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1. УВОД
Инвестиционо-развојну банку Републике Српске, Законом о Инвестиционо-развојној банци
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 56/06) основала је
Република Српска ради ефикасног управљања имовином која се налази у њеном
власништву. Током извјештајног периода, рад Банке био је базиран на приоритетним
циљевима дефинисаним Стратегијом ИРБРС. Такође, реализоване активности биле су
конзистентне са економским циљевима РС за 2009., утврђеним Економском политиком
Републике Српске за 2009. годину, а који подразумјевају: одржавање макроекономске
стабилности, одржавање континуитета економских реформи, повећање динамике
привредних активности, одржавање и раст запослености, равномјеран регионални развој и
пораст стандарда и социјалне сигурности грађана.
У 2009. години, РС је била индиректно захваћена негативним ефектима глобалне економске
кризе што се рефлектовало и на домаћа привредна кретања. Измјењени услови
привређивања додатно су апострофирали потребу за повољнијим и доступнијим изворима
финансирања. У том смислу, а у циљу прилагођавања сопствене кредитне понуде
објективним потребама домаће привреде, Банка је увела рефинансирање као могућу намјену
кредита и повећала расположиви износ за финансирање обртних средстава. Искључена је
обавеза властитог учешћа у финансирању пројеката по кредитним линијама за микробизнис
у пољопривреди и почетне пословне активности, док су корисници кредита чија основна
дјелатност припада грани коју Влада РС прогласи граном од посебног интереса у смислу
заштите од негативних ефеката свјетске економске кризе ослобођени обавезе додатног
запошљавања. Даље, повећани су максимални износи доступни по појединачним кредитним
линијама, продужени су рокови отплате и грејс периоди те су смањене каматне стопе за
финансирање привреде. Убрзана је процедура одобравања кредита што посебно добија на
значају у околностима глобалне економске кризе и њене рефлексије на текућу ликвидност
привреде. Реализацијом претходних активности, Банка је дала снажан допринос у
спровођењу Мјера за ублажавање негативних ефеката свјетске економске кризе на
привреду Републике Српске.
Током извјештајног периода, Банка је континуирано вршила активности продаје државног
капитала као и припрему предузећа за спровођење процеса приватизације. Такође, у циљу
унапређења корпоративног управљања у друштвима капитала из портфеља фондова којима
управља, ИРБРС је наставила са припремом и сачињавањем препорука за гласање
представницима капитала.
Крајем 2009., Влада РС и Банка успјешно су окончали преговоре са Европском
инвестиционом банком и Свјетском банком око кредитних аранжмана намијењених
финансирању малих и средњих предузећа и инфраструктурних пројеката на подручју РС, а
који ће бити реализовани посредством ИРБРС. Реализацијом ових аранжмана осигураће се
додатна ликвидност за финансијски и реални сектор РС.
У наставку су приказани извјештаји о извршењу активности Банке те извјештаји о
остварењу финансијског плана Банке и фондова којима она управља за 2009. годину.
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2. ПРАВЦИ РАЗВОЈА БАНКЕ
Правци развоја Банке инспирисани су њеном визијом а то је: „постати најважнији стуб
финансијске подршке развоју и инвестицијама у партнерству са приватним сектором и
међународним финансијским институцијама и тиме омогућити стварање конкурентне и
одрживе привреде Републике Српске1“.
Током претходног периода, Банка се успјела афирмисати као значајна полуга у остваривању
развојних циљева РС, те као респектабилни партнер приватног сектора и међународних
финансијских институција. Пласирањем средстава посредством пословних банака,
финансијских посредника, ИРБРС је обезбједила снажан допринос у очувању стабилности
финансијског система РС, што посебно добија на значају у околностима прелијевања
негативних ефеката свјетске финансијске и економске кризе у домаће финансијске и реалне
токове. Успјешно окончање преговора са Свјетском банком и Европском инвестиционом
банком допринијело је афирмацији Банке као респектабилног партнера међународних
финансијских институција и, готово је извјесно, да ће се овај успјех позитивно
рефлектовати и на перспективе будућих аранжмана ИРБРС са међународним
финансијерима.
Банка, као значајни фактор домаћег финансијског система наставиће са пружањем подршке
и подстицањем развоја не само реалног него и финансијског сектора, у функцији
остваривања стратешких циљева, те на тај начин, стварања претпоставки за постизање
одрживог развоја РС. Финансијска понуда Банке биће дизајнирана у складу са објективним
потребама привреде и расположивим друштвено-економским ресурсима.
Посебна пажња биће усмјерена на реализацију кредитних линија које су обезбјеђене кроз
аранжмане са Свјетском банком и Европском инвестиционом банком. Такође, Банка ће
наставити са одржавањем и развијањем активних односа са међународним финансијским
институцијама са циљем изналажења могућности за заједничко финансирање конкретних
развојних пројеката, концептуално усклађених са ИРБРС стратешком орјентацијом, као и
промовисање Банке и РС на међународном плану.
Својим концептом проактивног дјеловања, Банка ће и даље доприносити стварању
конкурентне и одрживе домаће привреде те генерисању економског и социјалног
просперитета РС у цјелини.

1

Стратегија Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука, 2007., стр. 63
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3. ИЗВЈЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА БАНКЕ У 2009. ГОДИНИ
3.1. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ПЛАСМАНА
3.1.1. Извјештај о раду за 2009. годину
Банка је вршила пласман кредитних средстава кроз шест кредитних линија и то:
1. кредитна линија за почетне пословне активности,
2. кредитна линија за микробизнис у пољопривреди (пољопривредна производња и
рибарство),
3. кредитна линија за пољопривреду,
4. кредитна линија за предузетнике и предузећа,
5. стамбени кредити,
6. кредитна линија за јединице локалне самоуправе,
као и пласмане путем хартија од вриједности.
Поред тога, вршено је праћење пласмана кредитних средстава са акцентом на намјенски
утрошак исплаћених кредитних средстава.
У току 2009. године, укупно је одобрено 1.395 кредита (табеларни преглед у прилогу), док
је куповина и продаја ХоВ вршена из портфеља Акцијског фонда РС (у даљем тексту:
„АФРС“), Фонда за развој и запошљавање РС (у даљем тексту: „ФРЗРС“) и Фонда за
реституцију РС (у даљем тексту: „ФРРС“).
Остварени резултати пласмана путем кредитних линија огледају се кроз: развој
пољопривреде, подршку развоју предузетништва и предузећа, повећање извоза, подстицај
запошљавању, развој неразвијених и изразито неразвијених општина, стамбено збрињавање
и подршку инфраструктурним пројектима.
Основни циљ Банке произилази из стратешких циљева Инвестиционо-развојне банке РС, са
задатком да активно ради на креирању пословног окружења за развој привреде РС,
повећању конкурентности предузећа, порасту запослености, подршци приватизованим
предузећима у остварењу дефинисаних циљева те уравнотежењу развоја регија.

3.1.1.1. Пласмани по кредитним линијамa
Планом активности пласмана по кредитним линијама за 2009. годину, предвиђено је да се
пласира укупно 275.421.099 КМ. У складу с тачком 3.1.1. Плана рада ИРБРС за 2009.
годину, у септембру 2009., повећан је планирани износ пласмана за 65.000.000 КМ, за
пласман по двије кредитне линије и то: 50.000.000 КМ за кредитну линију за предузетнике и
предузећа, те 15.000.000 КМ за кредитну линију за пољопривреду. Предвиђено је да се
пласира укупно 340.421.099 КМ, што је подијељено по кредитним линијама остварено, како
слиједи:
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Индекс

Индекс

Одобрено у
2008. (у КМ)

Планирано у
2009. (у КМ)

Одобрено у
2009. (у КМ)

Одобрено у
2009. /
Одобрено у
2008.

Одобрено у
2009. /
Планирано
у 2009.

Почетне пословне активности

160.000

10.545.100

1.216.943

760,59

11,54

Микробизнис у пољопривреди

3.568.810

12.866.690

6.395.264

179,20

49,70

Пољопривреда

16.402.861

51.426.640

24.361.000

148,52

47,37

Предузетници и предузећа

99.279.917

167.654.673

149.201.583

150,28

88,99

Стамбени кредити

55.876.401

46.668.896

42.149.580

75,43

90,32

Јединице локалне самоуправе

11.520.000

31.259.100

15.925.000

138,24

50,95

0

20.000.000

0

0,00

0,00

186.807.989

340.421.099

239.249.370

128,07

70,28

Кредитне линије

Откуп потраживања*
УКУПНО

* Кредитна линија за откуп потраживања није постала оперативна до краја 2009. године.

Индекс Одобрено у 2009./Одобрено у 2008. изнад 100 говори о повећаном износу
одобрених кредита у 2009. години. Износ је већи из разлога већег интереса корисника за
кредитним линијама, као и из разлога што је пласман у 2008. години почео у априлу
мјесецу, док је у 2009. години пласман текао током цијеле године.
Индекс
Извршено у
2008. (у КМ)

Кредитне линије

Извршено у
2009. (у КМ)

Извршено 2009.
/ Извршено
2008.

Почетне пословне активности

160.000

1.066.942

666,84

Микробизнис у пољопривреди

2.849.809

6.895.000

241,95

Пољопривреда

12.302.860

27.341.000

222,23

Предузетници и предузећа

85.230.515

126.843.074

148,82

Стамбени кредити

52.206.614

40.187.612

76,98

6.881.349

16.150.650

234,70

0

0

0,00

159.631.147

218.484.279

136,87

Јединице локалне самоуправе
Откуп потраживања*
УКУПНО
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У претходној табели у колонома „извршено“, као и на графикону, су приказани исплаћени
износи зајмова. Одобрени зајмови се могу исплаћивати у траншама, будући да је према
члану 11, став 3 Правила пласмана по кредитним линијама дефинисан рок коришћења
одобрених средстава од 6 мјесеци па стога може доћи до разлике између износа одобрених
и исплаћених средстава. С тим у вези, исплата појединих зајмова који су одобрени у 2009.
години ће наступити у 2010. години када клијенти поднесу захтјев за повлачење средстава,
у горе дефинисаном року.
План пласмана средстава (у финансијском смислу) је остварен са 74,67%, док је остварење
по кредитним линијама било: КЛ за почетне пословне активности са 11,54%, КЛ за
микробизнис у пољопривреди са 49,78%, КЛ за пољопривреду са 47,37%, КЛ за
предузетнике и предузећа са 88,99%, КЛ стамбених кредита са 90,32% и КЛ за јединице
локалне самоуправе са 50,95%. У проценат остварења плана није укључена кредитна линија
за откуп потраживања јер није постала оперативна до краја 2009. године. На овај начин,
Банка је успјела да одговори на потребе домаћег тржишта за повољним изворима
финансирања.
Укупан износ одобрених средстава по кредитним линијама у 2009. години (239.249.370 КМ)
у поређењу са 2008. годином (186.807.988 КМ) је већи за 28,07%. С обзиром да је план за
2009. годину (340.421.099 КМ) већи од плана за 2008. годину (229.465.368 КМ) за 48,35%,
узимајући у обзир оба релативна показатеља, може се закључити да је заинтересованост за
кредитне линије ИРБРС повећана.
Код тумачења остварења плана пласмана треба узети у обзир чињеницу да ограничени
временски оквир за реализацију Развојног програма РС 2007-2010, односно његове
Привредно-развојне компоненте, у значајној мјери спутава флексибилност планирања
пласмана ИРБРС, у смислу димензионирања њиховог обима према објективним потребама
тржишта. Такође, због релативно кратког периода досадашње имплементације кредитних
пласмана ИРБРС, који износи мање од двије године, као и непостојања серија података који
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се односе на претходна искуства у планирању средстава, информациона основа за
квалитетно планирање кредитних пласмана значајно је сужена.2
У банкарском сектору РС, свјетска економска криза манифестовала се кроз смањену
тражњу за финансијским средствима, о чему говори податак да су кредити пословних
банака на подручју РС са стањем на 31.12.2009. године мањи за 2% у односу на 31.12.2008.
године3. Наведено указује да се концепт контрацикличног дјеловања ИРБРС показао веома
ефикасним у околностима прелијевања глобалне економске кризе у домаће финансијске и
реалне токове. Одржавајући континуитет кредитних активности, са перспективом њиховог
прилагођавања објективним потребама тржишта, Банка је значајно допринијела очувању
укупне друштвено-економске стабилности РС.
Све наведено говори у прилог томе да је тражња за кредитима ИРБРС и даље јако висока, а
остварење плана у 2009. години прати тренд остварења у 2008.
Сумарно посматрано, у 2009. години је поднешено 1.687 захтјева у укупном износу од
335.155.159 КМ, од чега је одобрено 1.395 захтјева у износу од 239.249.370 КМ.
Аналитички посматрано, подаци по кредитним линијама су сљедећи:
3.1.1.1.1. Кредитна линија за почетне пословне активности
У овој кредитној линији је укупно поднесено 39 захтјева за кредит у укупном износу од
1.416.942,87 КМ, што је 2,31% од укупног броја поднесених захтјева за кредите. Одобрено
је 36 кредитних захтјева у укупном износу од 1.216.942,87 КМ што је 92,31% од укупног
броја поднесених кредитних захтјева за ову кредитну линију, а 3 захтјева, у износу од
200.000,00 КМ, нису одобрена за финансирање.
3.1.1.1.2. Кредитна линија за микробизнис у пољопривреди
Поднесено је 372 захтјева у укупном износу од 6.928.593,00 КМ што је 22,05% од укупног
броја поднесених кредитних захтјева. За финансирање из ове кредитне линије одобрено је
340 кредитних захтјева, у укупном износу од 6.395.264,28 КМ, што је 91,39% од укупног
броја поднесених кредитних захтјева за ову кредитну линију, а 3 захтјева, у износу од
105.000,00 КМ, нису одобрена за финансирање. 3 захтјева су у процесу обраде. За 26
захтјева клијенти су одустали од задужења.
3.1.1.1.3. Кредитна линија за пољопривреду
За финансирање из ове кредитне линије је било 40 захтјева у укупном износу од
32.861.000,00 КМ што је 2,37% од укупног броја поднесених захтјева. Одобрена су 33
кредитна захтјева у укупном износу од 24.361.000,00 КМ што је 82,5% од укупног броја
поднесених кредитних захтјева за ову кредитну линију, а 3 кредитна захтјева у износу од
980.000,00 КМ нису одобрена за финансирање. 2 захтјева су у процесу обраде. За 2 захтјева
клијенти су одустали од задужења.
3.1.1.1.4. Кредитна линија за предузетнике и предузећа
У току извјештајног периода за финансирање из ове кредитне линије поднесено је 297
захтјева што је 17,61% од укупног броја поднесених захтјева. Укупно тражени износ је
221.209.476,62 КМ. Одобрено је 217 захтјева или 73,06% од укупног броја поднесених
кредитних захтјева за ову кредитну линију. Укупно одобрени износ је 149.201.583,49 КМ. У
2

Aнализа разлога незаинтересованости за кредитне линије ИРБРС са препорукама за побољшање
приступачности за потенцијалне кориснике, Бањалука, децембар 2009. године
3
Кредити банака Републике Српске и јединица банака из Федерације БиХ на подручју РС, Годишњи извјештај
Агенције за банкарство РС од 31.12.2009. године.
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овом периоду за 44 кредитна захјева, у износу од 36.900.650,00 КМ, није одобрено
финансирање док су код 25 кредита, у износу од 25.172.632,00 КМ, клијенти одустали од
кредитног задужења. 11 захтјева је у процесу обраде.
3.1.1.1.5. Стамбени кредити
Кредитна линија за стамбене кредите је по броју захтјева најбројнија. Поднесено је укупно
925 захтјева за кредит што је 54,83% од укупног броја поднесених захтјева. Укупно тражени
износ је 51.004.147,34 КМ. Одобрено је 757 кредитна захтјева или 81,84% од укупног броја
поднесених кредитних захтјева за ову кредитну линију, а у износу од 42.149.580,30 КМ. За
93 кредитна захтјева у износу од 4.660.585,08 КМ није одобрено финансирање, док је 59
клијената (укупан износ од 3.237.325,00 КМ) одустало од кредитног задужења. 16 захтјева
је у процесу обраде.
3.1.1.1.6. Кредитна линија за јединице локалне самоуправе
За средства из ове кредитне линије 14 јединица локалне самоуправе поднијело је захтјев за
кредитна средства или 0,83% од укупног броја поднесених кредитних захтјева, а у износу од
21.735.000,00 КМ. Одобрено је 12 захтјева у износу од 15.925.000,00 КМ или 85,71% од
укупног броја поднесених кредитних захтјева за ову кредитну линију. 2 захтјева су у
процесу обраде.

