ О АНТИКОРУПЦИЈСКИМ ПРОЦЕДУРАМА И 
ПОЛИТИКАМА 

53

205-3 ПОТВРЂЕНИ СЛУЧАЈЕВИ КОРУПЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ 53
КАТЕГОРИЈА: ЖИВОТНА СРЕДИНА  - GRI 300 
АСПЕКТ: ЕНЕРГИЈА – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 302 62

ПРИНЦИПИ 7,8
ЦИЉЕВИ 7, 8, 12,13
ПРИНЦИП 9
ЦИЉЕВИ 7,8,12,13

АСПЕКТ: ОТПАД – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ   GRI 306 
306-1 ГЕНЕРИСАЊЕ ОТПАДА И ЗНАЧАЈНИ УТИЦАЈИ У ВЕЗИ СА ОТПАДОМ
306-2 УПРАВЉАЊЕ ЗНАЧАЈНИМ УТИЦАЈИМА У ВЕЗИ СА ОТПАДОМ 

ПРИНЦИП 8
ЦИЉЕВИ 3, 6, 12

КАТЕГОРИЈА: ДРУШТВО – GRI 400  
АСПЕКТ: ЗАПОШЉАВАЊЕ – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ   GRI 401 54-55

ПРИНЦИП 6
ЦИЉЕВИ 5, 8

401-2 БЕНЕФИЦИЈЕ ОСИГУРАНЕ ЗАПОСЛЕНИМА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ 
55

ЦИЉ 8

ПРИНЦИП 6
ЦИЉЕВИ 5, 8

АСПЕКТ : ОДНОС ИЗМЕЂУ ЗАПОСЛЕНИХ И МЕНАЏМЕНТА GRI 402  54
402-1 НАЈМАЊИ ПЕРИОД У КОМЕ СЕ УНАПРЕД ОБАВЕШТАВА О ПРОМЕНАМА У 
ПОСЛОВАЊУ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПОДАТАК ДА ЛИ СУ ТИ РОКОВИ ДЕФИНИСАНИ 
КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ 

54

АСПЕКТ: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 403   
56

403-9 ПОВРЕДЕ НА РАДУ    57 ЦИЉЕВИ 3, 8
403-4 ЗДРАВСТВЕНА И СИГУРНОСНА ПИТАЊА ОБУХВАЋЕНА ФОРМАЛНИМ 
СПОРАЗУМИМА СА СИНДИКАТИМА 

57

АСПЕКТ: ОБУКЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 404   56
ПРИНЦИП 6
ЦИЉ 8

404-2 ПРОГРАМИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ВЕШТИНА ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОГРАМИ КОЈИ 
ИМ ПОМАЖУ У УСПЕШНОМ ОКОНЧАЊУ РАДНОГ ВЕКА 

56
ЦИЉ 8

ПРИНЦИП 6
ЦИЉЕВИ 5,8

АСПЕКТ: НЕДИСКРИМИНАЦИЈА – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 406  55
406-1 СЛУЧАЈЕВИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ  55
АСПЕКТ: МАРКЕТИНГ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – ПРИСТУП 
УПРАВЉАЊУ ГРИ 417   

57-58
ЦИЉЕВИ 1, 8,10

417-1 ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА ПРУЖАЊЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ОЗНАЧАВАЊЕМ 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

57-58
ЦИЉ 12

417-2 УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА НЕПРИДРЖАВАЊА ПРОПИСА У ВЕЗИ СА 
ПРУЖАЊЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ОЗНАЧАВАЊЕМ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

58
ЦИЉ 16

417-3 УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА НЕПРИДРЖАВАЊА ПРОПИСА И ДОБРОВОЉНИХ 
КОДЕКСА У ВЕЗИ СА МАРКЕТИНШКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА  УКЉУЧУЈУЋИ 
ОГЛАШАВАЊЕ, РЕКЛАМИРАЊЕ И СПОНЗОРСТВА ПРЕМА ТИПУ ИСХОДА 

58

АСПЕКТ: ПРИВАТНОСТ КЛИЈЕНАТА – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 418  58-59
418-1 УКУПАН БРОЈ ОСНОВАНИХ ЖАЛБИ У ВЕЗИ СА ПОВРЕДАМА ПРИВАТНОСТИ 
КУПАЦА ИЛИ ГУБИТКОМ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА О КУПЦУ 

