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1. УВОД
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске основана је Законом о Инвестиционоразвојној банци Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 56/06 и
28/13, ради пружања свеобухватне подршке пројектима који доприносе привредном расту
и развоју РС и очувању социјалне стабилности. С тим у вези, и током 2014. године,
активности Банке биле су усмјерене на постизање циљева дефинисаних Стратегијом
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, који се односе на унапређење
пољопривредне производње, подршку малом и средњем предузетништву, стамбено
збрињавање корисника, изградњу инфраструктурних објеката, повећање запослености,
подршку производњи за смањење спољнотрговинског дефицита, равномјеран регионални
развој, унапређење корпоративног управљања и тржишта капитала, спровођење процеса
приватизације и реструктурирање предузећа у контексту исте, те подршку инвестицијама,
заштиту животне средине и подршку финансијском сектору. ИРБРС је, финансијску
подршку пружала на кредитној основи и посредством домаћег тржишта капитала, кроз
пласмане у хартије од вриједости.
Током извјештајног периода, настављене су активности на припреми за продају и продаји
преосталог државног капитала. Истовремено је Банка, путем именованих представника
капитала Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС, учествовала у раду скупштина
акционара друштава која се налазе у портфељима ових фондова, а све у циљу заштите
њихових интереса, односно одржавања и увећавања вриједности власничких удјела.
У подручју међународне сарадње, настављена је реализација аранжмана са Свјетском
банком у износу од 36 милиона евра. Интензивиране су и активности на успостављању
нове кредитне линије путем кредитног аранжмана са Развојном банком Савјета Европе
(CEB), а постизању њихове пуне оперативности претходи окончавање процедура
ратификације и одобравања од стране надлежних институција БиХ и РС.
Независну ревизију финансијских извјештаја ИРБРС и фондова за 2014. годину обавио је
KPMG B-H d.o.o. Као резултат пословања током 2014. године, остварена је укупна нето
добит (добит Банке и фондова) у износу од 15,0 милиона КМ.
У наставку су дати извјештаји о извршењу активности и остварењу финансијског плана
Банке и финансијском резултату Банке и фондова којим управља за 2014. годину.
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2. ПРАВЦИ РАЗВОЈА БАНКЕ
Правци развоја Банке одређени су њеном визијом „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 Српске.“ У остварењу наведених циљева и задржавању на развојном
курсу, Банка се руководи стратешким и оперативним циљевима који су јасно дефинисани
и зацртани Стратегијом Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.
Пружање свеобухватне финансијске подршке домаћој привреди биће примарна активност
Банке и у наредном периоду. Подршка ће се вршити како путем кредитних пласмана и
зајмова, тако и пласмана посредством домаћег тржишта капитала. Наставиће се и са
кредитном подршком рјешавању стамбеног питања социјалних и група од посебног
интереса и значаја за Републику Српску, али и подршком локалним инфраструктурним
пројектима путем тржишта капитала. Такође, активно ће се пратити и анализирати домаћи
макроекономски трендови и реалне потребе корисника те, у складу са расположивим
ресурсима, прилагођавати финансијски производи Банке ради постизања дугорочно
одрживог друштвено-економског раста и развоја Републике Српске.
У сарадњи са осталим релевантним институцијама, Банка ће наставити са активностима на
припреми и приватизацији предузећа која чине преосталу приватизациону понуду.
Наведено укључује и савјетодавну подршку предузећима која су предмет приватизације
на изради програма финансијског реструктурирања као и анлаизу и достављање програма
Влади РС ради давања мишљења о њиховој прихватљивости.
Такође, наставиће се и са активним управљањем државним капиталом у предузећима која
се налазе у портфељима Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС, што ће
осигурати значајан допиринос у даљем развоју и унапређењу праксе корпоративног
управљања у РС.