3.1.1.2. Куповина и продаја ХоВ
У извјештајном периоду, куповина ХоВ се вршила искоришћавањем права прече куповине
и куповином на берзи, док се продаја ХоВ вршила прихватањем понуда за преузимање,
организовањем аукција и продајом ХоВ на слободном берзанском тржишту.
3.1.1.2.1. Куповина
Куповина ХОВ вршена је на Бањалучкој берзи, а према врстама хартија од вриједности
планирани и реализовани износи су:
Планирано
(у КМ)

Хартије од вриједности

Реализовано
(у КМ)

Емитенти привредни субјекти

82.877.992

18.428.642

Емитенти јединице локалне самоуправе

84.069.023

12.320.291

Емитент Република Српска

10.739.038

10.668

177.686.053

30.759.601

У К У П Н О пласмани у ХоВ

У 2009. години купљено је ХоВ у укупном износу од 30.759.601 КМ и план је остварен са
17,31%. Према врстама ХоВ остварење плана је 22,23% за ХоВ чији су емитенти привредни
субјекти, 12,28% за ХоВ емитената јединице локалне самоуправе и 0,10% за ХоВ емитент
Република Српска.
Куповина ХоВ је вршена из средстава три фонда према структури:
- АФРС у износу од 12.816.364 КМ,
- ФРРС у износу од 5.622.946 КМ,
- ФРЗРС у износу од 12.320.291 КМ.
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У току 2009. године, Банка је подржала емисије акција и вршила куповине акција на
слободном берзанском тржишту у укупном износу од 18.428.642 КМ, што је за 3,35% више
у поређењу са 2008. годином (17.831.198 КМ). Глобални пад активности на тржишту
капитала, узроковао је немогућност извршења плана посебно код куповине акција.
Тржиште муниципалних обвезница је у почетној фази развоја, јер су прве емисије
обвезница биле у 2008. години те је то додатни разлог за низак проценат извршења плана
код ове врсте ХоВ. У 2009. години купљено је муниципалних обвезница у износу од
12.320.291 КМ, што је за 12,39% мање у односу на 2008. годину (14.062.068 КМ). При томе
ИРБРС је подржала све емисије муниципалних обвезница на Бањалучкој берзи, водећи
се принципом подржавања осталих инвеститора и куповине преосталих обвезница на
тржишту. Планирани износ за куповину обвезница старе девизне штедње Републике Српске
за 2009. годину је формиран на бази тражње у 2008. години, када је јако мали број
инвеститора био заинтересован за куповину истих. Повјерење инвеститора је било ниско те
је Банка куповином ових обвезница настојала повећати дато повјерење и инвестирати у овај
тржишни сегмент. Међутим, у 2009. години долази до повећања тражње, што води расту
трговања на берзи и расту цијена ових обвезница. Због испуњења циљева и тога да су
тржишне цијене прешле лимите куповних цијена одређених одлукама о куповини, Банка
није више учестовала у куповини обвезница. Стога, укупно је купљено обвезница у
вриједности од 10.668 КМ, у првом и другом мјесецу 2009. године.
3.1.1.2.2. Продаја
У 2009. години продаване су искључиво акције предузећа. Укупно је продано акција у
вриједности од 9.487.814 КМ.
Продаја је вршена из портфеља два фонда према структури:
- АФРС у износу од 8.549.727 КМ и
- ФРРС у износу од 938.087 КМ.
Преглед трговања ХоВ према врстама посла за период 01.01.- 31.12.2009. године је приказан
у наредној табели:

РБ

Емитент

Симбол

Фонд за
реституцију
РС

Фонд за
развој и
запошљавање
РС

Акцијски
фонд РС

Укупно

Куповина на берзи
1

ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић

BVRU-R-A

0

1.505.550

0

1.505.550

2

ОЦ Јахорина а.д. Пале

OCJH-R-A

3.324.585

0

0

3.324.585

3

Телеком Српске а.д. Бањалука

TLKM-R-A

0

910.836

0

910.836

3.324.585

2.416.386

0

5.740.971

Укупно aкције:
4

Општина Бијељина

BNIF-O-A

0

0

7.705.380

7.705.380

5

Општина Градишка

GRDS-O-A

0

0

416.832

416.832

6

Општина Шамац

SMFO-O-A

0

0

4.198.079

4.198.079

0

0

12.320.291

12.320.291

10.668

0

0

10.668

10.668

0

0

10.668

3.335.253

2.416.386

12.320.291

18.071.931

Укупно мун.обвезнице:
7

РС-стара девизна штедња

RSDS-O-A

Укупно oбвезнице:
Укупно - Куповина на берзи:

8

Право прече куповине
1

ОЦ Јахорина а.д. Пале

OCJH-R-A

2.287.693

10.399.978

0

12.687.671

Укупно aкције:

2.287.693

10.399.978

0

12.687.671

Укупно - Право прече куповине:

2.287.693

10.399.978

0

12.687.671

Укупно - Куповина:

5.622.946

12.816.364

12.320.291

30.759.602

Продаја на берзи
1

Агроекспорт а.д. Добој

AGRE-R-A

17.075

0

0

17.075

2

Агрокооп а.д. Требиње

AGRK-R-A

63.096

0

0

63.096

3

Аутосервис- Крајина а.д.
Бањалука

ASRK-R-A

27.101

0

0

27.101

4

Енергоинвест аутоматика а.д. И.
СА

ATMK-R-A

28.051

0

0

28.051

5

Аутосервис а.д. Шамац

ATSR-R-A

9.338

0

0

9.338

6

Београд а.д. Бањалука

BEOG-R-A

24.370

0

0

24.370

7

Бањалука филм а.д. Бањалука

BLFM-R-A

44.440

0

0

44.440

8

Центротранс а.д. Источно
Сарајево

CTRS-R-A

16.011

0

0

16.011

9

Дистрибутивни центар а.д.
Бијељина

DSTC-R-A

5.313

0

0

5.313

10

Хотел Босна а.д. Бањалука

HBSN-R-A

0

198.255

0

198.255

11

Индустропројект а.д. Приједор

IPRJ-R-A

24.846

0

0

24.846

12

Јањ а.д. Шипово

JANJ-R-A

4.397

0

0

4.397

13

Комо а.д. Модрича

KOMO-R-A

12.153

0

0

12.153

14

Крајинапремјер а.д. Бањалука

KPRM-R-A

41.029

0

0

41.029

15

Крајинапромет а.д. Бањалука

KRJP-R-A

15.212

0

0

15.212

16

Механика а.д. Дервента

MEHA-R-A

9.140

0

0

9.140

17

Монтажа а.д. Добој

MONT-R-A

6.632

0

0

6.632

18

Мастер-комерц а.д. Шамац

MSKC-R-A

2.075

0

0

2.075

19

Рудник каолина Мотајица а.д.
Србац

MTKS-R-A

3.226

0

0

3.226

20

Неимарство а.д. Требиње

NEIM-R-A

11.011

0

0

11.011

21

Озрен боровно а.д. Фоча

OZBR-R-A

5.557

0

0

5.557

22

Посавина а.д. Вукосавље

POSA-R-A

3.331

0

0

3.331

23

Пољопривредник а.д. Дервента

PPRV-R-A

49.130

0

0

49.130

24

Посавина а.д. Србац

PSVN-R-A

143.135

0

0

143.135

25

Vectra а.д. Источно Сарајево

PVLC-R-A

5.138

0

0

5.138

26

Сочковац а.д. Сочковац

SKVC-R-A

9.573

0

0

9.573

27

Унис-ферос а.д. Сребреница

UFRS-R-A

0

5.866

0

5.866

28

Угоститељство и туризам а.д.
Приједор

UGTP-R-A

4303

0

0

4.303

29

Unicep group а.д. Бањалука

UNGR-R-A

7.845

0

0

7.845

30

Unicep trade a.d. Banjaluka

UNTR-R-A

15.213

0

0

15.213

31

Ваздушна бања а.д. Кнежево

VAZB-R-A

16.626

0

0

16.626

32

Вучјак а.д. Српски Брод

VCJK-R-A

22.674

0

0

22.674
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33

Т.П. Вележ а.д. Невесиње

VELE-R-A

1.862

0

0

1.862

34

ТП Веселин Маслеша а.д.
Бањалука

VMAS-R-A

20.891

0

0

20.891

35

Ветеринарска станица а.д.
Братунац

VSBC-R-A

2.010

0

0

2.010

36

Ветеринарска станица а.д.
Бањалука

VSBL-L1

37.614

0

0

37.614

37

Ветеринарска станица а.д. Гацко

VSGC-R-A

99

0

0

99

38

Ветеринарска станица а.д.
Кнежево

VSKN-R-A

5.354

0

0

5.354

39

Ветеринарска станица а.д.
Рогатица

VSRG-R-A

1.281

0

0

1.281

40

Ветеринарска станица а.д.
Шековићи

VSSE-R-A

719

0

0

719

41

Ветеринарска станица а.д.
Соколац

VSSK-R-A

1.755

0

0

1.755

42

Ветеринарска станица а.д.
Теслић

VSTS-R-A

8.257

0

0

8.257

43

Ветеринарска станица а.д.
Власеница

VSVL-R-A

6.610

0

0

6.610

Укупно aкције:

733.494

204.120

0

937.614

Укупно - Продаја на берзи :

733.494

204.120

0

937.614

Јавна понуда за преузимање
1

Графокомерц штампарија а.д.
Требиње

GRFK-R-A

111.336

0

0

111.336

2

Медицинска електроника а.д.
Бањалука

MDEL-R-A

26.151

156.923

0

183.073

3

Теслић превоз а.д. Теслић

TSPR-R-A

67.106

0

0

67.106

4

НЛБ Развојна банка а.д.
Бањалука

VBBB-R-A

0

8.188.684

0

8.188.684

Укупно aкције:

204.593

8.345.606

0

8.550.199

Укупно - Јавна понуда за преузимање:

204.593

8.345.606

0

8.550.199

Укупно - Продаја:

938.087

8.549.727

0

9.487.813

3.1.1.3. Имплементација пројеката CDP, SESP и Пројекта за
убрзање процеса реструктурирања
У 2009. години настављена је имплементација два пројекта финансирана из кредитног
задужења РС према Међународној асоцијацији за развој (International Development
Association - IDA), чланици групације Свјетске банке, и то кроз пројекте: Други пројекат
подршке запошљавању (Second Employment Support Project - SESP) и Пројекат развоја
заједнице (Community Development Project - CDP). Такође, у 2009. години је реализован и
Пројекат убрзања реструктурирања предузећа у Републици Српској путем активног
управљања портфељима приватизационих инвестиционих фондова/инвестиционих фондова
финансиран из гранта Европске комисије.
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Планирано
(у КМ)

Пројекти

Реализовано
(у КМ)

313.598

275.172

Пројекат развоја заједнице (CDP)

2.029.905

1.935.634

Пројекат за убрзање процеса реструктурирања

1.498.484

1.498.484

3.841.987

3.709.290

Други пројекат подршке запошљавању (SESP)

УКУПНО

3.1.1.3.1. Други пројекат подршке запошљавању (SESP)
Намјена овог пројекта је подршка запошљавању и унапређење рада Завода за запошљавање
РС, а његови корисници су незапослена лица старија од 40 година са евиденције Завода за
запошљавање РС, која најмање три мјесеца имају статус незапосленог лица.
По свим компонентама пројекта, у току 2009. године, одобрено је и закључено 154 уговора
за запошљавање 241 лица, а у укупном износу од 367.400,00 КМ. У извјештајном периоду је
запослено 203 лица кроз 154 закључена уговора, у укупној вриједности од 275.172,00 КМ.
Укупно извршена плаћања у току извјештајног периода износе 692.153,86 КМ. По
пројектним компонентама, за робе (компонента самозапошљавања) плаћено је 182.764,58
КМ, за услуге (запошљавање код послодавца) плаћено је 327.831,79 КМ, за реализацију
информационог система Завода за запошљавање РС плаћено је 29.059,72 КМ, за оперативне
трошкове плаћено је 151.024,56 КМ, док провизија банке износи 1.473,20 КМ.
3.1.1.3.2. Пројекат развоја заједнице (CDP)
Средства Пројекта развоја заједнице су намијењена заједницама које спадају у категорију
неразвијених и изразито неразвијених општина. Предвиђена структура финансирања се
састоји из више извора и то: Развојни програм РС, буџети општина, средства грађана, други
кофинансијери и IDA средства.
У извјештајном периоду одобрен је 51 пројекат за финансирање, док је 1 пројекат одбијен.
Уговорено је укупно 49 пројеката, а укупна вриједност реализованих пројеката у
извјештајном периоду износи 3.981.985,78 КМ. Пројекти из компоненте радова износе
3.499.003,34 КМ, компонента роба 146.634,44 КМ, консултантске услуге 160.299,83 КМ, док
оперативни трошкови износе 176.048,17 КМ.
Банка је управљала IDA средствима и средствима Развојног програма РС додијељеним
Пројекту развоја заједнице. Ова средства су реализована у износу од 1.935.634,96 КМ,
односно 95,36% у односу на горе приказани годишњи план. Поред ових средстава, у
финансирању пројекта учествовали су и други извори, тј. средства општинских буџета у
износу од 724.035 КМ, учешће грађана у финансирању пројеката 362.892 КМ и средства из
осталих извора у износу од 194.175 КМ (првенствено релевантна министарства Владе РС).
3.1.1.3.3. Пројекат убрзања реструктурирања предузећа у Републици
Српској путем активног управљања портфељима
приватизационих инвестиционих фондова/инвестиционих фондова
Пројекат убрзања реструктурирања предузећа у РС је финансиран из гранта Европске
комисије, а администриран путем Свјетске банке. Циљ пројекта (пројектни задатак) је био
подстицање корпоративног реструктурирања приватизованих предузећа у Републици
Српској путем помоћи приватизационим инвестиционим фондовима/инвестиционим
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фондовима у РС како би се трансформисали у активне власнике који ће имати капацитет да
побољшају стварну вриједност њихових портфеља кроз побољшање управљања портфељом
и реструктурирање компанија.
Укупна вриједност пројекта је износила 1.870.274 КМ, од чега је 1.498.484 КМ реализовано
у току 2009. године, а 371.790 КМ у 2008. години.
За реализацију пројектног задатка изабрана је консултантска кућа Cadogan Financial из
Уједињеног Краљевства. За праћење рада изабране консултантске куће и реализацију
пројектног задатка, Министарство финансија РС је именовало координациони одбор чији је
члан био и представник ИРБРС испред Фонда за развој и запошљавање РС. Банка је преко
Фонда за развој и запошљавање РС вршила финансијско праћење пројекта.

3.1.1.4. Мониторинг
У сврху контроле намјенског утрошка кредитних средстава у 2009. години, извршене су
укупно 554 теренске посјете код 456 клијената. Овим клијентима је пласирано укупно
154.862.394,54 КМ. Посматрајући по кредитним линијама, у 2009. години контролисано је
12 клијената из кредитне линије за почетне пословне активности (2,63% од укупног броја
посјећених клијената) којима је пласирано укупно 310.922,46 КМ, 193 клијента из кредитне
линије за микробизнис у пољопривреди (42,32% од укупног броја посјећених клијената)
којима је пласирано укупно 3.382.652,70 КМ, 23 клијента из кредитне линије за
пољопривреду (5,04% од укупног броја посјећених клијената) којима је пласирано укупно
21.932.860,50 КМ, 155 клијената из кредитне линије за предузетнике и предузећа (34% од
укупног броја посјећених клијената) којима је пласирано укупно 120.311.458,88 КМ, 68
клијената из кредитне линије за стамбене кредите (14,91% од укупног броја посјећених
клијената) којима је пласирано укупно 2.324.500,00 КМ, док је у кредитној линији за
јединице локалне самоуправе контролисано 5 клијената (1,10% од укупног броја посјећених
клијената) којима је пласирано укупно 6.600.000,00 КМ.
Код планирања теренских посјета водило се рачуна и о регионалној заступљености
контрола, тако да је у извјештајном периоду извршена контрола 87 клијената из источног
дијела РС (19,08% од укупног броја посјећених клијената) и 369 клијената из западног
дијела РС (82,92% од укупног броја посјећених клијената), што приближно одговара и
проценту уговорених кредита. Посматрајући из којих су фондова исплаћена средства
клијентима код којих се вршила контрола, 321 клијент (или 70,39% од укупног броја
контролисаних клијената) којима су средства исплаћена из ФРЗРС, 67 клијената (или
14,69% од укупног броја контролисаних клијената) којима су средства одобрена из Фонда за
развој источног дијела РС (у даљем тексту: „ФРИдРС“), као и 68 клијената (или 14,92% од
укупног броја контролисаних клијената) којима су средства одобрена из Фонда становања
РС (у даљем тексту: „ФСРС“).
Од укупног броја контролисаних клијената 96,05% је клијената који су намјенски утрошили
кредитна средства, док је за 3,95% контролисаних клијената утврђена ненамјенска употреба
кредитних средстава (18 клијената од којих су 2 клијента у остављеном додатном року
отклонила евидентиране недостатке). Ненамјенска употреба је констатована у двије
кредитне линије и то у кредитној линији за микробизнис у пољопривреди, код 12 клијената
с укупно уговореним износом од 174.000,00 КМ и у кредитној линији за предузетнике и
предузећа, код 6 клијената с укупно уговореним износом од 5.788.165,00 КМ. Клијенти који
су отклонили недостатке су по један из ове двије кредитне линије с уговореном
вриједношћу од 218.000,00 КМ. За клијенте за које је утврђена ненамјенска употреба
средстава припремљени су извјештаји с циљем покретања процедуре пријевремене наплате
кредитних средстава.
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На основу теренских посјета утврђена је ненамјенска употреба средстава код 11 клијената.
Након обрачуна накнаде према члану 23. став 3. Правила пласмана средстава по кредитним
линијама, наплаћено је 223.695,88 КМ. Увидом у документацију је утврђена ненамјенска
употреба средстава код 5 клијената након чега је обрачуната накнада од 5% и наплаћено
19.400,08 КМ.
У оквиру теренских посјета вршена је и контрола предвиђеног запошљавања. Динамиком
запошљавања која је предвиђена од стране посјећених клијената, планирано је
запошљавање 1.664 нова радника, док је контролом установљено да је запослено 1.112
радника што је 66,82% од предвиђеног броја. По квалификационој структури запослено је:
НК-222, ПК-1, ННС-15, КВ-275, ССС-499, ВКВ-27, ВШ-20, ВСС-52 и Мр-1. Треба
нагласити да се запошљавање нових радника врши према плану запошљавања за сваког
клијента понаособ те да у моменту посјете није постојала обавеза запошљавања, већ је тај
процес континуиран у одређеном временском периоду.

3.1.1.5. Ефекти пласмана
3.1.1.5.1. Развој неразвијених и изразито неразвијених општина
У извјештајном периоду је вршена промоција кредитних линија са акцентом на неразвијене
и изразито неразвијене општине РС. Сам статус неразвијене и изразито неразвијене
општине говори о стању привреде у тим општинама. Овакво стање се одражава и на
захтјеве за одобравање кредитних средстава из ових општина што је приказано у дијаграму.

Сви финансирани пројекти имплеметирани на подручју општина које припадају једној од
ове двије категорије стимулисани су кроз умањење основне каматне стопе од 0,5 процентна
поена.
У току 2009. године за пројекте у неразвијене општине је одобрено 134 захтјева у износу од
23.468.363,17 КМ и изразито неразвијеним општинама 27 захтјева у износу од 2.129.000,00.
3.1.1.5.2. Регионални развој
Посматрајући регионални пласман кредитних средстава у извјештајном периоду, из
источног дијела РС (који чини 29 општина) је поднесено укупно 420 или 24,90% захтјева за
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кредит, док је са територије западног дијела РС поднесено 1.267 или 75,10% кредитних
захтјева. Од укупно одобрених 1.395 кредитна захтјева са износом од 239.249.370,94 КМ, за
источни дио РС је одобрено 335 кредитних захтјева или 24,01% док је за западни дио
одобрено 1.060 кредитна захтјева или 75,99%. Разлика између одобрених средстава у
источни и западни дио РС лежи у чињеници да је концентрација становништва, као и
привредних субјеката значајно већа у западном дијелу. Самим тим и број примљених
захтјева је био знатно мањи у источном него у западном дијелу РС. Уважавајући ову
чињеницу, као механизам заштите одлива средстава на запад, постоји Фонд за развој
источног дијела РС чија су средства искључиво намјењена пројектима који се реализују на
подручју 29 општина источног дијела.
3.1.1.5.3. Развој пољопривреде
Подршка развоју пољопривреде у РС врши се кроз пласман кредитних средстава из двије
кредитне линије гдје је пласирано 12,86% укупно одобрених средстава.
3.1.1.5.4. Подстицај запошљавању
Правилима пласмана средстава по кредитним линијама предвиђена је обавеза предузећа
која користе кредитна средства да у периоду коришћења кредита запосле нове раднике.
Као резултат, у 2009. години одобрено је укупно 250 кредитних захтјева предузећима која
су предвиђала запошљавање нових радника. Постојећи број запослених у овим предузећима
износио је 10.926 радника, а према динамици запошљавања која је предвиђена од стране
посјећених клијената, планирано је запошљавање 1.664 нова радника, док је до сада
запослено 1.112 радника.
Узимајући у обзир и 204 запослена радника кроз SESP пројекат, број новозапослених
радника у 2009. години се повећава на 1.316.
3.1.1.5.5. Повећање извоза
Обзиром на велики спољнотрговински дефицит РС, у оквиру кредитне линије за
предузетнике и предузећа, омогућене су додатне повољности за пласман кредитних
средстава извозним предузећима кроз умањење основне каматне стопе за 1 процентни поен.
Овим предузећима је пласирано 2.600.000 КМ.
3.1.1.5.6. Стамбено збрињавање
Кроз кредитну линију за стамбене кредите се дјеловало на смањење негативних развојних
ефеката који се огледају у одливу младих високообразованих кадрова у иностранство,
смањење наталитета и сл., а у смислу бенефиција за угрожене социјалне групе (породице
погинулих бораца, ратни војни инвалиди) и социјалне групе од посебног интереса за РС
(млади високообразовани брачни парови, породице са двоје или више дјеце). Укупно је
пласирано, кроз 757 кредита, у износу од 42.149.580,30 КМ.
Од укупног броја одобрених кредитних средстава кроз ову кредитну линију, за изградњу
стамбене јединице одобрено је 3.616.433,99 КМ, за куповину стамбене јединице
36.202.274,52 КМ и за проширење стамбене јединице 2.330.871,79 КМ.
3.1.1.5.7. Подршка инфраструктурним пројектима
Ова подршка се огледа кроз дефинисање кредитне линије предвиђене за финансирање
инфраструктурних пројеката у општинама РС. Одобрено је 15.355.000,00 КМ, од чега је за
изградњу инфраструктуре одобрено 11.342.738,50 КМ, за модернизацију 328.597,00 КМ и за
реконструкцију инфраструктуре 3.683.664,50 КМ.
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Подршка инфраструктурним пројектима се обављала и кроз имплементацију CDP пројекта
кроз који је пласирано 1.935.634 КМ у 29 неразвијених и изразито неразвијених општина.
3.1.1.5.8. Финансијски посредници
У извјештајном периоду пласман кредитних средстава је вршен преко 12 (дванаест)
финансијских посредника и то 9 банака и 3 МКД.
Евидентно је да је 77,28% од укупно одобрених средстава, одобрено преко четири
финансијска посредника и то: Нова банка– 23,98%, Hypo Alpe Adria Bank– 15,37%, НЛБ
Развојна банка– 27,36% и Balkan Invesment Bank– 10,58%.
Није испуњено очекивање да ће се преко МКД пласирати већи број кредита (кредитне
линије за почетне пословне активности и микробизниса у пољопривреди). Очито је да су
ови финансијски посредници имали селективан приступ према кредитним линијама ИРБРС
те да су прво покушавали клијентима продати свој производ, а тек онда средства Банке.
Укупан број одобрених кредита преко МКД је 126 или 9,03% (од чега је 8 стамбених
кредита). У овој години преко МКД Здраво и МКД СинергијаПЛУС није одобрен ниједан
кредит, док је преко МКД Микрофин одобрено свих 126 кредита, што је и основни разлог
малог пласмана по кредитним линијама за почетне пословне активности и микробизнис у
пољопривреди.
Када се посматра укупно пласирани износ средстава, видљиво је да су МКД пласирале у
2009. години укупно 3.129.360,99 КМ што је 1,31% од укупно пласираних средстава.
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3.1.1.6. Преглед пласмана по кредитним линијама за период 01.01.-31.12.2009. године
Кредитне
линије

Поднесени
захтјеви
Бр.