59
ЦИЉ 16

АСПЕКТ: УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА - ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 419   51
419-1 ВРЕДНОСТ ЗНАЧАЈНИХ НОВЧАНИХ КАЗНИ И УКУПАН БРОЈ НЕНОВЧАНИХ 
САНКЦИЈА ЗБОГ НЕПРИДРЖАВАЊА ЗАКОНА И ПРОПИСА 

62

401-3 ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО  
55

404-1 ПРОСЕЧАН БРОЈ САТИ ОБУКЕ ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ ЗАПОСЛЕНИХ  
55

404-3 ПРОЦЕНАТ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ДОБИЈАЈУ РЕДОВНУ ОЦЕНУ РАДНОГ 
УЧИНКА И ИНДИВИДУАЛНОГ РАЗВОЈА  

56

62

306-3 ГЕНЕРИСАНИ ОТПАД  
62

401-1 УКУПАН БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ И ФЛУКТУАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ  
54-55

205-1 ОПЕРАЦИЈЕ У КОЈИМА ЈЕ СПРОВЕДЕНА АНАЛИЗА РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ
53

302-1 ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ УНУТАР КОМПАНИЈЕ   
62

302-3 ЕНЕРГЕТСКИ ИНТЕНЗИТЕТ  
62

102 – 16 ВРЕДНОСТИ, ПРИНЦИПИ, СТАНДАРДИ И НОРМЕ ПОНАШАЊА
51-54

102 – 17 САВЕТОДАВНИ МЕХАНИЗМИ О ЕТИЧКИМ ПИТАЊИМА 
53

102 – 41 КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
55

102 - 8 ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА И ДРУГИМ РАДНИЦИМА
54
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GRI СТАНДАРДИ СТРАНА ПРИНЦИПИ ГДУН И 
ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА
GRI 102: ОПШТИ ПОДАЦИ  
1. ПРОФИЛ КОМПАНИЈЕ 
102 - 1 НАЗИВ КОМПАНИЈЕ 9
102 - 2 АКТИВНОСТИ, БРЕНДОВИ, ПРОИЗВОДИ/УСЛУГЕ 9
102 - 3 ЛОКАЦИЈА СЕДИШТА КОМПАНИЈЕ 9
102 - 4 ЛОКАЦИЈА ПОСЛОВАЊА  9
102 - 5 ПРАВНА ФОРМА И ПРИРОДА ВЛАСНИШТВА 9
102 - 6 ТРЖИШТА НА КОЈИМА КОМПАНИЈА ПОСЛУЈЕ 8, 9
102 - 7 ВЕЛИЧИНА КОМПАНИЈЕ 9-10, 31

ПРИНЦИП 6
ЦИЉ 8

102 - 9 ДОБАВЉАЧКИ ЛАНАЦ 49

102 – 10 ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ У ПЕРИОДУ ИЗВЕШТАВАЊА У ВЕЗИ СА ВЕЛИЧИНОМ, 
СТРУКТУРОМ,ВЛАСНИШТВОМ КОМПАНИЈЕ, ИЛИ ЛАНЦЕМ ДОБАВЉАЧА 

9

102 – 11 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У КОНТЕКСТУ ПРИНЦИПА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ 
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

48-49

102 – 12 ПРИВРЖЕНОСТ ЕКСТЕРНИМ ИНИЦИЈАТИВАМА 10, 60
102 – 13 ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊИМА 10
2. СТРАТЕГИЈА 
102 – 14 УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 4-6, 38-39
102 – 15 КЉУЧНИ УТИЦАЈИ, РИЗИЦИ И МОГУЋНОСТИ 21, 36, 48
3.  ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ 

ПРИНЦИП 10
ЦИЉ 16
ПРИНЦИП 10
ЦИЉ 16

4. УПРАВЉАЊЕ 
102 – 18 УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА  46
102 – 22 САСТАВ НАЈВИШЕГ УПРАВЉАЧКОГ ТЕЛА 46 ЦИЉЕВИ 5, 16
102 – 23 УПРАВЉАЧКА И ИЗВРШНА ФУНКЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА НАЈВИШЕГ 
УПРАВЉАЧКОГ ТЕЛА

46-47
ЦИЉ 16

102 – 24 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА НАЈВИШЕГ УПРАВЉАЧКОГ ТЕЛА
46

ЦИЉЕВИ 5, 16

102 – 25 СУКОБ ИНТЕРЕСА 52-53 ЦИЉ 16
5. УКЉУЧИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 
102 – 40 ЛИСТА УКЉУЧЕНИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 49

ПРИНЦИП 3
ЦИЉ 8

102 – 42 ПРОЦЕС ЗА ДЕФИНИСАЊЕ И ИЗБОР ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА  49
102 – 43 ПРИСТУП УКЉУЧИВАЊУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 49
102 – 44 КЉУЧНЕ  ТЕМЕ КОЈЕ СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ПОКРЕНУЛЕ 49-50
6. ПРАКСЕ ИЗВЕШТАВАЊА 

102- 45 ЕНТИТЕТИ УКЉУЧЕНИ У КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
31

102 – 46 ДЕФИНИСАЊЕ САДРЖАЈА ИЗВЕШТАЈА И ГРАНИЦА ТЕМА 49-50, 76
102 – 47 ЛИСТА МАТЕРИЈАЛНИХ ТЕМА  49-50
102 – 48 КОРЕКЦИЈЕ ПОДАТАКА  -
102 – 49 ПРОМЕНЕ У ИЗВЕШТАВАЊУ  -
102 – 50 ПЕРИОД ИЗВЕШТАВАЊА  76
102 – 51 ДАТУМ ПРЕТХОДНОГ ОБЈАВЉЕНОГ ИЗВЕШТАЈА -
102 – 52 ЦИКЛУС ИЗВЕШТАВАЊА  76
102 – 53 КОНТАКТ ОСОБА ЗА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ИЗВЕШТАЈЕМ 76
102 – 54 ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ СА GRI СТАНДАРДИМА 39
102 – 55 GRI ИНДЕКС 73
102 – 56 ВЕРИФИКАЦИЈА ИЗВЕШТАЈА -
КАТЕГОРИЈА: ЕКОНОМИЈА – GRI 200  
АСПЕКТ: ЕКОНОМСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 201  28-30
201-1 ДИРЕКТНА ГЕНЕРИСАНА И ДИСТРИБУИРАНА ЕКОНОМСКА ВРЕДНОСТ   31 ЦИЉЕВИ 2, 5, 7, 8, 9
АСПЕКТ: АНТИКОРУПЦИЈА – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ  GRI 205 51-53

ПРИНЦИП 10
ЦИЉ 16

205-2 КОМУНИКАЦИЈА И ОБУКЕ О АНТИКОРУПЦИЈСКИМ ПРОЦЕДУРАМА И 
ПОЛИТИКАМА 

53

205-3 ПОТВРЂЕНИ СЛУЧАЈЕВИ КОРУПЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ 53
КАТЕГОРИЈА: ЖИВОТНА СРЕДИНА  - GRI 300 
АСПЕКТ: ЕНЕРГИЈА – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 302 62

ПРИНЦИПИ 7,8
ЦИЉЕВИ 7, 8, 12,13
ПРИНЦИП 9
ЦИЉЕВИ 7,8,12,13

АСПЕКТ: ОТПАД – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ   GRI 306 
306-1 ГЕНЕРИСАЊЕ ОТПАДА И ЗНАЧАЈНИ УТИЦАЈИ У ВЕЗИ СА ОТПАДОМ
306-2 УПРАВЉАЊЕ ЗНАЧАЈНИМ УТИЦАЈИМА У ВЕЗИ СА ОТПАДОМ 

ПРИНЦИП 8
ЦИЉЕВИ 3, 6, 12

КАТЕГОРИЈА: ДРУШТВО – GRI 400  
АСПЕКТ: ЗАПОШЉАВАЊЕ – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ   GRI 401 54-55

ПРИНЦИП 6
ЦИЉЕВИ 5, 8

401-2 БЕНЕФИЦИЈЕ ОСИГУРАНЕ ЗАПОСЛЕНИМА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ 
55

ЦИЉ 8

ПРИНЦИП 6
ЦИЉЕВИ 5, 8

АСПЕКТ : ОДНОС ИЗМЕЂУ ЗАПОСЛЕНИХ И МЕНАЏМЕНТА GRI 402  54
402-1 НАЈМАЊИ ПЕРИОД У КОМЕ СЕ УНАПРЕД ОБАВЕШТАВА О ПРОМЕНАМА У 
ПОСЛОВАЊУ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПОДАТАК ДА ЛИ СУ ТИ РОКОВИ ДЕФИНИСАНИ 
КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ 