Кл.за почетне пословне активности

39

Кл.за микробизнис у пољопривреди

Износ

Одбијени
захтјеви
Бр.

У процесу
обраде

Износ

Бр.

1.416.942,87

3

200.000,00

0

372

6.928.593,00

3

105.000,00

40

32.861.000,00

3

980.000,00

Кл.за предузетнике и предузећа

297

221.209.476,62

44

Стамбени кредити

925

51.004.147,34

93

14

21.735.000,00

Кл.за пољопривреду

Кл. за јединице локалне самоуправе
Укупно

1687

Нереализовано
/Одустао

Износ

Бр.
0,00

0

3

84.328,72

2

5.000.000,00

36.900.650,00

11

4.660.585,08

16

0

0,00

2

335.155.159,83 146

42.846.235,08

34

Износ

Уговорено
Бр.

Износ

0,00

36

26

325.000,00

2

1.420.000,00

4.215.000,00

25

846.000,00

59

5.710.000,00

0

15.855.328,72 112

Укупно
одобрено
Бр.

Износ

1.216.942,87

36

340

6.395.264,28

340

6.395.264,28

33

24.361.000,00

33

24.361.000,00

25.172.632,00

216

148.401.583,49

217

149.201.583,49

3.237.325,00

755

41.993.580,30

757

42.149.580,30

0,00

12

15.925.000,00

12

15.925.000,00

238.293.370,94 1395

239.249.370,94

30.154.957,00 1392

1.216.942,87

По финансијским посредницима
UniCredit Bank a.d. Banjaluka

154

22.204.263,26

16

697.000,00

8

930.000,00

19

4.841.632,00

111

15.235.709,77

111

15.235.709,77

Нова банка а.д. Бањалука

349

72.295.932,81

28

8.256.081,00

3

810.000,00

27

5.803.680,00

291

57.363.698,32

291

57.363.698,32

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banjaluka

375

47.196.026,59

32

2.855.734,08

9

1.371.000,00

27

5.916.000,00

307

36.766.423,63

307

36.766.423,63

Микрофин д.о.о. Бањалука

139

3.507.689,71

3

130.000,00

2

49.328,72

8

189.000,00

126

3.129.360,99

126

3.129.360,99

НЛБ Развојна банка а.д. Бањалука

317

80.645.565,00

29

5.823.420,00

2

5.710.000,00

13

3.627.645,00

273

65.460.522,57

273

65.460.522,57

Balkan Investment Bank a.d. Banjaluka

25.305.556,70

183

34.287.093,50

10

7.086.000,00

2

535.000,00

7

527.000,00

162

25.149.556,70

164

Бобар банка а.д. Бијељина

50

26.929.570,36

18

13.695.000,00

1

120.000,00

1

20.000,00

30

7.768.470,36

30

7.768.470,36

Volksbank a.d. Banjaluka

95

29.947.798,00

8

803.000,00

4

3.660.000,00

6

2.930.000,00

77

22.551.408,00

77

22.551.408,00

Комерцијална банка а.д. Бањалука

13

12.657.875,00

1

3.000.000,00

3

2.670.000,00

2

5.000.000,00

7

1.987.875,00

7

1.987.875,00

Pavlović International Bank а.d. Bijeljina

12

5.483.345,60

1

500.000,00

0

0,00

2

1.300.000,00

8

2.880.345,60

9

3.680.345,60

335.155.159,83 146

42.846.235,08

34

238.293.370,94 1395

239.249.370,94

Укупно

1687

15.855.328,72 112

30.154.957,00 1392

Регионални пласман
Западни дио
Источни дио
Укупно

1267
420
1687

255.991.231,88

95

27.439.235,08

21

79.163.927,95

51

15.407.000,00

13

335.155.159,83 146

42.846.235,08

34

9.065.328,72

91

28.586.325,00

1058

184.545.756,59

1060

185.441.756,59

6.790.000,00

21

1.568.632,00

334

53.747.614,35

335

53.807.614,35

15.855.328,72 112

30.154.957,00

1392

238.293.370,94

1395

239.249.370,94

По развијености
Изразито неразвијене
Неразвијене
Средње развијене

30

2.676.632,00

2

220.000,00

0

0,00

1

327.632,00

27

2.129.000,00

27

2.129.000,00

162

31.006.626,56

18

5.774.000,00

4

1.240.000,00

6

435.000,00

134

23.468.363,17

134

23.468.363,17

63.176.184,60

24

7.638.000,00

6

3.700.000,00

22

6.441.000,00

245

45.358.197,35

245

45.358.197,35

Развијене

1198

297

238.295.716,67 102

29.214.235,08

24

10.915.328,72

83

22.951.325,00

986

167.337.810,42

989

168.293.810,42

Укупно

1687

335.155.159,83 146

42.846.235,08

34

238.293.370,94 1395

239.249.370,94

Поглед на дан 10.02.2010. године
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15.855.328,72 112

30.154.957,00 1392

3.2. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Планом приватизације државног капитала за 2009. годину, утврђене су слиједеће основне
активности Банке:
- припрема за продају и продаја државног капитала у преосталим предузећима за која
постоји исказан интерес инвеститора и код којих не постоје значајније препреке
приватизације,
- подршка предузећима која су предмет приватизације на изради програма
финансијског реструктурирања, као и у евентуалном спровођењу других облика
реструктурирања, те анализа достављених програма финансијског реструктурирања
ради давања мишљења о прихватљивости истих,
- утврђивање структуре и вриједности основног капитала предузећа у којима исти
нису утврђени до дана регистрације АФРС и пренос припадајућег дијела државног
капитала Фонду ПИО и ФРРС,
- контрола извршења обавеза дефинисаних уговорима о продаји државног
капитала/акција.
Осим планираних активности, у складу са чланом 8.а. Закона о допуни Закона о
приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“
број: 58/09) Банка је приступила издавању увјерења о непокретностима исказаним у
Програму прватизације државног капитала у предузећима.
У току 2009. године планиране су и реализоване слиједеће активности:

3.2.1. Продаја државног капитала у стратешким предузећима
Планирана је припрема посебних приватизационих програма и/или продаја у 13 стратешких
предузећа.
У току 2009. године од стране Владе РС донесени су Посебни приватизациони програми за
три стратешка предузећа: „Јелшинград“ Фабрика алатних машина а.д. Бања Лука, АД
„Фабрика специјалних трансмисија“ Источно Сарајево и „Зрак“ а.д. Теслић. У складу са
тим, Банка је извршила припрему тендера и објавила јавне позиве за учешће на тендеру за
продају државног капитала у наведеним предузећима, али су исти проглашени неуспјелим
из разлога што у роковима предвиђеним за подношење понуда није било приспјелих
понуда. У међувремену покренут је стечајни поступак у предузећу „Јелшинград“ Фабрика
алатних машина а.д. Бања Лука.
Ажуриран је и посебни приватизациони програм за предузеће „ОРАО“ АД Бијељина, али је
Министарство индустрије, енергетике и рударства РС преузело надлежност над продајом
државног капитала у овом предузећу методом непосредног одабира, које активности нису
окончане до краја године, а у међувремену су од стране Министарства и предузећа вођене
одређене активности у погледу реорганизације наведеног предузећа. Посебан
приватизациони програм за предузеће „Фабрика мотора специјалне намјене“ АД Пале који
је у току 2008. године упућен у процедуру доношења, ни у току 2009. године није донијет из
разлога што у складу са заузетим ставовима надлежних органа до краја године није ријешен
статус у погледу некретнина предузећа које се налазе у Баошићима, Република Црна Гора.
Припремљени су и посебни приватизациони програми за предузећа „Космос“ а.д. Бања
Лука и „ФАМОС-Фабрика мотора“ а.д. Источно Сарајево, али су ова предузећа исказала
намјеру за финансијским реструктурирањем, које није започело у току 2009. године, те
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самим тим Програми за ова два предузећа нису ажурирани и упућени у процедуру
доношења.
У току израде посебног приватизационог програма предузећа „Технички ремонт“ а.д.
Братунац увидјело се да постоји низ отворених питања која представљају значајна
ограничења у погледу квалитетне израде истог, те с тим у вези Банка се, у више наврата,
обраћала Министарству индустрије, енергетике и рударства РС у циљу изналажења
рјешења и заузимања става у погледу даљих активности на приватизацији овог предузећа,
које активности нису окончане до краја године. У моменту припреме овог Извјештаја од
стране Министарства индустрије, енергетике и рударства је изражен став да се приступи
изради Посебног приватизационог програма, те је поступак у току. У 5 предузећа намјенске
индустрије из система „Чајавец“ није се приступило изради посебних приватизационих
програма јер нису створени предуслови за исто, обзиром да питање разграничења имовине
и закључења споразума о разграничењу између друштава која учествују у диобном билансу,
није завршено, иако су активности око разграничења започете у јулу 2009. године.
У складу са закључком Владе РС, Банка је започела и ажурирање посебног приватизационог
програма за предузеће „УНИС – Ваљаоница хладно ваљане траке“ а.д. Бања Лука, али
ажурирање програма није окончано.
Влада РС је Одлуком број: 04/1-012-2-1671/09 од 10.09.2009. године о измјени и допуни
Одлуке о одређивању предузећа од стратешког значаја, предузеће АД „Ветеринарско
сточарски центар“ Бања Лука одредила предузећем од стратешког значаја. Припремљен је
посебан приватизациони програм наведеног предузећа и упућен је у процедуру доношења,
која је до момента припреме овог Извјештаја и окончана, те су створени услови за
објављивање Јавног позива за учешће на тендеру ради продаје државног капитала у овом
предузећу.

3.2.2. Продаја државног капитала методом продаје акција на берзи
Планирана је продаја на берзи акција 46 предузећа подијељених у двије групе, и то:
- 5 друштава у којима је предвиђено да се продаја на берзи врши организовањем
посебне аукције уз постављање услова и квалификационих критеријума за учеснике,
и
- 41 друштву у којим се продаја на берзи врши организовањем посебне аукције без
постављања услова и квалификационих критеријума или путем редовног берзанског
трговања.
У току 2009. године, из прве групе предузећа, трговање акцијама друштва „Бромет“ на
берзи било је онемогућено због недостављања финансијских извјештаја од стране друштва.
Приватизација акција у предузећу „ХПК“ Драксенић, Козарска Дубица као и предузећу
„Градска тржница“ АД Приједор је у процедури односно утврђени су основни елементи за
организовање посебне аукције и упућени Влади на сагласност, али започете активности
нису окончане, због отварања питања концесије на изворе воде које користи „ХПК“
Драксенић, Козарска Дубица, а из којих се снабдјева водом и општина Козарска Дубица, те
рјешавања имовинско-правних односа између Општине Приједор и друштва „Градска
тржница“ АД Приједор. Акције предузећа Инцел-холдинг АД Бања Лука до краја 2009.
године нису могле бити понуђене на продају јер је предузеће извршило статусну промјенуподјелу на два предузећа „Пословна зона“ а.д. Бања Лука и „Индустријске плантаже“ а.д.
Бања Лука, чија регистрација код надлежних регистара је била у току. Исто тако, у току
2009. године „Центар за унапређење пољопривреде“ АД Соколац није извршио
регистрацију својих акција у ЦРХоВ, што је било предуслов за излазак на берзу.
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Из друге групе предузећа, од планиране продаје акција 41-ог друштва, за које је планирано
да се акције понуде путем берзе, организовањем аукција без постављања услова и
квалификационих критеријума или путем редовног берзанског трговања, у току 2009.
године на продају су понуђене акције 18 предузећа путем редовног берзанског трговања.
Исте су том методом нуђене од новембра 2008. године, од чега је пакет акција једног
друштва - „УНИС-Ферос“ Сребреница у току 2009. године продат, те мањи дио пакета
акција 1 друштва (Хотел „Босна“ а.д. Бања Лука).
Акције преосталих друштава из ове групе нису понуђене на продају путем берзе због
објективних препрека: 6 предузећа из система „Чајавец“ у току године започело је
рјешавање питања диобног биланса, 1 предузеће („Очна оптика“ АД Бања Лука) је
поднијело захтјев за приватизацију методом ESOP-а, затим укључујући и покретање
стечајног поступка у једном броју предузећа, блокирање трговања на берзи акцијама тих
предузећа, те неизлиставања акција на берзи и сл.
Табела 1: Преглед реализованих продаја путем редовног берзанског трговања у 2009.
години - пакет акција
Р.б.

1.

Назив предузећа

АД „УНИС-Ферос“ Сребреница

Цијена једне акције
(у КМ)

Број
акција
државног
капитала

% продатог
капитала у
основном
капиталу

Почетна
продајна

Остварена
продајна

588.742

30,00 %

0,01

0,01

Укупна
вриједност
продатих
акција (у КМ)
5.887,42

УКУПНО

5.887,42

Табела 2: Преглед реализованих продаја путем редовног берзанског трговања у 2009.
години – дио пакета акција
Р.б.

1.

Назив предузећа

„Хотел Босна“ АД Бања Лука

Цијена једне акције
(у КМ)

Број
акција
државног
капитала

% продатог
капитала у
основном
капиталу

Почетна
продајна

Остварена
продајна

442.202

2,33

0,45

0,45

УКУПНО

Укупна
вриједност
продатих
акција (у КМ)
198.990,90
198.990,90

3.2.3. Продаја државног капитала методом прихватања јавне
понуде за преузимање
У току 2009. године акције једног предузећа продате су методом прихватања јавне понуде
за преузимање.
Табела 3: Преглед реализованих продаја методом прихватања јавне понуде за
преузимање, у 2009. години
Р. б.

Назив предузећа

Број
акција
државног
капитала

1.

„Медицинска електроника“
А.д. Бања Лука

2.832.541

%
продатог
капитала у
основном
капиталу

Фер цијена
акције

Продајна
цијена акције

Укупна
вриједност
продатих
акција (у КМ)

29,959 %

0,00

0,0554

156.922,77

УКУПНО

Цијена једне акције
(у КМ)

156.922,77
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3.2.4. Продаја државног капитала методом продаје запосленим у
предузећу
Дана 18.12.2008. године, Влада РС је донијела Одлуку о подстицајним условима продаје
државног капитала запосленим у „ХПК“ Хемијска прерада кукуруза а.д. Драксенић–
Козарска Дубица којом је одобрена продаја дијела државног капитала запосленим у том
предузећу. Тиме су се створили услови да Банка приступи закључивању уговора о продаји
акција са запосленима. Уговори су закључени са 46 радника, укупан број акција државног
капитала за чију куповину су запослени исказали интерес износи 663.500 акција, што чини
2,41% основног капитала предузећа, а до 31.12.2009. године уплаћено је 18.556,00 КМ
према отплатном плану. До краја године, од даље реализације уговора о куповини акција
одустала су 24 радника, а до момента уплате 14. рате још 10 радника тако да је 14. рату
уплатило само 12 радника.
У 2009. години запослени у акционарском друштву „Очна оптика“ а.д. Бања Лука, су
упутили ИРБРС захтјев за куповину акција овом методом, а оцјена прихватљивости захтјева
није окончана до краја године.
Табела 4: Преглед реализованих продаја методом продаје запосленима у предузећу, у
2009. години

Р. бр

1.

Назив предузећа

ХПК хемијска прерада
кукуруза а.д.Драксенић
Козарска Дубица

Број
акција
државног
капитала

18.953.776

Број
продатих
Акција

Просјечно
остварена
цијена по
акцији

Број акција
отплаћен по
отплатоном
плану до
31.12.2009.

663.500

0,51

36.470

Укупно
уплаћена
средства по
отплатном
плану до
31.12.2009.
18.556,00

3.2.5. Ефекти реализованих послова
Акције предузећа „Унис-ферос“ Сребреница, „Хотел Босна“ а.д. Бања Лука, Медицинске
електронике а.д. Бања Лука и „ХПК“ Хемијска прерада кукуруза а.д. Драксенић– Козарска
Дубица ушле су у портфељ АФРС преносом са позиције државног капитала на АФРС у
моменту формирања Фонда, те је истима у складу са Уредбом о методологији за
утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за
реституцију утврђена набавна вриједност акција на основу Извјештаја Централног регистра
за ХоВ из фебруара 2007. године, када су тржишне цијене акција на берзи забиљежиле
највише нивое.
Предметне акције су у више наврата нуђене на продају и то различитим методама продаје,
изузев акција предузећа Медицинска електроника које је у вријеме израде плана
приватизације за 2009. годину било у предстечајном поступку те су се услови за продају
истих створили тек након што је суд донио одлуку о обустављању истог.
Продаја акција из портфеља АФРС врши се у складу са Законом о приватизацији државног
капитала у предузећима при томе уважавајући циљеве приватизације који су дефинисани у
члану 2. и правилима донијетим на основу тог закона. Правилима продаје на берзи је
дефинисано да почетна продајна цијена акција при продаји акција на берзи не може бити
нижа од цијене утврђене у складу са Уредбом (фер цијена), Правилима прихватања јавне
понуде при оцјени прихватљивости понуде за преузимање понуђена цијена једне акције се
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пореди са цијеном акције која је утврђена у складу са Уредбом у мјесецу у којем је
Комисија за ХоВ донијела рјешење којим се одобрава објављивање јавне понуде за
преузимање, те Правилима продаје запосленима у предузећима књиговодствена вриједност
капитала предузећа уз општи попуст од 30% основа је за формирање продајне цијене
државног капитала, при чему се након тога за сваког радника утврђује појединачни попуст.
У контексту наведених законских и подзаконских одредби, те реалног стања како на
тржишту капитала тако и у предузећима чије су акције биле предмет продаје, потребно је
цијенити и ефекте реализованих послова.
Табела 5: Резултати продаје акција предузећа из Акцијског фонда РС у 2009. години
Ознака
ХоВ

Назив предузећа

Фер вриједност

Продајна
вриједност

Разлика фер
вриједности и
продајне
вриједности

UFRS-R-A

„УНИС-Ферос“АД Сребреница

0,00

5.865,64

5.865,64

HBSN-R-A

„Хотел Босна“ АД Бања Лука

197.133,65

198.254,63

1.120,98

MDEL-R-A

„Медицинска електроника“А.д. Бања Лука

0,00

156.922,77

156.922,77

HPKD-R-A

ХПК а.д. Драксенић Козарска Дубица

-

18.556,00

-

3.2.6. Финансијско реструктурирање
У току 2009. године није било званичних захтјева за финансијским реструктурирањем.
Предузеће „ФАМОС“ - Фабрика машина АД Источно Сарајево је у 2009. години
обавијестило ИРБРС о повлачењу програма финансијског реструктурирања који је предало
у току 2008. године из разлога што је у току израда новог програма финансијског
реструктурирања. Предузеће има намјеру производног реструктурирања и прилагођавања
организационе структуре односно допуне производних капацитета имовином предузећа
ФАМОС - Фабрика „Коран“ АД Пале у стечају.
Предузеће „Космос“ а.д. Бања Лука је обавијестило ИРБРС да има намјеру извршити
финансијско реструктурирање дуга, али такође програм финансијског реструктурирања није
доставило до краја године због провођења процедуре условног повећања основног
капитала, усљед повећања вриједности објекта пренесеног на привремено кориштење
Медицинској школи.

3.2.7. Припрема предузећа за спровођење процеса приватизације
Као дио активности припреме предузећа за приватизацију, чланом 18. став 5. Закона
дефинисано је да ће овлашћени продавац утврдити структуру и вриједност основног
капитала предузећа у којима иста није утврђена до дана ступања на снагу Закона. У складу
са наведеним и Правилником о утврђивању структуре и вриједности основног капитала
предузећа („Службени гласник Републике Српске“ број: 18/08), којим је утврђена процедура
издавања Увјерења о структури и вриједности основног капитала, ИРБРС је током године,
на захтјев два предузећа („Противградна заштита“ Градишка и „Услуга“ Рудо) издала
увјерења о структури и вриједности основног капитала предузећа за потребе регистрације
предузећа.
Поред наведеног, а имајући у виду структуру портфеља АФРС у коме се налази значајан
број предузећа која се нису конституисала у складу са важећом законском регулативом или
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пак нису у потпуности окончала процедуру регистрације у регистрима Комисије за хартије
од вриједности и Централног регистра хартија од вриједности, ИРБРС је током године
контактирала та предузеће и указала на неопходност спровођења наведених активности
како би се створиле претпоставке за приватизацију.

3.2.8. Контрола извршења уговорних обавеза купаца државног
капитала/акција
Оперативним планом контроле извршења обавеза из уговора о продаји државног
капитала/акција у току 2009. године планирана је контрола у 62 предузећа и то у 54
предузећа у којима је приватизација државног капитала/акција извршена методом
међународног тендера са варијабилним условима (37 ветеринарских станица и 17
стратешких предузећа), 1 предузећу чије су акције продате путем аукције на берзи уз
постављање услова и квалификационих критеријума и у 7 предузећа у којима је државни
капитал продат методом фиксног тендера. Уговорима о продаји државног капитала/акција
купци су преузели поред плаћања понуђене цијене и извршење других обавеза као што су
обавезе: да предузеђе оствари уговорени износ укупног прихода, да изврши инвестирање у
предузеће, да се придржава ограничења у располагању средствима предузећа, да запошљава
уговорени број радника на начин утврђен уговором, да предузеће задржи претежну
дјелатност, да поштује одредбе појединачног колективног уговора, заштити животну
средину. Планиране контроле су реализоване сем у два предузећа, и то из разлога што је у
једном предузећу анексом уговора купцу продужен рок за извршење уговорних обавеза до
26.01.2010. године и усљед настанка околности да су купци у једној ветеринарској станици,
супротно одредбама уговора и без претходне писмене сагласности продавца, продали
купљени пакет акција ветеринарске станице. О извршеним контролама сачињени су
записници и службене забиљешке којим је констатовано стање у погледу извршења
уговорних обавеза.

3.2.9. Издавање увјерења у складу са чланом 8.а. Закона о
приватизацији државног капитала у предузећима („Службени
гласник Републике Српске“ број: 58/09)
Чланом 8.а. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник
Републике Српске“ број: 58/09) Банка је овлаштена за издавање увјерења којим се
означавају непокретности које су у почетном билансу стања (активни биланс) исказане у
имовини предузећа које је било предмет извршене приватизације, а ради покретања
поступка за утврђивање права власништва пред Републичком управом за геодетске и
имовинско правне послове. Поднијето је 154 захтјева за издавање увјерења.
У складу са Мишљењем Министарства финансија број: 06.01/020-796/09 од 07.07.2009.
године и Одлуком управе ИРБРС број: 02-503/09 од 29.07.2009. године, након обраде
предмета издато је 130 увјерења о непокретностима исказаним у Програму приватизације
државног капитала у предузећу, а у 24 предмета констатовано је да се нису стекли услови за
издавање увјерења те су подносиоци захтјева о томе обавјештени.
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3.3. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА КОРПОРАТИВНОГ
УПРАВЉАЊА
Банка у области корпоративног управљања обавља активности у складу са Одлуком Владе
Републике Српске број 04/1-012-1205/07 од 26.07.2007. године („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 69/07), Одлуком о допуни Одлуке Владе Републике Српске број
04/1-012-1835/07 од 01.11.2007. године („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/07),
Одлуком о измјени и допуни Одлуке Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-934/09 од
14.05.2009. године („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/09) и Одлуком о
одређивању предузећа од посебног интереса за Републику Српску и начину поступања
представника Акцијског фонда Републике Српске и/или Фонда за реституцију Републике
Српске у предузећима од посебног интереса бр. 04/1-012-2-1045/09 од 14.05.2009. године
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 48/09), те Упутством о начину поступања
представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију
Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава капитала из портфеља фондова
(www.irbrs.net).

3.3.1. Припрема и сачињавање Препорука за гласање
представницима капитала
Планом рада Инвестиционо – развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука за 2009.
годину направљена је процјена да је око 680 друштава капитала из портфеља фондова за
која ће Банка припремати и сачињавати препоруке за гласање у току 2009. године. Како је
пракса показала да знатан број друштава капитала одржи, поред једне редовне годишње
скупштине акционара и једну или више ванредних скупштина у току године, претпоставка
је била да ће Банка преко представника капитала фондова узети учешће у раду 1.100
скупштина акционара у 2009. години.
У односу на планирано, од 01.01. до 31.12.2009. године сазвано је 616 сједница Скупштина
акционара у којима АФРС и ФРРС имају учешћe у основном капиталу. За све сазване
скупштине акционара Банка је представницима израдила и на вријеме доставила Препоруке
за гласање.

3.3.2. Заступање и представљање капитала АФРС и ФРРС на
скупштинама акционара друштава капитала из портфеља
Фондова
У складу са својим надлежностима, Банка је представнике капитала фондова упознавала са
квалитетом пословања друштава капитала из портфеља фондова, власничком структуром,
интересима фондова у предметном друштву капитала. Достављане су им Препоруке за
гласање за сваку сједницу скупштине акционара. На основу предочених информација и
достављених скупштинских материјала, представник капитала фондова узимао је учешће у
раду скупштине акционара, те након одржане сједнице скупштине акционара достављао
Извјештај о раду. Банка је по одржаној скупштини акционара, односно по добијеном
Извјештају о раду именованог представника, те њихове обраде, достављала Влади РС
мјесечни Извјештај о поступању представника фондова на сједницама Скупштина
акционара за претходни мјесец са анализом предметног Извјештаја и појашњењем сваког
појединачног одступања од препоруке. Влади РС достављена је и годишња анализа рада
представника, са свим неопходним појашњењима.
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За друштва за која Влада РС није именовала представнике, Банка је одмах по сазивању
сједнице скупштине акционара упућивала ресорном министраству обавјештење о потреби
именовања представника. У случају да исти није именован до сједнице скупштине
акционара друштва, Препоруке за гласање су достављане ресорним министарствима на
увид и даље поступање.
До 31.12.2009. године, на 9 сједница скупштина акционара није било представника фондова
из разлога што у вријеме одржавања нису постојали именовани представници за предметна
друштва.
У случају да именовани представник није учествовао у раду скупштине, Банка је
контактирала друштво ради добијања информација о раду скупштине акционара
предметног друштва. Поред овога, Банка је и сама иницирала сазивање скупштине
акционара и то у случајевима ако друштво није сазвало редовну годишњу скупштину у току
календарске године те уколико се донешене скупштинске одлуке нису реализовале у
задатим роковима и другим случајевима. С тим у вези, упућено је обавјештење свим
друштвима из портфеља фондова која нису заказала редовне годишње сједнице скупштине
акционара о потреби сазивања и одржавања истих. Обавијест је упућена у 219 друштва.
У циљу квалитетнијег увида у стање у друштву, Банка је остваривала контакт и са ресорним
министарствима и другим надлежним правним субјектима.

3.3.3. Едукација кадрова у друштвима капитала на припремама
скупштина акционара
Како би на адекватан начин били заштићени интереси капитала фондова, а ради
олакшавања рада и припреме материјала, те израде препорука за гласање представницима
фондова на скупштинама друштава капитала, Банка је у току 2009. године остваривала
контакт са надлежним у друштвима ради едукације и помоћи, а у циљу превазилажења
насталих потешкоћа. У свим овим случајевима, Банка је настојала да пружи стручну помоћ
и укаже на неправилности којима се крше позитивни законски прописи. Осима тога, Банка
је у свим случајевима у којима се јавила потреба, на дан сазива сједнице, упућивала захтјев
за измјеном и допуном дневног реда, као и захтјев за усаглашавање сазива са позитивним
законским прописима.
Поред наведеног, Банка је у процесу корпоративног управљања обављала према
предвиђеном Плану и слиједеће активности:
 усклађивање законске регулативе, подзаконских аката и интерних аката ИРБРС
везано за квалитетно заступање и представљање, као и заштиту интереса АФРС и
ФРРС у друштвима капитала из портфеља фондова,
 ажурирање базе података друштава капитала из портфеља фондова (вриједност
портфеља, висина власничког учешћа, представници капитала фондова),
 архивирање скупштинске и остале документације свих друштава капитала из
портфеља фондова.
Поред ових, Планом предвиђених активности, Банка је обављала и додатне активности:
 вршен је, по принципу случајног узорка, мониторинг рада скупштина акционара из
портфеља фондова и реализације донесених одлука на сједницама скупштина
акционара истих.
Како је за 01.01.2010. године био предвиђен почетак примјене Закона о привредним
друштвима, Банка је настојала у току 2009. године интерним активностима и упућивањем
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запослених на семинаре, које су организовале надлежне институције, припремити и
едуковати запослене, како би спремни дочекали почетак примјене новог Закона.

3.3.4. Ефекти у домену корпоративног управљања произведени
активностима ИРБРС
Резултати активности Банке у домену корпоративног управљања указују на подизање нивоа
едукованости надлежних у друштвима када су у питању активности на заказивању сједница
скупштина акционара, формирању дневног реда за исте, те припреми скупштинских
материјала, као и на самој реализацији сједница скупштине акционара друштава капитала
из портфеља фондова.
Поред наведеног, однос представника капитала АФРС и ФРРС у друштвима капитала из
портфеља фондова се значајно промијенио у смислу активнијег учествовања у раду
сједница скупштина акционара, квалитетније припремљености за предметне сједнице, те
обавезе достављања повратних информација.
Банка се успјела наметнути као активан учесник у раду сједница скупштине акционара, али
и у припремама истих. У том смислу, наводимо случајеве када су уважаване сугестије Банке
иако, као мањински акционар, Банка није имала законом предвиђен проценат учешћа у
капиталу предметног друштва да би се друштву могла обратити са одређеним захтјевима.

3.4. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА МАКРОЕКОНОМСКИХ
АНАЛИЗА И МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА
3.4.1. Макроекономске анализе
У 2009. години, континуирано су вршене анализе остварених ефеката финансијских
пласмана Банке. Резултати анализа, који су достављани руководству Банке, били су
усмјерени на даље побољшање пословања и максимизацију ефеката укупних активности
ИРБРС. Од значајнијих, издвајају се Анализа утицаја пласираних кредита ИРБРС на
привредну структуру Републике Српске и Анализа разлога незаинтересованости за
кредитне линије ИРБРС. Анализа утицаја пласираних кредита имала је за циљ оцјену
ефеката пласираних кредита на даље јачање привредне структура РС. Путем Анализе
разлога незаинтересованости преиспитана је атрактивност кредитних производа ИРБРС са
аспекта крајњих корисника, а њени налази послужили су као корисан извор информација за
унапређивање кредитне понуде.
У циљу омогућавања свеобухватног увида у актуелна макроекономска дешавања у РС и
БиХ, током 2009. године, редовно је ажурирана „База економских индикатора Републике
Српске“ која је изграђена раније, током 2008. године. Такође, База је проширена и са
индикаторима који описују трендове у домаћој потрошњи. Обзиром да се ИРБРС веома
често наводи као извор информација у различитим контекстима (стратешки документи,
писана и електронска штампа и сл.) очигледно је да се База успјела афирмисати као
изузетно поуздан извор информација о кретањима у реалном, финансијском и спољном
сектору РС и БиХ.
Током извјештајног периода, објављена су два издања билтена „Економски монитор
ИРБРС“, у којима је пружен систематичан и свеобухватан преглед макроекономских
трендова у РС и БиХ током 2008., односно у првом полугодишту 2009. године. Такође, у
њима је обрађена и по једна економска тема која је била актуелна у моменту њихове
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припреме. Судећи према до сада исказаном интересовању, Монитор је наишао на веома
добар пријем код шире публике те је оправдао своју сврху, а то је повећање доступности
информација о актуелним макроекономским трендовима у РС и БиХ.
У 2009. години, Влада РС је усвојила Секторску стратегију развоја индустрије Републике
Српске за период 2009-2013. године, у оквиру које је Банка препозната као један од кључних
носилаца активности на реализацији промовисаних циљева и развојних приоритета. У том
смислу, у извјештајном периоду ИРБРС је узела значајно учешће у припреми Акционог
плана за спровођење Секторске стратегије развоја индустрије Републике Српске 20092013. године.
У циљу јачања сопствених аналитичких капацитета као и увида у другачије ставове и
приступе релевантним макроекономским темама, представници Банке су, током године,
узимали учешће на већем броју семинара и панел дискусија. Такође, стручно усваршавање
запослених било је употпуњено и кроз интерне обуке и конструктивне дискусије на
актуелне економске теме.

3.4.2. Међународни односи
Банка jе у 2009. години у сарадњи са Министарством финансија Републике Српске
успјешно завршила преговоре са Европском инвестиционом банком и Свјетском банком
што је резултовало склапањем финансијских аранжмана са овим финансијским
институцијама, гдје је Банка преузела улогу имплементатора (промотера) за подручје РС.
На овај начин обезбијеђена су додатна финансијска средстава која ће, посредстом Банке и
домаћих пословних банака које су изразиле интерес за сарадњу, бити усмјерена у највећем
обиму на сектор малих и средњих предузећа и реализацију инфраструктурних пројеката у
локалним заједницама. Циљ је јачање конкурентности пословног сектора и подизање нивоа
економске активности у условима опоравка од негативних ефеката глобалне финансијске и
економске кризе на РС.
У 2009. години Банка је потписала Меморандум о сарадњи са Фондом за развој Републике
Србије у сврху размјене искустава и знања везано за подршку развојним пројектима на
територији РС и Републике Србије.
Како би страним улагачима обезбиједили квалитетне и потпуне информације о
расположивим потенцијалима, погодностима, ресурсима и инвестиционим приликама које
постоје у РС, Банка је у 2009. години додатно усавршавала и побољшавала постојећу „Базу
података о инвестиционим локацијама у Републици Српској“ и дио Интернет странице
„Инвестирајте у Републику Српску“ (на српском – ћирилична и латинична верзија и
енглеском језику). Тако је База редовно ажурирана са најсвјежијим подацима о приливима
страних директних инвестиција и економским показатељима у општинама, а омогућено је и
претраживање исте на основу тражене дјелатности. Такође, База је допуњена и
информацијама које су прикупљене током посјета општинама од стране Радне групе за
промоцију инвестиција и локалног развоја ИРБРС. Што се тиче дијела „Инвестирајте у
РС“, ажуриран је и проширен преглед легислативе која је интересантна страним улагачима,
а освјежен је и дио који се односи на статистичке показатеље и расположиве погодности и
подстицаје за стране улагаче у РС.
Банка је у 2009. години наставила са циљаном промоцијом потенцијала и ресурса у РС
путем слања обавијештења економским одјелима амбасада у БиХ и страним трговинским
представништвима о свим приватизацијским тедерима и позивима, издањима Економског
монитора, као и о осталим активностима Банке везаним за привлачење страних улагања.
Такође, Банка је остваривала и директне контакте са страним улагачима (посјете страних
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инвеститора, електронска пошта, факс) гдје су им обезбјеђене све потребне информације
везане за могућности инвестирања у РС. Представници Банке су учествовали и на
инвестиционим семинарима и конференцијама на које су позивани (нпр. презентација
мађарским привредницима на Сајму пољопривреде и прехрамбене индустрије „Агрос
2009.“ Бања Лука).
Банка је у 2009. години, као институција којој је један од приоритетних циљева промоција
инвестиционих потенцијала РС, дала свој пуни допринос изради Акционог плана за
провођење Стратегије подстицања и развоја страних улагања у Републици Српској за
период 2009-2012. година. У провођењу стратешких циљева овог Акционог плана Банка је
обезбиједила да заједно са осталим релевантним институцијама у Републици Српској буде
укључена у реализацију свих активности које спадају у домен њене дјелатности.
У сврху бољег информисања и стимулисања укључености ширих слојева друштва, а
посебно локалних заједница, у процес повлачења средстава из претприступне помоћи
Европске Уније, Банка је у 2009. години успоставила редовно прикупљање свеобухватних и
детаљних информација о расположивим ЕУ програмима за БиХ (РС). Исте су презентоване
општинама у оквиру посјета Радне група за промоцију инвестиција и локалног развоја,
којом приликом им је са наше стране понуђена и сарадња у виду пружања подршке у
припреми и писању пројектних приједлога за аплицирање на ЕУ грантове. Једна од
достављених пројектних идеја која је имала потенцијал за развој успјешног пројектног
приједлога је она из Општине Шипово, са којом је и потписан Меморандум о сарадњи,
након чега је Банка пружила своју експертску подршку у већини предвиђених активности.
Општина је овај пројекат званично кандидовала на отворени позив Европске комисије у
Сарајеву.