54

АСПЕКТ: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 403   
56

403-9 ПОВРЕДЕ НА РАДУ    57 ЦИЉЕВИ 3, 8
403-4 ЗДРАВСТВЕНА И СИГУРНОСНА ПИТАЊА ОБУХВАЋЕНА ФОРМАЛНИМ 
СПОРАЗУМИМА СА СИНДИКАТИМА 

57

АСПЕКТ: ОБУКЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 404   56
ПРИНЦИП 6
ЦИЉ 8

404-2 ПРОГРАМИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ВЕШТИНА ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОГРАМИ КОЈИ 
ИМ ПОМАЖУ У УСПЕШНОМ ОКОНЧАЊУ РАДНОГ ВЕКА 

56
ЦИЉ 8

ПРИНЦИП 6
ЦИЉЕВИ 5,8

АСПЕКТ: НЕДИСКРИМИНАЦИЈА – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 406  55
406-1 СЛУЧАЈЕВИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ  55
АСПЕКТ: МАРКЕТИНГ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – ПРИСТУП 
УПРАВЉАЊУ ГРИ 417   

57-58
ЦИЉЕВИ 1, 8,10

417-1 ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА ПРУЖАЊЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ОЗНАЧАВАЊЕМ 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

57-58
ЦИЉ 12

417-2 УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА НЕПРИДРЖАВАЊА ПРОПИСА У ВЕЗИ СА 
ПРУЖАЊЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ОЗНАЧАВАЊЕМ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

58
ЦИЉ 16

417-3 УКУПАН БРОЈ СЛУЧАЈЕВА НЕПРИДРЖАВАЊА ПРОПИСА И ДОБРОВОЉНИХ 
КОДЕКСА У ВЕЗИ СА МАРКЕТИНШКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА  УКЉУЧУЈУЋИ 
ОГЛАШАВАЊЕ, РЕКЛАМИРАЊЕ И СПОНЗОРСТВА ПРЕМА ТИПУ ИСХОДА 

58

АСПЕКТ: ПРИВАТНОСТ КЛИЈЕНАТА – ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 418  58-59
418-1 УКУПАН БРОЈ ОСНОВАНИХ ЖАЛБИ У ВЕЗИ СА ПОВРЕДАМА ПРИВАТНОСТИ 
КУПАЦА ИЛИ ГУБИТКОМ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА О КУПЦУ 

59
ЦИЉ 16

АСПЕКТ: УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА - ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ GRI 419   51
419-1 ВРЕДНОСТ ЗНАЧАЈНИХ НОВЧАНИХ КАЗНИ И УКУПАН БРОЈ НЕНОВЧАНИХ 
САНКЦИЈА ЗБОГ НЕПРИДРЖАВАЊА ЗАКОНА И ПРОПИСА 

62

401-3 ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО  
55

404-1 ПРОСЕЧАН БРОЈ САТИ ОБУКЕ ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ ЗАПОСЛЕНИХ  
55

404-3 ПРОЦЕНАТ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ДОБИЈАЈУ РЕДОВНУ ОЦЕНУ РАДНОГ 
УЧИНКА И ИНДИВИДУАЛНОГ РАЗВОЈА  

56

62

306-3 ГЕНЕРИСАНИ ОТПАД  
62

401-1 УКУПАН БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ И ФЛУКТУАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ  
54-55

205-1 ОПЕРАЦИЈЕ У КОЈИМА ЈЕ СПРОВЕДЕНА АНАЛИЗА РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ
53

302-1 ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ УНУТАР КОМПАНИЈЕ   
62

302-3 ЕНЕРГЕТСКИ ИНТЕНЗИТЕТ  
62

102 – 16 ВРЕДНОСТИ, ПРИНЦИПИ, СТАНДАРДИ И НОРМЕ ПОНАШАЊА
51-54

102 – 17 САВЕТОДАВНИ МЕХАНИЗМИ О ЕТИЧКИМ ПИТАЊИМА 
53

102 – 41 КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
55

102 - 8 ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА И ДРУГИМ РАДНИЦИМА
54
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