3.5. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ БАНКЕ
3.5.1. Реализација набавки за 2009. годину
Табела 6: Преглед реализације набавки за 2009. годину
Р
б

Опис

Поступак

Добављач

"ГАГИ ТРАНС"
д.о.о. Бања Лука

Датум

Вриједност
без ПДВ-а

Вриједност
са ПДВ-ом

10.096,15

11.812,50

1.

Лож уље

Конкурентски

2.

Гориво и
мазиво

Процедура проведена 2008. године за 2 године.
утрошено у 2009. год 30762

3.

Зимске гуме

Конкурентски

"DION &TEHNIX"
д.о.о. Прњавор.
ПЈ Бања Лука

12.01.

4.

Аутомобилске
гуме

Конкуренстки

DION&TEHNIX
д.о.о. Прњавор.
ПЈ Бања Лука

26.10.

2.992,00

3.500,64

5.

Радни столови
и столице

Конкурентски

ВизорИнжењеринг
д.о.о. Бања Лука

19.02.

1.535,00

1.795,95

6.

Металне
полице

Конкурентски

„МАКО ПРИНТ“
д.о.о. Бања Лука

16.07.

05.01.
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План за
2009

Однос
вриједност
набаке /
план

50.000

85.15%

10.000

97.25%

410.000

1.77%

30.762,00

5.320,00

4.660,00

6.224,40

5.452,20

7.

Дизајн и
израда
интернет
портала

Отворени

СР "БГМ" Бања
Лука

13.03.

19.000,00

19.000,00

8.

Рачунарска
опрема

Конкурентски

"PAN-EX" д.о.о.
Бања Лука

11.03.

29.979,98

35.076,58

9.

Лиценца за
антивирус
програм

Конкуренстки

LANACO д.о.о.
Бања Лука

29.10.

3.888,00

4.548,96

10.

Интернет
услуге

Директни

АНЕКС д.о.о.
Бања Лука

04.12.

2.388,00

2.793,96

11.

Техничка
опрема

Конкуренстки

БИРО КИП д.о.о.
Бања Лука

04.11.

7.658,15

8.960,03

12.

Сеф

Директни

„Интерметал“
д.о.о. Бања Лука

03.06.

2.259,00

2.643,03

13.

Спортска
опрема

Директни

1. Јаћимовић
д.о.о. Бања Лука
2. Sport Vision
д.о.о. Бања Лука

21/25.05.
21.05.

785.38
300,00

918,90
351,00

14.

Спортска
опрема

Директни

Sport Vision
д.о.о. Бања Лука

02.06.

1.428,27

1.671,08

15.

Графички
дизајн и
прелом
публикације
Екон. монитор

Конкурентски

NO LIMITS д.о.о.
Бања Лука

29.05.

3.460,00

16.

Техничка
помоћ

Конкурентски

Саша Недић

08.06.

17.

Средства за
чишћење и
хигјену

Конкурентски

„Кецком“ д.о.о.
Бања Лука

18.

Процјена
имовине
Дирекције за
приватизацију

Директни

19.

Процјена
„Очна оптика“
а.д. Бања Лука

Конкурентски

20.

Процјена
„Зрак“ а.д.
Теслић

21.

1.062.500

5.52%

7.000

39.91%

40.000

1.09%

7.000

42%

4.048,20

15.000

26.99%

10.256,41

12.000,00

30.000

40%

24.06.

8.383,09

9.808,22

15.000

65.39%

„Еф Ревизор“
д.о.о. Бања Лука

13.07.

1.709,40

2.000,00

„НС-КО-ПРО“
д.о.о. Бања Лука

03.08.

5.700,00

6.669,00
85.000

51.36%

Конкурентски

„НС-КО-ПРО“
д.о.о. Бања Лука

03.08.

5.700,00

6.669,00

Процјена
довршености
пословног
простора

Конкурентски

ЕРКЕР д.о.о..
Бања Лука

23.12.

24.200,00

28.314,00

22.

Поправка
електроинстал
ација

Конкурентски

„H&G“ д.о.о.
Бања Лука

06.08.

8.596,73

10.058,17

50.000

20.12%

23.

Канцеларијски
материјал

Конкурентски

„STYLOS“ д.о.о.
Бања Лука

20.08.

29.696,92

34.745,40

Тонери и
остали
материјал

124%

Конкурентски

ГРАФО КОМЕРЦ
д.о.о. Бања Лука

60.000

24.

16.09.

33.677,53

39.402,71

25.

Пиће. напитци
и др.артикли

Конкурентски

СТР „Зоки“ Бања
Лука

20.08.

20.980,98

24.547,75

25.000

98%

26.

Ревизија
финанс.извјеш
т. 2008-2010 за
ИРБ РС

Отворени

DELOITTE д.о.о.
Бања Лука

21.08.

30.000,00

35.100,00

20.000

175%

27.

Ревизија
финанс.извјеш
т. 2008-2010 за
Фонд за
реституцију РС

Отворени

DELOITTE д.о.о.
Бања Лука

21.08.

4.500,00

5.265,00

20.000

26.32%
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28.

Ревизија
финанс.извјеш
т. 2008-2010 за
Фонд за
управљање
некр. и пот. у
вл.РС

Отворени

DELOITTE д.о.о.
Бања Лука

21.08.

4.000,00

4.680,00

5.000

93.6%

29.

Ревизија
финанс.извјеш
т. 2008-2010 за
Фонд за развој
и
запошљавање
РС

Отворени

DELOITTE д.о.о.
Бања Лука

21.08.

12.000,00

14.040,00

20.000

70.2%

30.

Ревизија
финанс.извјеш
т. 2008-2010 за
Фонд за развој
источног
дијела РС

Отворени

DELOITTE д.о.о.
Бања Лука

21.08.

5.000,00

5.850,00

20.000

29.25%

31.

Ревизија
финанс.извјеш
т. 2008-2010 за
Фонд
становања РС

Отворени

DELOITTE д.о.о.
Бања Лука

21.08.

16.000,00

18.720,00

20.000

93.6%

32.

Ревизија
финанс.извјеш
т. 2008-2010 за
Акцијски фонд
РС

Отворени

DELOITTE д.о.о.
Бања Лука

21.08.

7.000,00

8.190,00

20.000

40.95%

33.

Систематски
преглед

Конкуренстки
са објавом

DEAMEDICA Бања
Лука

21.09.

12.653,85

14.805,00

15.000

99%

34.

Прање
службених
возила

Конкуренстки
са објавом

СР „САША“ Бања
Лука

04.11.

1.965,81

2.300,00

2.300

100%

35.

Рол ап пано

Директни

СР ЦСК Бања
Лука

04.12.

155,00

181,35

20.000

0.9%

36.

Канцеларијски
материјал са
логом

Конкурентски

ГРАФОМАРК
д.о.о.

11.12.

4.779,49

5.592,00

10.000

55.92%

37.

Превоз
радника за
Међугорје

Конкурентски

ТА "Аутопревоз"
Бања Лука

26.05.

800,00

936,00

38.

Кориштење
тенис.терена

Директни

Тениски клуб
„Борац“ Бања
Лука

16.04.

2.136,75

2.500,00

11.559

31.8%

39.

Услуге
кориштења
фискултурне
сале

Директни

ОШ „Алекса
Шантић“ Бања
Лука

08.05.

205,13

240,00

40.

Укупно набавке

372.139,34

432.173,03

41.

Укупно набавке директним споразумом

11.211,94

13.117,97

42.

Укупно набавке конкурентским захтјевом

236.980,09

277.266,71

43.

Укупно набавке отвореним поступком

123.792,31

141.607,00

3.6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Циљ управљања финансијским ризицима је максимизирање вриједности Банке и фондова
који су одређени својом профитабилношћу и степеном изложености ризику. Утврђивање
сета норми и стандарда, политике управљања ризицима, као саставних дијелова пословне
политике Банке, омогућује реализацију укупне стратегије управљања ризицима. Основни
елементи управљања ризицима јесу идентификација, квантификација и надзор ризичног
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профила финансијских ризика. Пласмани средства фондова којим управља Банка служе за
финансирање развојних пројеката. Средства се пласирају одобравањем намјенских зајмова
финансијским посредницима који, из тих средстава, одобравају кредите крајњим
корисницима, као и инвестицијама у ХоВ на тржишту капитала РС. Средства пласирана
одобравањем зајмова финансијским посредницима као дужницима, представљају за Банку
високо квалитетну активу, чија би вриједност значајније могла бити умањена једино већим
поремећајима у банкарском сектору РС. Средства фондова којима Банка управља, а која се
налазе инвестирана у ХоВ директно су изложена тржишним ризицима.
Важно је напоменути да Банка није под регулативом Агенције за банкарство РС и нема
ограничења у смислу максималног износа кредита у односу на капитал, као ни ограничења
у погледу висине обавезних резерви у Централној банци БиХ. Банка своје пословање
заснива на Закону о ИРБРС имајући обавезу поштивања принципа очувања и увећања
реалне вриједности капитала фондова којима управља.
Процес управљања ризицима чине слиједеће фазе:
 идентификација ризика,
 процјена и мјерење ризика,
 мониторинг (праћење) ризика и извјештавање органа Банке и
 креирање контролног оквира унутар Банке.

3.6.1. Врсте ризика Банке
Банка и фондови којима Банка управља формирани су и послују у складу са посебним сетом
закона и подзаконских и других прописа. Специфичност циљева, дјелатности и
организације пословања условљава и посебан приступ у третирању ризика којима су
изложени Банка и фондови. Ризици којима је ИРБРС нарочито изложена у свом пословању
су: кредитни ризик, тржишни ризик (ризик од промјене тржишне цијене ХоВ), каматни
ризик, валутни ризик, ризик ликвидности, оперативни ризик, ризик репутације, законски
ризик и стратешки ризик.

3.6.2. Тржишни ризик
3.6.2.1. Ризик вриједносних папира
Средства фондова којим Банка управља а која се налазе инвестирана у ХоВ директно су
изложена тржишним ризицима. Овдје је битно нагласити да је почетна позиција Банке, по
природи посла који обавља, слична друштву за управљање фондовима, била врло лоша јер
се портфолио формирао на основу сета закона о приватизацији државног капитала, а не по
основу рационалних инвестиционих одлука саме Банке. Неопходно је такође напоменути да
се појединим портфељима (ФРРС), до оснивања Банке уопште није управљало. Велики
нереализовани губици фондова посљедица су лошег квалитета портфеља, као и чињенице
да је након формирања фондова дошло до великог пада тржишта хартија од вриједности на
Бањалучкој берзи. У наредном периоду све док се портфолио фондова не формира на
економским принципима, те смањи број емитената у портфељу, потребно је очекивати
значајне нереализоване/ реализоване губитке.

3.6.2.2. Каматни ризик
Тржишни ризик повезан са неповољним кретањем каматних стопа означава каматни ризик
тј. ризик смањења профита (каматне марже) усљед промјена у висини каматних стопа.
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Изложеност каматном ризику зависи од односа каматно осјетљиве активе и пасиве банке. У
случају ИРБРС, кредитне линије су везане за ЕУРИБОР. Поред вриједности ЕУРИБОРА
дефинисане су и минималне каматне стопе, чији је циљ одржавање минималне каматне
марже и усљед промјене ЕУРИБОРА.

3.6.2.3. Валутни ризик
Тржишни ризик повезан са неповољним кретањем девизног курса означава девизини или
валутни ризик. То је ризик губитака банке усљед промјене девизних курсева, односно
валутне апресијације и депресијације. Банка управља Фондом за развој и запошљавање
преко којег се реализују пројекти финансирани задуживањем у страној валути (специјална
права вучења) код Свјетске банке.
Услијед промјена вриједности курсева страних валута, у највећој мјери америчког долара,
Фонд за развој и запошљавање РС остварује позитивне или негативне курсне разлике.
Валутним ризицима се може управљати комбинацијом инструмената као што су
кориштењем терминских девизних транскација, hedging, валутни swap, опције, форвард
уговори и други.

3.6.3. Кредитни ризик
Изложеност кредитном ризику директно је зависно од квалитета кредитне политике и
начина на који се управља кредитним портфељом, тј. начина на који се кредити одобравају,
оцјењују надзиру и наплаћују.
Кредитни ризик или ризик друге уговорене стране одређује се као вјероватноћа односно
могућност да дужник не успије извршити своје обавезе на начин предвиђен уговором.
Кредитни ризик којем су изложени Банка и фондови третира се са два аспекта и то као:

директан – ризик да пословна банка неће вратити обавезе по зајму и

индиректан – ризик да клијент неће вратити обавезе финансијском посреднику
по узетом кредиту из средстава Банке.
Банка врши пласман средстава фондова (Фонд за развој и запошљавање РС, Фонд за развој
источног дијела РС и Фонд становања РС) финансијским посредницима, који су у обавези
да изврше поврат главнице и припадајућег дијела камате по сваком пласираном зајму.
Кредитни ризик Банке и фондова примарно се односи на изложеност према финансијским
посредницима.
Финансијски посредник као средство обезбјеђења враћања зајма издаје бланко мјеницу/е, по
сваком уговору о кредиту, индосирану на фонд из чијих средстава је извршена исплата
зајма.
Мјере управљања кредитним ризиком укључују три врсте начела. Прва група начела односи
се на оне усмјерене на ограничавање или смањење кредитног ризика као што су политике
концентрације и великих изложености, примјереног разлучивања, кредитирање повезаних
особа и прекорачење изложености. Друга група начела односи се на политику
класификације активе. Трећа група начела односи се на резервисања за потенцијалне
губитке или одржавање резерви на нивоу довољном за намирење очекиваних губитака.
Банка, у циљу адекватног управљања кредитним ризиком од стране кредитних одбора
ИРБРС, врши анализу финансијских посредника за сваки квартал пословне године. Основна
сврха анализе је да утврди финансијски положај пословних банака преко који се врши
пласман средстава и укаже на могуће трендове и ризике у банкарском сектору РС.
Приликом анализе финансијског положаја пословних банака анализирају се: квалитет
32

активе пословних банака, адекватност капитала и коефицијенте капитала, структуру
прихода и расхода банака, те профитабилност и ликвидност банака.

3.6.4. Ризик ликвидности
Ризик ликвидности је ризик да Банка и фондови не посједују довољно резерви ликвидности
за измирење доспјелих обавеза. Проблем ликвидности испољава се као мањак новчаних
средстава и отежано или немогуће прибављање ликвидних средстава по разумној тржишној
цијени.
Политика управљања ликвидошћу Банке у правилу обухвата тијела одлучивања, приступ
према операцијама финансирања и ликвидности, низа ограничења изложености ризику и
ликвидности као и низа поступака за планирање активности у различитим ситуацијама.
Утврђивање слободних новчаних средстава у складу са чланом 2. став 2. Закона о
инвестирању јавних средстава, те доношење одлуке у које инструменте ће средства бити
инвестирана, засновано је на прикупљању одређених информација од појединих сектора у
Банци:
Слободна новчана средства инвестирају се у орочене депозите код банака са којима
Банка/фонд има закључен Уговор о пословној сарадњи.
У орочене депозите код једне банке ће се инвестирати највише до 25% слободних новчаних
средстава једног правног лица.
Расподјела слободних новчаних средстава по пословним бакама врши се уважавајући
принципа сигурности, ликвидности и дисперзије ризика, а као критеријум за расподјелу
новчаних средстава по свакој пословној банци узимаће се учешће активе појединачне
пословне банке у односу на укупну активу пословних банка са којима Банка, односно фонд
има закључен Уговор о пословној сарадњи.

3.6.5. Оперативни ризик
Оперативни ризик подразумијева ризик непосредних и посредних губитака који настају
због недостатака или грешака дјеловања унутрашњих процеса, система и људи или због
вањских догађаја. Оперативни ризик укључује правни ризик али искључује стратешки,
репутациони, системски ризик.
Континуирано евидентирање података у одређеном временском хоризонту примјеном
Смјерница за евидентирање и праћење оперативног ризика има за циљ да Банка формира
базу података која ће служити за емпиријске анализе и процјену оперативног ризика,
квантификацију изложености банке оперативном ризику– мјерење, те формирање и јачање
свијести менаџмента о потреби да се подаци о акумулираним губицима обједине у
агрегатну слику укупне изложености према оперативном ризику.

3.6.6. Репутациони ризик
Репутациони ризик је ризик негативног јавног мњења, који може изазвати значајне губитке
средстава или одлив клијената из Банке и фондова. Ризик репутације је ризик да
потенцијални негативни публицитет ИРБРС и фондова, истинит или неистинит,
проузрокује смањење броја клијената или прихода или скупе судске парнице. Банка редовно
прати и преиспитује притужбе клијената, јер се на овај начин могу добити значајне
информације о нефункционалности система и будућим пољима које је потребно успешније
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сервисирати, како би оперативност и ефикасност система била на вишем нивоу.

3.6.7. Ризик земље
Ризик земље представља посебан облик кредитног ризика, тзв. политички ризик. Ризичност
земље није у директној вези са непосредном намјеном улагања или кредита, већ са читавим
низом економских, финансијских, политичких, социјалних и других услова у нашој земљи.

3.6.8. Стратешки ризик
Стратешки ризик је ризик остварења пословних планова и стратегија- увођење нових
пословних линија, ширење постојећих услуга и јачање инфраструктуре. У општем случају,
стратешки ризик, као потенцијални губитак, може наступити усљед: вођења неефективне
пословне стратегије, непостојања интегрисане пословне стратегије на нивоу субјекта који је
изложен ризику, немогућности и неспособности да се интегришу пословне стратегије,
немогућности и неспособности прилагођавања стратегија промјенама које долазе из
окружења.
За ублажавање стратешког ризика, Банка користи инструмент стратешког планирања.
Стратешко планирање подразумјева реализацију слиједећих активности: прикупљање
података о планираним и реализованим активностима ИРБРС и фондова којима управља,
као и њихова компаративна анализа, усклађивање појединачних планова са стратешким
циљевима ИРБРС и фондовима којима управља, периодично ревидирање постојећих
планова, обезбјеђивање правовремених и поузданих података за израду стратешких
планова.

3.6.9. Извјештавање о појединим ризицима
У наредној табели дати су извјештаји који служе као подлога за адекватно управљање
ризицима Банке.
Табела 7: Преглед извјештаја који служе као подлога за адекватно управљање ризицима
Банке
Ризик који се прати

Извјештај

Рок

1.

Анализа кредитног
ризика

Финансијска анализа пословних банака преко којих се врши
пласман средстава фондова којим управља ИРБРС
и Извјештај о наплати пласираних кредита и камате од стране
пословних банака и клијената
Извјештај саставља: Центар за управљање ризицима

квартално

2.

Анализа тржишног
ризика

Извјештај о оствареним, нереализованим добицима/ губицима.
Извјештај саставља: Сектор за финансије и рачуноводство и
Сектор за реструктуирање и продају

1. мјесечно

3.

Анализа намјенске
употребе пласираних
средстава

Извјештај о намјенској употреби пласираних кредита
Извјештај саставља: Сектор за пласмане

6. мјесечно

4.

Анализа оперативног
ризика

Извјештај о оствареним губицима по основу оперативних ризика

1. годишње

5.

Праћење реализације
циљева

Анализа утицаја активности ИРБРС на привредну структуру РС
Извјештај саставља: Сектор за макроекономске анализе

1. годишње
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4. ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2009. ГОДИНУ
4.1. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БАНКЕ ЗА
2009. ГОДИНУ
Законом о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број: 56/06) регулисано је оснивање, правни статус и дјелатност Инвестиционоразвојне банке Републике Српске (у даљем тексту: Банка).
Оснивач Банке је Република Српска, а основна дјелатност је управљање фондовима
Републике Српске: Фондом становања, Фондом за развој и запошљавање, Акцијским
фондом, Фондом за реституцију, Фондом за управљање некретнинама и потраживањима у
власништву Републике Српске, као и Фондом за развој источног дијела Републике Српске.
Чланом 10. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске утврђено је право на
наплату годишње накнаде за управљање, у складу са финансијским планом Банке и
пословним резултатима фондова. Приходи од накнада за управљање фондовима
представљају основни извор финансирања пословних расхода Банке.
Финансијски план као саставни дио Плана рада Банке за 2009. годину усвојен је Одлуком
Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-662/09, од 09.04.2009. године, са сљедећим
елементима:
- укупно планирани пословни приходи ................................ 6.656.000 КМ
- укупно планирани пословни расходи ................................ 6.145.000 КМ
- капитална улагања ............................................................... 1.522.500 КМ
Финансијским планом је предвиђено да се укупни пословни расходи Банке финансирају из
наплате годишње накнаде за управљање фондовима, а инвестициона улагања из средстава
докапитализације.
У 2009. години Банка је остварила укупне пословне приходе у износу од 8.395.772 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 7.938.328 КМ, односно остварена је бруто добит у
износу од 457.444 КМ.

4.1.1. Остварени пословни приходи
У 2009. години, Банка је остварила укупне приходе у износу од 8.395.772 КМ.
У структури укупних прихода највећи износ од 7.931.954 КМ, или 94% од укупних прихода
представљају приходи од накнаде за управљање фондовима.
Приходи од накнада за управљање фондовима представљају основни извор финансирања
пословних расхода Банке.
Према Одлуци о начину обрачуна и наплати накнаде за управљање фондовима, Одлука
Владе Републике Српске, број: 04/1-012-1401/08, од 12.06.2008. године, обрачун аконтације
накнаде за управљање фондовима врши се пропорционално планираним приходима
фондова, односно годишња накнада за управљање фондовима утврђује се на бази планских
показатеља, а на крају пословне године врши се корекција у складу са оствареним
расходима Банке и оствареним приходима фондова.
Обрачун коначне обавезе по основу накнаде за управљање на дан 31.12.2009. године и
партиципирање појединих фондова у укупним расходима Банке приказан је у сљедећој
табели:
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Табела 8: Обрачун коначне обавезе за накнаду за управљање фондовима
Основ за обрачун = укупни остварени расходи Банке од 7.931.954,42 КМ

ФОНДОВИ

Остварени
приходи
у 2009. год.

%
учешћа

Основ
за обрачун

Коначна обавеза
за накнаду за
управљање
у 2009. год.
(3*4)

1

2

3

4

5

Фонд за реституцију РС

11.162.515,43

33,05

7.931.954,42

2.621.638,92

Акцијски фонд РС

10.422.934,52

30,86

7.931.954,42

2.447.940,25

Фонд становања РС

4.717.189,51

13,97

7.931.954,42

1.107.883,58

Фонд за развој и запошљавање РС

5.705.783,98

16,89

7.931.954,42

1.340.065,81

Фонд за развој источног дијела РС

1.764.558,42

5,22

7.931.954,42

414.425,86

33.772.981,86

100,00

УКУПНО

7.931.954,42

Поред прихода од годишње накнаде за управљање фондовима који су остварени у износу од
7.931.954 КМ, остварени су и остали приходи у износу од 463.818 КМ, а односе се на:
- приходе од имплементације пројеката Свјетске банке у износу од 258.661 КМ
- приход од камате на орочена средства у износу од 66.279 КМ,
- приход од камате на депозит по виђењу у износу 18.518 КМ,
- остали приходи (рефундација боловања, приходи од укидања резервисања за
донирана средства) у износу од 120.360 КМ.
Табела 9: Структура пословних прихода
кто

2009. година

СТРУКТУРА ПРИХОДА

1

2

61

Приходи од накнада за управљање Фондовима

61

Приходи од имплементације пројеката Свјетске банке

66

Индекс

План

Извршење

4/3

3

4

5

6.145.000

7.931.954

129

397.000

258.661

65

Приходи од камата на орочена средства

50.000

66.279

133

66

Приходи од камата на депозит по виђењу

7.000

18.518

265

66

Остали приходи (рефундација боловања, донације и сл.)

0

120.360

-

6.656.000

8.395.772

127

УКУПНО

Укупни остварени приходи у 2009. години већи су за 27% од планираних укупних прихода.
Највеће прекорачење у апсолутном износу евидентно је код остварених прихода од накнада
за управљање фондовима који су већи за 1.786.954 КМ, или 29% у односу на планирани
износ. Повећање ове врсте прихода настало је као посљедица остварених знатно већих
укупних расхода Банке у односу на планиране укупне расходе, што ће бити објашњено у
тачки - Остварени пословни расходи.
Сви остали приходи такође су знатно виши од планираних, осим прихода од
имплементације пројеката Свјетске банке који су нижи од планираних за 35%.
Приходи од накнаде за имплементацију пројеката Свјетске банке у износу од 258.661 КМ се
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односе на приходе од накнада за вођење два пројекта (Second Employment Support ProjectSESP, и Community Development Project). Износ накнаде који Банка обрачунава Свјетској
банци је једнак трошковима које Банка оствари приликом имплементације пројеката (бруто
плате и остала лична примања запослених који раде на имплементацији пројеката,
трошкови учешћа на семинарима које организује Свјетска банка, трошкови финансијских и
рачуноводствених услуга и слично). Обзиром да је Банка остварила мање трошкове везане
за имплементацију ових пројеката остварен је и мањи приход од накнада по овом основу.

4.1.2. Остварени пословни расходи
Укупни пословни расходи за 2009. годину планирани су у износу од 6.145.000 КМ, а
остварени су у износу од 7.938.328 КМ, и већи су за 29% од планираног износа.
У структури укупних остварених пословних расхода износ од 2.704.924 КМ се односи на
расходe по основу исправке вриједности потраживања за аванс који је дат за набавку
пословног простора, уз напомену да за наведени расход Банка није остварила новчани
одлив.
У табели 10 приказана је структура планираних и остварених расхода Банке.
Табела 10: Структура пословних расхода (у KM)
кто

СТРУКТУРА РАСХОДА

1

2

2009. година
План

Извршење

4/3

3

4

5

Канцеларијски материјал

60.000

54.569

91

Стручна литература

20.000

9.393

47

5.000

4.992

100

15.000

10.962

73

7.000

0

0

Ауто гуме

10.000

8.110

81

Остали потрошни материјал

10.000

3.283

33

127.000

91.309

72

Гориво и мазиво за путничка моторна возила

50.000

62.568

125

Електрична енергија

35.000

33.259

95

Гријање

30.000

9.273

31

115.000

105.100

91

4.400.000

4.001.287

91

93.000

81.033

87

280.000

178.058

64

Остали лични расходи у бруто износу

373.000

259.091

69

Услуге фиксне и мобилне телeфоније

62.000

59.661

96

Услуге поштарине

25.000

18.134

73

Часописи
Средства за чишћење и хигијену
ХТЗ опрема

512

Трошкови материјала

513

Трошкови горива и енергије

520

Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк)

Примања чланова надзорног и одбора за ревизију
Остала лична примања
529

Индекс
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Услуге интернета
531

7.000

4.993

71

94.000

82.788

88

Трошкови одржавања возила

30.000

17.532

58

Трошкови одржавања опреме

20.000

6.341

32

0

16.864

0

50.000

40.737

81

120.000

119.740

100

Креативне услуге

15.000

2.131

14

Продукција

20.000

2.711

14

Закуп медија

70.000

30.810

44

5.000

0

0

10.000

0

0

120.000

35.652

30

5.000

12.332

247

Трошкови ПТТ услуга

Поправка електро инсталације
532

Трошкови текућег одржавања основних средстава

533

Трошкови закупа канцеларијског простора

Наступ на сајмовима
Истраживање тржишта
535

Трошкови маркетинга

539

Трошкови комуналних услуга

540

Трошкови амортизације

70.000

80.272

115

541

Трошкови резервисања за примања запослених

40.000

1.492

4

Накнаде трошкова за службена путовања (дневнице,смјештај и друго)

110.000

107.654

98

80.000

75.099

94

190.000

182.753

96

130.000

58.425

45

Трошкови стручног образовања запослених (семинари и сл.)

80.000

24.576

31

Трошкови здравствених услуга-систематски преглед запослених

15.000

14.502

97

Непроизводне услуге по уговору о повре. и привремен. пословима

50.000

25.995

52

Графичке услуге и услуге коричења

10.000

4.858

49

Остале непроизводне услуге

20.000

15.745

79

305.000

144.101

47

Накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају
550

Трошкови накнада

Трошкови процјене, ревизије, актуарских и других сличних послова

551

Трошкови непроизводних услуга

552

Трошкови репрезентације

40.000

39.833

100

553

Трошкови осигурања: имовине, радника и службених возила

36.000

7.192

20

554

Трошкови платног промета

5.000

727

15

Порези за накнаде коришћења вода, накнаде за шуме и сл.

10.000

11.335

113

10.000

11.335

113

556

Трошкови пореза

38

Доприноси за запошљавање и професионалну рехабилитацију инвалида
557

10.000

8.003

80

10.000

8.003

80

35.000

9.659

28

35.000

9.659

28

0

2.704.924

0

6.145.000

7.938.328

129

Трошкови доприноса

Таксе и друге накнаде
559

Остали нематеријални трошкови

575

Исправка вриједности датих аванса

УКУПНО

Из табеларног прегледа је видљиво да су се трошкови пословања углавном остварили у
границама планираних трошкова. Прекорачење планираних трошкова је евидентно код
трошкова амортизације, које је настало због преноса основних средстава Дирекције за
приватизацију у власништво Банке, по Одлуци Владе Републике Српске, бр.04/1-012-2130/09, од 28.01.2009. године, што је утицало на повећање обрачунате амортизације,
трошкова горива и мазива за путничка моторна возила (25%), као посљедица повећаног
мониторинга намјенског трошења пласираних средстава и трошкова комуналних услуга
(147%) што у апсолутном износу не представља значајан износ, а настало је као посљедица
Закључка Управе Банке, којим је регулисано да се ови трошкови преносе са Фондoва на
Банку, а касније у складу са Одлуком о начину обрачуна и наплате накнаде распоређује на
све Фондове.
Наведена прекорачења посматрано у апсолутним износима не представљају значајнија
одступања од планом утврђених износа.

4.1.3. Остварена инвестициона улагања
Укупна инвестициона улагања у 2009. години планирана су у износу од 1.522.500 KM, а
остварена су у износу од 76.897 КМ, или 5% од планираног износа.
У наредној табели дата је структура планираних и остварених инвестиционих улагања у
2009. години.
Табела 11: Инвестициона улагања (у KM)
кто

СТРУКТУРА УЛАГАЊА

1

2

2009. ГОДИНА

023

Канцеларијски намјештај и намјештај за кафе кухињу

023

Хардвер и системски софтвер

023
023

Индекс

План

Извршење

4/3

3

4

5

410.000

13.321

3

1.062.500

63.572

6

Остала опрема (копир апарати, дигитална камера, металне касе)

40.000

0

0

Декоративна опрема

10.000

0

0

1.522.500

76.897

5

УКУПНО

Веома мали проценат извршења инвестиционих улагања у 2009. години је посљедица
неријешеног питања пословног простора Банке.
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У структури планираних инвестиционих улагања за 2009. годину највећи износ од 1.062.000
КМ био је планиран за развој информационог система Банке. Планирани развој
информационог система обухватао би: успостављање потребне хардверске и системске
инфраструктуре, успостављање инфраструктуре за финансијско књиговодство, увођење
модула за плате и људске ресурсе, израда модула за повезивање са вањским институцијама
(комерцијалне банке, Централна банка, Централни регистар ХОВ, берзанске куће итд.), а
затим израда апликативне подршке кредитном пословању Банке.
У 2009. години се није започело са развојем информационог система, јер је за планирани
развој информационог система неопходан јединствен пословни простор, док су радници
Банке смјештени на три различите локације.
Рок завршетка пословног простора био је август 2008. године. Обзиром да Банка још увијек
није ушла у посјед пословног објекта, покренут је спор код надлежног суда.
Са продавцем пословног објекта, предузећем Естетика-Интерпројект д.о.о. Бања Лука,
Банка је усагласила ставове према којима би проблем купљених пословних простора
требало ријешити на начин да се изврши пресјек стања изграђености објекта и према томе
одреди износ средстава потребних за довођење простора у функцију. Од динамике
наведених активности (преговора који су у току) би зависио и улазак у посјед купљених
пословних простора.
У случају изостанка споразумног уређења међусобних односа, ИРБ РС и Фондови ће своја
потраживања остваривати у покренутом судском поступку, по тужбеном захтјеву који је
усмјерен на увођење у посјед купљених пословних простора и накнаду претрпљене штете.
Независни ревизор4 је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Инвестиционо-развојне банке а.д. Бања Лука за пословну 2009. годину.

4.2. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ И ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА
ЛУКА ЗА 2009. ГОДИНУ
Законом о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 56/06) уређује се оснивање, правни статус, дјелатности и начин
управљања Фондом за развој и запошљавање Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).
Фонд је уписан у судски регистар Основног суда у Бањалуци, дана 16.10.2007. године.
Управљање Фондом врши Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
(у даљем тексту: Банка)
Основна дјелатност Фонда је имплементација развојних пројеката кроз: одобравање и
пласирање средстава на кредитној или грант основи, улагање у хартије од вриједности
емитената из Републике Српске, прибављање средстава са домаћег и међународног
финансијског тржишта, додјела средстава малим и средњим предузећима и предузетницима
и друго кредитно и финансијско посредовање.
Финансијски план Фонда за 2009. годину, усвојила је Управа Банке, у надлежности
Управног одбора Фонда, Одлука о усвајању Финансијског плана Фонда за развој и
запошљавање Републике Српске за 2009. годину, бр.02-372/09, од 21.05.2009. године, са
сљедећим елементима:
4

Независну ревизију финансијских извјештаја Инвестиционо- развојне банке Републике Српске а.д. Бања
Лука извршио је Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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-

укупно планирани пословни приходи ....................................... 6.100.000 КМ
укупно планирани пословни расходи ...................................... 2.576.235 КМ

У 2009. години Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 5.705.784 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 2.899.584 КМ, односно остварена је бруто добит у
износу од 2.806.200 КМ.
У текстуалном дијелу слиједи објашњење појединих категорија планираних и остварених
пословних прихода и расхода за 2009. годину, а у табеларном дијелу дат је синтетички и
аналитички приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода који су
разврстани у складу са Контним оквиром за предузећа и задруге.

4.2.1. Остварени пословни приходи
У 2009. године Фонд је остварио је укупне приходе у износу од 5.705.784 КМ, или 94% од
планираног износа.
Пословни приходи Фонда обухватају: приходе од камата на пласирана средства на
кредитној основи, приходе од пласмана у ХОВ, финансијске приходе, приходе од
имплементације пројеката Свјетске банке и остале приходе.
Структура планираних и остварених пословних прихода приказана је у наредној табели.
Табела 12: Структура пословних прихода (у KM)
кто

ВРСТА ПРИХОДА

1

2

2009. година

Индекс

План

Извршење

3

4

Камате од пласмана јединицама локалне самоуправе

500.000

586.038

117

Камате од пласмана микрокредитним организацијама

5

1.000.000

753.654

75

Камате од пласмана за почетне пословне активности

60.000

10.824

18

Камате од пласмана за микробизнис у пољопривреди

190.000

172.645

91

2.700.000

2.961.776

110

Камате од пласмана за предузетнике и предузећа
Камате од пласмана за пољопривреду

370.000

410.407

111

4.820.000

4.895.344

101

Приходи од пласмана у ХОВ

960.000

185.196

19

661

Финансијски приходи

300.000

612.566

204

662

Приходи- пројекти Свјетске банке

15.000

4.360

29

669

Остали приходи

5.000

8.318

166

6.100.000

5.705.784

94

661

Приход од каматa на пласирана средства

661

УКУПНО

У структури укупних прихода, највећи износ од 4.895.344 КМ или 86% су приходи од
камата на пласирана средства на кредитној основи, а највећи приходи у оквиру ове врсте
прихода остварени су од камата на пласирана средстава по кредитној линији за предузећа и
предузетнике.
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Приходи од пласираних средстава у хартије од вриједности планирани су у износу од
960.000 КМ, а обухватају приходе од камата по основу ХОВ са фиксним роком доспјећа.
Остварени приходи по овом основу износе 185.196 КМ или 19% од планираног износа. У
2009. години средства Фонда пласирана су само у обвезнице Општине Градишка у износу
од 381.333 КМ, Општине Бијељина у износу од 7.690.000 КМ и Општине Лакташи у износу
од 4.189.700 КМ.
Финансијски приходи обухватају приходе од камате на орочена средства, приходе од
камате на депозите по виђењу и приходе од затезних камата и накнада на повучена, а
непласирана средства. Остварени су у износу од 630.887 КМ и већи су за 110% од
планираних. То указује на чињеницу да је у посматраном периоду Фонд располагао са
знатним износом слободних новчаних средстава која је инвестирао у орочена средства код
пословних банака, а што је утицало на повећање прихода по овом основу. Слободна
новчана средства су највећим дијелом настала због реалних потешкоћа у функционисању
тржишта капитала, што је утицало на знатно мању реализацију пласмана у ХОВ (планирано
55.625.841 КМ, а остварено 12.261.033 КМ).
Приходи од накнаде за имплементацију пројеката Свјетске банке у износу од 4.360 КМ се
односе на приходе од накнада за вођење пројекта (Second Employment Support Project SESP). Износ накнаде коју Фонд обрачунава Свјетској банци је једнак трошковима које
Фонд оствари приликом имплементације пројеката (закуп пословног простора, трошкови
телефона и сл.). Обзиром да је Фонд остварио мање трошкове везане за имплементацију
ових пројеката остварен је и мањи приход од накнада по овом основу.
Остали приходи у највећем дијелу обухватају приходе остварене продајом дотрајалих
службених возила која су били у власништву Фонда.

4.2.2. Остварени пословни расходи
Укупно остварени пословни расходи у 2009. години износе 2.899.584 КМ и већи су за 13%
од планираног износа.
На прекорачење планираних укупних расхода у највећем дијелу су утицали расходи који су
настали као резултат извршене исправке потраживања за аванс који је дат за набавку
пословног простора Фонда, у износу од 721.481 КМ.
Ефекти исправке вриједности овог потраживања представљају књиговодствено
евидентирање на терет укупних расхода у 2009. години, а не представљају одлив новчаних
средстава Фонда.
У 2009. години укупни расходи Фонда су повећани и за трошкове резервисања у износу од
324.777 КМ, а односе се на резервисања за пласирана средства преко финансијских
посредника.
Табела 13: Структура пословних расхода (у KM)
кто

ВРСТА ТРОШКОВА

1

2

2009. година

Стручна литература
Часописи
512

Трошкови материјала
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Индекс

План

Извршење

4/3

3

4

5

1.000

351

35

300

459

153

1.300

810

62

Гориво и мазиво за службене аутомобиле

2.000

0

0

Електрична и топлотна енергија

5.000

0

0

513

Трошкови горива и енергије

7.000

0

0

520

Трошкови бруто зарада (плата и топли
оброк)

59.000

57.896

98

Остала лична примања

8.600

1.088

13

Остали лични расходи у бруто износу

8.600

1.088

13

Услуге фиксне телeфоније

2.000

2.760

138

Услуге мобилне телефоније

1.200

1.159

97

800

0

0

529

Услуге интернета
531

Трошкови ПТТ услуга

4,000

3,919

98

532

Трошкови текућег одржавања основних
средстава

1.000

82

8

533

Трошкови закупа канцеларијског простора

8.000

7.044

88

539

Трошкови комуналних услуга

2.500

0

0

540

Трошкови амортизације

45.000

41.330

92

541

Трошкови резервисања за дате пласмане

0

324.777

0

Накнаде трошкова за службена путовања
(дневнице,смјештај и друго)

5.000

0

0

Накнаде трошкова превоза у јавном
саобраћају

1.000

1.592

159

Трошкови накнада

6.000

1.592

27

Трошкови ревизије

20.000

14.040

70

1.683.335

1.340.066

80

Сервисни трошкови

500.000

325.517

65

Трошкови берзанских посредника

130.000

24.591

19

3.500

0

0

10.000

1.842

18

2.346.835

1.706.056

73

550

Накнада за управљање

Трошкови стручног усавршавања
Остале непроизводне услуге
551

Трошкови непроизводних услуга

552

Трошкови репрезентације

2.000

748

37

553

Трошкови осигурања имовине и лица

4.000

7.280

182

43

554

556

Трошкови платног промета

15.000

12.485

83

Порези за накнаде коришћења вода, накнаде
за шуме и сл.

6.000

6.288

105

Трошкови пореза

6.000

6.288

105

Таксе и друге накнаде

60.000

6.640

11

60.000

6.640

11

0

721.481

0

2.576.235

2.899.584

113

559

Остали нематеријални трошкови

570

Исправка вриједности датих аванса
УКУПНО

У наредном тексту слиједи објашњење за поједине значајније ставке остварених расхода у
2009. години:
Накнада за управљање Фондом остварена је у износу од 1.340.066 КМ и мања је за 20% у
односу на планиран износ. Мањи расходи по овом основу резултат су начина обрачуна
накнаде за управљање, јер се обрачун аконтације накнаде за управљање врши
пропорционално планираним приходима фондова, односно годишња накнада за управљање
фондовима утврђује се на бази планских показатеља, а на крају пословне године врши се
корекција у складу са оствареним расходима Банке и оствареним приходима фондова.
Планирани трошкови који се односе на закуп пословног простора, електричну и топлотну
енергију као и трошкове комуналних услуга нису реализовани, јер су Закључком Управе
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, бр.02-602/09 од 10.09.2009.
године у потпуности пренесени на расходе Банке.
Прекорачење је евидентно код сљедећих расхода: трошкови за часописе (53%), трошкови
осигурања имовине и лица (82%), трошкови фиксних телефона (38%), накнаде прeвоза у
јавном саобраћају (59%).
Наведена прекорачења посматрано у апсолутним износима представљају минимална
одступања од планом утврђених износа.
Независни ревизор5 је изразио мишљење са резервом о финансијским извјештајима Фонда
за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука за пословну 2009. годину.
Закључак
Из наведених података о финансијском пословању Фонда евидентно је да је Фонд у
извјештајном периоду остварио бруто добит у износу од 2.806.200 КМ, као разлику
остварених укупних прихода у износу од 5.705.784 КМ и остварених укупних расхода у
износу од 2.899.584 КМ. Након издвајања пореза на добит у висини од 200.847 КМ,
остварена је нето добит у висини од 2.605.359 КМ.

5

Независну ревизију финансијских извјештаја Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања
Лука извршио је Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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4.3. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА
СТАНОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА ЗА 2009.
ГОДИНУ
Законом о Фонду становања Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“
број: 56/06) уређује се оснивање, правни статус, дјелатност и начин управљања Фондом
становања Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).
Фонд је уписан у судски регистар Основног суда у Бањалуци, дана 27.06.2007. године.
Управљање Фондом врши Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
(у даљем тексту: Банка).
Фонд становања Републике Српске а.д. Бања Лука основала је Влада Републике Српске као
институцију чија је основна дјелатност везана за финансирање стамбених потреба грађана.
Процес приватизације државних станова почео је 2001. године и у највећој мјери завршен је
до краја 2006. године (откупљено око 96% станова у државном власништву). Средства
прикупљена откупом станова, Фонд пласира у облику стамбених кредита грађанима путем
комерцијалних банака.
Управа Банке, у надлежности Управног одбора Фонда, на сједници одржаној дана
21.05.2009. године, донијела је Одлуку бр.02-382/09 о усвајању Финансијског плана Фонда
становања Републике Српске за 2009. годину који садржи сљедеће елементе:
- укупно планирани пословни приходи ........................................4.068.000 КМ
- укупно планирани пословни расходи ........................................1.640.391 КМ
У 2009. години Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 4.717.190 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 3.459.624 КМ, односно остварена је бруто добит у
износу 1.257.566 КМ.
У текстуалном дијелу слиједи објашњење појединих категорија планираних и остварених
пословних прихода и расхода за 2009. годину, а у табеларном дијелу дат је синтетички и
аналитички приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода који су
разврстани у складу са Контним оквиром за предузећа и задруге.

4.3.1. Остварени пословни приходи
У 2009. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 4.717.190 КМ или
116% од планираног износа.
Табела 14: Струкура пословних прихода (у KM)
кто

ВРСТА ПРИХОДА

1

2

2009. година

661

Приходи од камата по основу дугорочних пласмана

661

669

План

Извршење

3

4

Индекс
5

3.328.000

3.650.880

110

Камата по основу орочених и депозита по виђењу

500.000

792.364

158

Остали приходи (затезна камата, провизија и сл.)

240.000

273.946

114

4.068.000

4.717.190

116

УКУПНО
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У структури укупно остварених прихода, приходи остварени по основу основне дјелатности
Фонда (приходи од камата по основу дугорочних пласмана) износе 3.650.880 КМ или 77%
укупних прихода.
Приходи од камата по основу орочених средстава и депозита по виђењу остварени су у
износу од 792.364 КМ или 158% од планираног износа.
Остали приходи износе 273.946 КМ и чине 6% укупних прихода. Ставка остали приходи
обухвата приходе од закупнине државних станова (станови који нису откупљени) и приходе
по основу затезних камата за неблаговремено плаћање откупљених станова. Ова ставка
такође обухвата и приходе од уплаћених судских такса и судских трошкова по основу
судских спорова (пресуде за тужене грађане који нису редовно плаћали обавезе по основу
откупа државних станова).

4.3.2. Остварени пословни расходи
Укупно остварени расходи у 2009. године иносе 3.459.624 КМ и већи су за 111% од
планираних.
На прекорачење планираних укупних расхода у највећем дијелу су утицали расходи који су
настали као резултат извршене исправке потраживања за аванс који је дат за набавку
пословног простора Фонда, у износу од 2.010.391 КМ.
Ефекти исправке вриједности овог потраживања представљају књиговодствено
евидентирање на терет укупних расхода у 2009. години, а не представљају одлив новчаних
средстава Фонда.
У 2009. години, укупни расходи Фонда су повећани и за трошкове резервисања у износу од
37.405 КМ, а односе се на резервисања за пласирана средства преко финансијских
посредника.
У наредној табели дата је структура планираних и остварених расхода.
Табела 15: Структура пословних расхода (у KM)
кто

ВРСТА ТРОШКОВА

1

2

2009. година

Стручна литература

План

Извршење

3

4

Индекс
5

1.000

351

35

500

461

92

Трошкови материјала

1.500

812

54

Гориво и мазиво за службена возила

1.000

0

0

Електрична и топлотна енергија

6.000

0

0

513

Трошкови горива и енергије

7.000

0

0

520

Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк)

59.000

62.902

107

Остала лична примања

8.600

8.312

97

Остали лични расходи у бруто износу

8.600

8.312

97

Часописи
512

529

46

Услуге фиксне телeфоније

3.000

3.103

103

Услуге мобилне телефоније

1.200

701

58

Услуге интернета

1.500

0

0

531

Трошкови ПТТ услуга

5.700

3.804

67

532

Трошкови текућег одржавања основних
средстава

1.500

170

11

533

Трошкови закупа пословног простора

30.000

0

0

539

Трошкови комуналних услуга

0

0

0

540

Трошкови амортизације

100.000

67.816

68

541

Трошкови резервисања за пласирана средства

0

37.405

0

Накнаде трошкова за службена путовања
(дневнице,смјештај и друго)

5.000

0

0

Накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају

1.000

559

56

Трошкови накнада

6.000

559

9

Трошкови ревизије

20.000

18.720

94

1.122.591

1.107.884

99

100.000

63.098

63

3.500

0

0

10.000

6.689

67

1.256.091

1.196.391

95

550

Накнада за управљање
Трошкови за адвокатске услуге
Трошкови стручног усавршавања
Остале непроизводне услуге
551

Трошкови непроизводних услуга

552

Трошкови репрезентације

2.000

750

38

553

Трошкови осигурања имовине и лица

7.000

0

0

554

Трошкови платног промета

10.000

2.002

20

Порези за накнаде коришћења вода, накнаде за
шуме и сл.

6.000

6.099

102

Трошкови пореза

6.000

6.099

102

100.000

45.213

45

100.000

50.714

51

40.000

10.845

27

0

652

0

556

Таксе и друге накнаде
559

Остали нематеријални трошкови

561

Камате на кредите

574

Отпис и мањкови основних средстава

47

575

Исправка вриједности датих аванса
УКУПНО

0

2.010.391

0

1.640.391

3.459.624

211

Планирани трошкови који се односе на закуп пословног простора, електричну и топлотну
енергију као и трошкове комуналних услуга нису реализовани, јер су Закључком Управе
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, бр.02-602/09 од 10.09.2009.
године у потпуности пренесени на расходе Банке.
Већина ставки расхода реализована је у мањем обиму него што је предвиђено планом или
постоје мања одступања на више, али посматрано у апсолутним износима та прекорачења
представљају минимална одступања од планом утврђених износа.
Независни ревизор6 је изразио уздржавајуће мишљење о финансијским извјештајима
Фонда становања Републике Српске а.д. Бања Лука за пословну 2009. годину.
Закључак
Из наведених података о оствареном финансијском пословању евидентно је да је Фонд у
2009. години остварио бруто добит у износу од 1.257.566 КМ, као разлику укупно
остварених прихода у износу од 4.717.190 КМ и укупно остварених расхода у износу од
3.459.624 КМ, након издвајања пореза на добит од 46.813 КМ, нето добит износи 1.210.752
КМ.

4.4. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА ЗА
УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И ПОТРАЖИВАЊИМА У
ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА ЗА 2009.
ГОДИНУ
Законом о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 56/06) уређује се оснивање, правни
статус, дјелатности и начин управљања Фондом за управљање некретнинама и
потраживањима у власништву Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).
Фонд је уписан у судски регистар Основног суда у Бањалуци, дана 22.02.2009. године.
Према Закону, Фонд прикупља средства продајом некретнина, наплатом потраживања из
портфеља Фонда, њиховом конверзијом или продајом и наплатом закупнине за некретнине
којима управља.
Према позитивним законским прописима Фонд није био у могућности да прикупља
средства на начин како је то предвиђено чланом 8. поменутог Закона.
Да би се превазишао овај проблем и да би Фонд могао да почне да прикупља средства,
потребно је донијети низ аката, подзаконских прописа на које упућују Закон о почетном
билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима (члан 15. и 18.)
и Закон о Фонду (члан 3. став 3.). Доношењем Закона о имовини и потраживањима којим
6

Независну ревизију финансијских извјештаја Фонда становања Републике Српске а.д. Бања Лука извршио је
Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике
Српске ("Службени гласник" Републике Српске, 29/10) Република Српска је стварно
постала власник некретнина и тиме су створени предуслови за прикупљање средстава и
планирање евентуалних прихода у наредним годинама.
Фондом управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д.Бања Лука (у даљем
тексту: Банка).
Управа Инвестиционо-развојне банке РС, у надлежности Управног одбора Фонда за
управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске, на сједници
одржаној дана 21.05.2009. године, донијела је Одлуку бр. 02-376/09 о усвајању
Финансијског плана за 2009. годину:
-

планирани пословни расходи ............................................. 67.700 КМ

У 2009. години, Фонд је остварио укупне пословне расходе у износу од 62.805 КМ.
Фонд, због проблема наведених у уводном тексту, није био у могућности да остварује
приходе.
У текстуалном дијелу слиједи објашњење појединих категорија расхода, а у табеларном
дијелу синтетички и аналитички су приказани планирани и реализовани расходи за 2009.
годину.

4.4.1. Остварени пословни расходи
Укупно остварени пословни расходи у 2009. године износе 62.805 КМ, што је 93 % од
укупно планираних пословних расхода. У сљедећој табели дата је структура планираних и
остварених расхода Фонда у 2009. години.
Табела 16: Структура пословних расхода (у KM)
кто

2009. година

ВРСТА ТРОШКОВА

1

2

520

Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк)

529

Остала лична примања

531

Извршење

4/3

3

4

5

53.139

95

0

1.057

0

Услуге мобилне телефоније

1.200

1.224

102

Трошкови ПТТ услуга

1.200

1.224

102

Накнаде трошкова за службена путовања
(дневнице,смјештај и друго)

2.000

357

18

600

513

86

Трошкови накнада

2.600

870

33

Трошкови ревизије

5.000

4.680

94

300

575

192

5.300

5.255

99

Остале непроизводне услуге
551

План

56.000

Накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају
550

Индекс

Трошкови непроизводних услуга

49

554

559

Трошкови платног промета

300

249

83

Таксе и друге накнаде

2.300

1.011

44

Остали нематеријални трошкови

2.300

1.011

44

67.700

62.805

93

УКУПНО

Сви расходи су остварени у мањем износу од планираних, осим расхода по основу
трошкова мобилних телефона који су већи за 2% и трошкова непроизводних услуга за 92%
у односу на планиране износе.
Наведена прекорачења посматрано у апсолутним износима представљају минимална
одступања од планом утврђених износа.
Независни ревизор7 је изразио уздржавајуће мишљење о финансијским извјештајима
Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске а.д.
Бања Лука за пословну 2009. годину.
Закључак
Из наведених података о оствареном финансијском пословању евидентно је да је Фонд у
2009. години остварио губитак у висини остварених расхода, односно у износу од 62.805
КМ.

4.5. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ЛУКАВИЦА ЗА 2009. ГОДИНУ
Законом о Фонду за развој источног дијела Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 52/07) уређује се оснивање, правни статус, дјелатности и начин
управљања Фондом за развој источног дијела Републике Српске а.д. Лукавица (у даљем
тексту: Фонд).
Фонд је уписан у судски регистар Основног суда у Сокоцу, дана 19.10.2007. године.
Циљ оснивања Фонда је подршка развојним пројектима у источном дијелу Републике
Српске, а у вези са: повећањем запослености и подршком функционисању тржишта рада,
подстицањем производње и извоза, подстицањем пољопривредне производње,
подстицањем туризма, подстицањем оснивања и развоја малих и средњих предузећа,
побољшањем постојећих и изградњом нових инфраструктурних објеката, руралним
развојем и подстицање увођења европских стандарда у постојеће привредне субјекте.
Да би се остварили наведени циљеви, Фонд учествује у остваривању развојних пројеката
кроз: одобравање и пласирање средстава на кредитној основи, улагањем у хартије од
вриједности емитената из источног дијела Републике Српске и прибављањем средстава са
домаћег и међународног финансијског тржишта.

7

Независну ревизију финансијских извјештаја Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у
власништву Републике Српске а.д. Бања Лука извршио је Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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Управљање Фондом врши Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
(у даљем тексту: Банка)
Финансијски план Фонда за 2009. годину, усвојила је Управа Банке, у надлежности
Управног одбора Фонда, Одлука о усвајању Финансијског плана Фонда за развој источног
дијела Републике Српске за 2009. годину, бр.02-374/09, од 21.05.2009. године, са сљедећим
елементима:
-

укупно планирани пословни приходи ....................................... 2.500.000 КМ

-

укупно планирани пословни расходи ......................................

869.491 КМ

У 2009. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 1.764.559 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 542.166 КМ, односно остварена је бруто добит у
износу од 1.222.393 КМ.
У текстуалном дијелу слиједи објашњење појединих категорија планираних и остварених
пословних прихода и расхода за 2009. годину, а у табеларном дијелу дат је синтетички и
аналитички приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода који су
разврстани у складу са Контним оквиром за предузећа и задруге.

4.5.1. Остварени пословни приходи
У 2009. години, Фонд је остварио укупне приходе у износу од 1.764.559 КМ или 71% од
планираног износа.
Пословни приходи Фонда обухватају: приходе од камата на пласирана средства на
кредитној основи, приходе од пласмана у ХОВ и финансијске приходе.
У наредној табели дата је структура планираних и остварених пословних прихода.
Табела 17: Структура пословних прихода (у KM)
2009. година

ВРСТА ПРИХОДА

Индекс

План

Извршење

4/3

3

4

5

Камате од пласмана јединицама локалне самоуправе

380.000

114.881

30

Камате од пласмана за почетне пословне активности

39.000

2.577

7

Камате од пласмана за микробизнис у пољопривреди

62.000

22.473

36

Камате од пласмана за предузетнике и предузећа

900.000

676.102

75

Камате од пласмана за пољопривреду

449.000

129.857

29

Камате од пласмана за откуп потраживања

200.000

0

0

2.030.000

945.890

47

310.000

0

0

Приходи од пласираних средстава у ХОВ

310.000

0

0

Финансијски приходи

160.000

818.669

512

2.500.000

1.764.559

71

2

Приходи од пласираних средстава на кредитној основи
Камате од пласмана у муниципалне обвезнице

УКУПНО
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У структури укупних остварених прихода, највећи износ од 945.890 КМ или 54% су
приходи од камата на пласирана средства на кредитној основи, а највећи приход у оквиру
ове врсте прихода остварен је од камата на пласирана средстава по кредитној линији за
предузећа и предузетнике и износе 676.102 КМ.
Приходи од пласираних средстава у хартије од вриједности планирани су у износу од
310.000 КМ, али у 2009. години није дошло до реализације пласмана средстава Фонда у
хартије од вриједности, па није остварен приход по овом основу.
Финансијски приходи обухватају приходе од камате на орочена средства, приходе од
камата по трансакционим рачунима Фонда и приходе од затезних камата и накнада на
повучена, а непласирана средства. Остварени су у износу од 818.669 КМ и већи су за 412%
од планираних. То указује на чињеницу да у посматраном периоду, због реалних потешкоћа
на тржишту капитала нису реализовани планирани пласмани у ХОВ (24.947.200 КМ), што је
резултирало постојањем великих износа слободних новчаних средстава која су инвестирана
(орочена) код пословних банака, што је утицало на повећање прихода по овом основу.

4.5.2. Остварени пословни расходи
Укупно остварени пословни расходи у 2009. години износе 524.166 КМ и мањи су за 38%
од планираног износа.
У 2009. години, укупни остварени расходи Фонда су повећани за трошкове резервисања у
износу од 48.865 КМ, а односе се на трошкове резервисања за пласирана средства преко
финансијских посредника.
У наредној табели дата је структура планираних и остварених расхода за 2009. годину.
Табела 18: Структура пословних расхода (у KM)
кто

ВРСТА ТРОШКОВА

1

2

2009. година

Стручна литература

Индекс

План

Извршење

4/3

3

4

5

1.000

351

35

300

0

0

Канцеларијски матријал

1.000

53

5

512

Трошкови материјала

2.300

404

18

520

Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк)

56.000

51.695

92

Остала лична примања

8.600

1.057

12

Остали лични расходи у бруто износу

8.600

1.057

12

Услуге фиксне телeфоније

2.000

679

34

Услуге мобилне телефоније

1.200

1.008

84

500

351

70

3.700

2.038

55

Часописи

529

Услуге интернета
531

Трошкови ПТТ услуга

52

540

Трошкови амортизације

500

16

3

541

Трошкови резервисања за пласирана средства

0

48.865

0

8.000

9.806

123

Накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају

1.000

832

83

Трошкови накнада

9.000

10.638

118

Трошкови ревизије

20.000

5.850

29

689.891

414.426

60

Трошкови берзанских посредника

50.000

901

2

Трошкови стручног усавршавања

3.500

0

0

10.000

0

0

773.391

421.177

54

Накнаде трошкова за службена
(дневнице,смјештај и друго)
550

путовања

Накнада за управљање

Остале непроизводне услуге
551

Трошкови непроизводних услуга

552

Трошкови репрезентације

2.000

600

30

554

Трошкови платног промета

1.000

226

23

Порези за накнаде коришћења вода, накнаде за
шуме и сл.

3.000

1.953

65

Трошкови пореза

3.000

1.953

65

Таксе и друге накнаде

10.000

3.497

35

10.000

3.497

35

869.491

542.166

62

556

559

Остали нематеријални трошкови

УКУПНО

Из табеларног прегледа је видљиво да су укупно планирани расходи остварени са 62%.
Посматрано у апсoлутним износима, највећа разлика у односу на планиране износе
остварена је код расхода по основу накнаде за управљање, која је мања у односу на
планирани износ за 275.465 КМ, или 40%. Мањи расходи по овом основу настали су због
начина обрачуна накнаде за управљање. Обрачун аконтације накнаде за управљање
фондовима врши се пропорционално планираним приходима фондова, односно годишња
накнада за управљање фондовима утврђује се на бази планских показатеља, а на крају
пословне године врши се корекција у складу са оствареним расходима Банке и оствареним
приходима фондова. С обзиром да је Фонд остварио најмање приходе у односу на остале
фондове смањено је и његово партиципирање у укупним расходима Банке.
Сви расходи су остварени у мањем износу од планираних, осим расхода по основу накнада
за службена путовања, који су већи за 23%.
Наведено прекорачење посматрано у апсолутном износу представља минимално одступање
од планом утврђеног износа.
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Независни ревизор8 је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима Фонда
за развој источног дијела Републике Српске а.д. Лукавица за пословну 2009. годину.
Закључак
Из наведених података о оствареном финансијском пословању евидентно је да је Фонд у
2009. години остварио бруто добит у износу од 1.222.393 КМ, као разлику остварених
прихода од 1.764.559 КМ и остварених расхода од 542.166 КМ. Након издвајања пореза на
добит у висини од 42.310 КМ, остварена је нето добит у износу од 1.180.083 КМ.

4.6. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА ЗА
РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА ЗА 2009.
ГОДИНУ
Законом о Фонду за реституцију Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 56/06) уређује се оснивање, правни статус, дјелатности и начин управљања
Фондом за реституцију Републике Српске (у даљем тексту: Фонд).
Фонд је уписан у у судски регистар Основног суда у Бањалуци, дана 08.06.2007. године.
Управљање Фондом врши Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
(у даљем тексту: Банка)
Финансијски план Фонда за 2009. годину, усвојила је Управа Банке, у надлежности
Управног одбора Фонда, Одлука о усвајању Финансијског плана Фонда за реституцију
Републике Српске за 2009. годину, бр.02-385/09, од 21.05.2009. године, са сљедећим
елементима:
- укупно планирани пословни приходи ....................................... 4.900.000 КМ
- укупно планирани пословни расходи ...................................... 2.900.287 КМ
У 2009. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 11.144.700 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 4.181.348 КМ, односно остварена је бруто добит у
износу од 6.963.352 КМ.
У текстуалном дијелу слиједи објашњење појединих категорија планираних и остварених
пословних прихода и расхода за 2009. годину, а у табеларном дијелу дат је синтетички и
аналитички приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода.

4.6.1. Остварени пословни приходи
У 2009. години, Фонд је остварио укупне приходе у износу од 11.144.700 КМ или 227% од
планираног износа.
Пословни приходи Фонда обухватају: приходе од дивиденде, приходе од камата по основу
хартија од вриједности, реализоване добитке од продаје хартија од вриједности,
финансијске приходе и остале приходе.
У структури укупних прихода највећи износ од 9.765.829 КМ, или 88% су приходи од
дивиденде.

8

Независну ревизију финансијских извјештаја Фонда за развој источног дијела Републике Српске а.д.
Лукавица извршио је Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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У наредној табели дата је структура планираних и остварених пословних прихода.
Табела 19: Структура пословних прихода (у KM)
група
рачуна

Структура

1

2

700
701.702

2009. година

Приходи од дивиденде
Приход од камата по основу ХОВ

710

Реализовани добици на продаји ХОВ

709

Остали пословни приходи

730

Финансијски приходи
Укупно

Индекс

План

Извршење

4/3

3

4

5

2.000,000

9.765.829

488

450.000

705.800

157

2.100.000

403.900

19

50.000

22.250

45

300.000

246.921

82

4.900.000

11.144.700

228

Приходи од дивиденде су већи за 388% од планираних прихода по овом основу, а највећи
износ од 8.154.946 КМ остварен је од Телекома Српске а.д. Бања Лука и 1.265.296 КМ од
ГП "Крајина" Бања Лука.
Велико одступање остварених и планираних прихода од дивиденде резултат је недостатка
показатаља за планирање ове врсте прихода у периоду доношења финансијског плана.
Наиме, рок за сазивање редовне годишње сједнице Скупштине акционара у привредним
друштвима је најкасније 90 дана од дана подношење финансијских извјештаја надлежном
органу, за сваку пословну годину, или шест мјесеци након завршетка пословне године (члан
267 Закона о привредним друштвима). Поред тога, сва привредна друштва имају обавезу
вршења ревизије пословања што додатно пролонгира усвајање финансијских извјештаја и
доношење одлуке о расподјели добити.
Приходи од камата по основу хартија од вриједности обухватају приходе по основу хартија
од вриједности са фиксним роком доспјећа. Средства Фонда пласирана су у обвезнице
Републике Српске (стара девизна штедња) и обвезнице сљедећих општина: Бања Лука,
Лакташи и Градишка. Од укупно остварених прихода од камата на обвезнице у износу од
705.800 КМ или 157% од планираног износа, највише прихода остварено је од камата на
обвезнице Оштине Лакташи и Града Бања Луке.
Реализовани добици на продаји хартија од вриједности настају као резултат продаје акција
из портфеља Фонда по цијени која је виша од њихове набавне вриједности. У 2009. години
реализовани добици су остварени у износу од 403.900 КМ или 19% од планираног износа.
Финансијски приходи, највећим дијелом, представљају инвестирање слободних новчаних
средстава Фонда код пословних банака (камате на орочена средства) и камате по
трансакционим рачунима.

4.6.2. Остварени пословни расходи
Укупни пословни расходи су остварени у износу од 4.181.348 КМ и већи су за 44% од
планом утврђеног износа.
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Табела 20: Структура пословних расхода (у KM)
група
рачуна

Структура

1

2

600

Накнада за управљање

601

Трошкови куповине и продаје ХОВ

2009. година

Индекс

План

Извршење

4/3

3

4

5

1.352.187

2.621.639

194

100.000

12.552

13

Tрошкови бруто зарада

59.000

60.297

102

Остала лична примања

8.600

1.057

12

Накнада за превоз

1.000

0

0

603

Бруто примања запослених

68.600

61.354

89

604

Трошкови екстерне ревизије

20.000

5.265

26

605

Накнада депозитару

35.000

33.433

96

606

Трошкови банкарских услуга

500

284

57

Накнаде трошкова за службена путовања

5.000

448

9

Трошкови телефона

1.200

1.651

138

300

116

39

Стручна литература

1.000

483

48

Трошкови стручног усавршавања

3.500

761

22

Tрошкови репрезентације

2.000

953

48

Tаксе и друге накнаде

8.000

3.400

43

Остали расходи

3.000

0

0

24.000

7.812

33

Часописи

609

Остали дозвољени расходи фонда

610

Реализовани губици од улагања

1.300.000

1.439.009

111

Укупно

2.900.287

4.181.348

144

Посматрано у апсолутним и процентуалним износима највеће прекорачење остварено је код
накнаде за управљање, која је већа за 1.269.452 КМ или 94% од планираног износа.
Велика одступања остварених од планираних износа накнаде за управљање резултат су,
прије свега, остварених већих укупних расхода Банке од планираних, али и самог начина
обрачуна накнаде за управљање. Обрачун аконтације накнаде за управљање фондовима
врши се пропорционално планираним приходима фондова, односно годишња накнада за
управљање фондовима утврђује се на бази планских показатеља, а на крају пословне године
56

врши се корекција у складу са оствареним расходима Банке и оствареним приходима
фондова (Одлука Владе Републике Српске, број: 04/1-012-1401/08, од 12.06.2008. године).
Обзиром да је Банка остварила веће укупне расходе од планираних, а Фонд знатно веће
приходе од планираних, повећано је партиципирање Фонда у укупним расходима Банке,
што је утицало на повећање расхода по овом основу.
Прекорачење је евидентно и код реализованих губитака на продаји ХОВ који су већи за
11% од планираног износа, а резултат су продаје хартија од вриједности из портфеља Фонда
по цијени која је нижа од њихове набавне вриједности. Набавна вриједност акција из
портфеља Фонда утврђена је у складу са Уредбом о методологији за утврђивање нето
вриједности имовине Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију
Републике Српске, а на основу Извјештаја Централног регистра за ХоВ из фебруара 2007.
године, када су тржишне цијене акција на берзи забиљежиле највиши ниво. Обзиром да је
на тржишту капитала, од момента утврђивања набавне вриједности, забиљежено
континуирано смањење цијена акција за већину предузећа из портфеља Фонда, приликом
продаје акција остварени су реализовани губици у износу од 1.439.009 КМ.
Независни ревизор9 је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука за пословну 2009. годину.
Закључак
Из наведених података о оствареном финансијском пословању евидентно је да је Фонд
остварио бруто добит у износу од 6.963.352 КМ, као разлику између укупно остварених
прихода у износу од 11.144.700 КМ и укупно остварених расхода у износу од 4.181.348.
Остварена бруто добит једнака је нето добити, јер је Фонд остварио највише прихода од
дивиденде, који по законским прописима не подлијежу опорезивању.

4.7. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АКЦИЈСКОГ
ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА ЗА 2009. ГОДИНУ
Aкцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Фонд) формирала је
Влада Републике Српске на основу Закона о Акцијском фонду Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.56/06 и 1/07). У портфељу Фонда су акције и
удјели предузећа, банака и осигуравајућих друштава, које на дан 22.6.2006. године чине
државни капитал у Републици Српској.
Концепција управљања Фондом подразумјева управљање портфељом хартија од
вриједности у циљу очувања и увећања реалне вриједности капитала и унапређења нивоа
ефикасности рада финансијских институција.
Акцијским Фондом Републике Српске управља Инвестиционо-развојна банка Републике
Српске (у даљем тексту: Банка).
Финансијски план Фонда за 2009. годину, усвојила је Управа Банке, у надлежности
Управног одбора Фонда, Одлука о усвајању Финансијског плана Акцијског фонда
Републике Српске за 2009. годину, бр.02-378/09, од 21.05.2009. године, са сљедећим
елементима:

9

Независну ревизију финансијских извјештаја Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
извршио је Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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-

укупно планирани пословни приходи ....................................... 4.700.000 КМ
укупно планирани пословни расходи ....................................... 4.342.096 КМ

У 2009. години, Фонд је остварио укупне пословне приходе у износу од 10.426.782 КМ и
укупне пословне расходе у износу од 5.982.073 КМ, односно остварена је бруто добит у
износу од 4.444.709 КМ.
У текстуалном дијелу слиједи објашњење појединих категорија планираних и остварених
пословних прихода и расхода за 2009. годину, а у табеларном дијелу дат је синтетички и
аналитички приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода.

4.7.1. Остварени пословни приходи
У 2009. години, Фонд је остварио укупне приходе у износу од 10.426.782 КМ или 222% од
планираног износа.
Пословни приходи Фонда обухватају: приходе од дивиденде, приходе од камата по основу
хартија од вриједности, реализоване добитке од продаје хартија од вриједности,
финансијске приходе и остале приходе.
У структури укупних прихода, највећи износ од 9.886.775 КМ или 95% су приходи од
дивиденде.
У наредној табели приказана је структура планираних и остварених пословних прихода.
Табела 21: Структура пословних прихода (у KM)
група
рачуна

Структура

1

2

700
701.702

2009. година

Индекс

План

Извршење

4/3

3

4

5

Приходи од дивиденде

550.000

9.886.775

1.802

Приход од камата по основу ХОВ

180.000

43.704

24

3.850.000

0

0

100.000

300

0

20.000

496.003

2.480

4.700.000

10.426.782

222

710

Реализовани добици на продаји ХОВ

709

Остали пословни приходи

730

Финансијски приходи
Укупно

Приходи од дивиденде су већи за 1.702% од планираних прихода по овом основу, а највећи
износ од 9.148.768 КМ остварен је од предузећа Електропривреда Републике Српске а.д.
Требиње и 308.768 КМ од Телекома Српске а.д. Бања Лука.
Енормно одступање остварених и планираних прихода од дивиденде резултат је недостатка
показатаља за планирање ове врсте прихода у периоду доношења финансијског плана.
Наиме, рок за сазивање редовне годишње сједнице Скупштине акционара у привредним
друштвима је најкасније 90 дана од дана подношење финансијских извјештаја надлежном
органу, за сваку пословну годину или шест мјесеци након завршетка пословне године (члан
267 Закона о привредним друштвима). Поред тога, сва привредна друштва имају обавезу
вршења ревизије пословања што додатно пролонгира усвајање финансијских извјештаја и
доношење одлуке о расподјели добити.
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Приходи од камата по основу хартија од вриједности обухватају приходе од камата и
амортизација премија (дисконта) по основу хартија од вриједности са фиксним роком
доспјећа. Остварени су у износу од 39.856 КМ или 9% од планираног износа.
Реализовани добици на продаји хартија од вриједности настају као резултат продаје акција
из портфеља Фонда по цијени која је виша од њихове набавне вриједности. У 2009. години
нису остварени реализовани добици на продаји хартија од вриједности.
Финансијски приходи, највећим дијелом, представљају инвестирање слободних новчаних
средстава Фонда код пословних банака (камате на орочена средства) и камате по
трансакционим рачунима Фонда. Овако велики проценат извршења ове врсте прихода
(2.480%) указује на чињеницу да због реалних потешкоћа насталих у функционисању
тржишта капитала није дошло до реализације планираних пласмана у ХОВ, што је
резултирало постојањем великих износа слободних новчаних средстава која су инвестирана
(орочена) код пословних банака.

4.7.2. Остварени пословни расходи
Укупни пословни расходи су остварени у износу од 5.982.073 КМ и већи су за 38% од
планом утврђеног износа.
Табела 22: Структуа пословних расхода (у KM)
група
рачуна

Структура

1

2

600

Накнада за управљање

601

Трошкови куповине и продаје улагања

2009. година

Индекс

План

Извршење

4/3

3

4

5

1.296.996

2.447.940

189

100.000

10.881

11

Tрошкови бруто зарада

56.000

26.163

47

Остала лична примања

8.600

1.057

12

Накнада за превоз

1.000

0

0

603

Бруто примања запослених

65.600

27.220

41

604

Трошкови екстерне ревизије

20.000

8.190

41

605

Накнада депозитару

35.000

33.434

96

606

Трошкови банкарских услуга

500

57

11

Накнаде трошкова за службена путовања

5.000

914

18

Трошкови телефона

1.200

1.043

87

300

0

0

1.000

533

53

Часописи
Стручна литература

59

Трошкови стручног усавршавања

3.500

0

0

Трошкови репрезентације

2.000

0

0

Tаксе и друге накнаде

8.000

3.400

43

Остали расходи

3.000

0

0

24.000

5.890

25

609

Остали дозвољени расходи фонда

610

Реализовани губици од улагања

2.800.000

3.448.461

123

Укупно

4.342.096

5.982.073

138

Посматрано у апсолутним и процентуалним износима, највеће прекорачење остварено је
код накнаде за управљање која је већа за 1.150.944 КМ или 89% од планираног износа.
Велика одступања остварених од планираних износа накнаде за управљање резултат су,
прије свега, остварених већих укупних расхода Банке од планираних, али и самог начина
обрачуна накнаде за управљање. Обрачун аконтације накнаде за управљање фондовима
врши се пропорционално планираним приходима фондова, односно годишња накнада за
управљање фондовима утврђује се на бази планских показатеља, а на крају пословне године
врши се корекција у складу са оствареним расходима Банке и оствареним приходима
фондова (Одлука Владе Републике Српске, број: 04/1-012-1401/08, од 12.06.2008. године). С
обзиром да је Банка остварила веће укупне расходе од планираних, а Фонд знатно веће
приходе од осталих фондова (осим Фонда за реституцију), повећано је партиципирање
Фонда у укупним расходима Банке, што је утицало на повећање расхода по овом основу.
Прекорачење је евидентно и код реализованих губитака на продаји ХОВ који су већи за
23% од планираног износа, а резултат су продаје хартија од вриједности из портфеља Фонда
по цијени која је нижа од њихове набавне вриједности.
Набавна вриједност акција из портфеља Фонда утврђена је у складу са Уредбом о
методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда Републике Српске
и Фонда за реституцију Републике Српске, а на основу Извјештаја Централног регистра за
ХоВ из фебруара 2007. године, када су тржишне цијене акција на берзи забиљежиле
највиши ниво. С обзиром да је на тржишту капитала, од момента утврђивања набавне
вриједности, забиљежено континуирано смањење цијена акција за већину предузећа из
портфеља Фонда, приликом продаје акција остварени су реализовани губици у износу од
3.448.461 КМ.
Независни ревизор10 је изразио мишљење са резервом о финансијским извјештајима
Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за пословну 2009. годину.
Закључак
Из наведених података о оствареном финансијском пословању евидентно је да је Фонд
остварио бруто добит у износу од 4.444.709 КМ, као разлику између укупно остварених
прихода у износу од 10.426.782 КМ и укупно остварених расхода у износу од 5.982.073 КМ.
Остварена бруто добит једнака је нето добити, јер је Фонд остварио највише прихода од
дивиденде који по законским прописима не подлијежу опорезивању.

10

Независну ревизију финансијских извјештаја Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука извршио је
Deloitte д.о.о. Бања Лука.
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