У фокусу међународне сарадње биће одржавање контаката и унапређење постојеће
сарадње са релевантним међународним финансијским институцијама, националним
развојним банкама, међународним развојним програмима као и Европским удружењем
јавних банака. Циљ је да се путем активне укључености у праћење најновијих трендова
развојног банкарства реплицира успјешна међународна пракса и у домаћим условима,
односно да се обезбиједе додатна повољна финансијска средства за финансирање
привредне активности те изврши диверзификација самих извора финансирања.
Дакле, примјеном концепта контрацикличног дјеловања и даљим јачањем партнерских
односа са домаћим реалним и финансијским сектором, Банка ће настојати да очува
достигнуту лидерску позицију у остваривању развојних циљева и генерисању укупног
економског и социјалног просперитета Републике Српске.
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3. ИЗВЈЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА БАНКЕ У 2014. ГОДИНИ
3.1 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ПЛАСМАНА
3.1.1 Извјештај о раду за 2014. годину
Током 2014. године, Банка је пласирала средства на кредитној основи, путем кредитних
линија (КЛ) и зајмова, те домаћег тржишта капитала кроз пласмане у хартије од
вриједности (ХоВ). Кредитни пласмани одобравани су у складу са Правилима пласмана
средстава по кредитним линијама и зајмовима, односно одредбама међународних
финансијских споразума и релевантних интерних аката Банке у дијелу у којем се односе
на пласмане по кредитним линијама из кредитних задужења РС. Куповина и продаја ХоВ
вршена је из портфеља Акцијског фонда РС, Фонда за реституцију РС и Фонда за развој и
запошљавање РС.
Позитивни ефекти финансијских пласмана Банке на домаћа друштвено-економска
кретања превасходно се огледају у развоју домаће пољопривредне производње, како њене
примарне тако и секундарне компоненте, предузетништва и домаћих прерађивачких
капацитета, очувању постојећих и креирању нових радних мјеста, развоју неразвијених и
изразито неразвијених општина те подршци рјешавању стамбеног питања социјалних и
група од посебног интереса и значаја за РС.

3.1.1.1 Пласмани по кредитним линијама
Током 2014. године, Банка је одобрила финансирање 918 кредитних захтјева у укупном
износу од 114.958.246 КМ. За финансирање одобрени су сви поднешени захтјеви који су
испуњавали постављене услове и критеријуме кредитирања.
Путем КЛ за почетне пословне активности, у 2014. години, одобрено је 111.000 КМ, КЛ
за микробизнис у пољопривреди 5.305.487 КМ, док је кроз КЛ за пољопривреду одобрено
1.701.000 КМ. Финансирање домаће привредне активности (предузетника и предузећа)
вршено је посредно, путем финансијских посредника – комерцијалних банака, кроз КЛ, и
директно, путем зајмова (без финансијских посредника). На овај начин, путем КЛ за
предузетнике и предузећа одобрено је 12.684.000 КМ, односно путем зајмова додатних
20.806.000 КМ (зајмови за пољопривреду и прерађивачку индустрију и зајмови за
пољопривреду и индустрију прераде пољопривредних производа). Истовремено је
реализација приоритетних пројеката правних лица у РС подржана са 17.000.000 КМ, у
складу са Правилима пласмана средстава и одлукама Владе РС.
У 2014. години настављена је реализација кредитног аранжмана са Свјетском банком који
је намијењен подршци домаћем сектору МСП. Из средстава овог аранжмана, путем
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Кредита за мала и средња предузећа (EAF) – додатно финансирање одобрено је
26.026.920 КМ.
Финансијска подршка социјалним и групама од посебног интереса и значаја за РС
(чланови породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди, самохрани родитељи,
високообразовани млади брачни парови, те породице са двоје и више дјеце) за рјешавање
стамбеног питања била је континуирано доступна путем кредитне понуде Банке и током
2014. године (стамбени кредити). За ове намјене одобрено је укупно 31.127.839 КМ.
Путем зајмова за демобилисане борце подржано је самозапошљавање демобилисаних
припадника ВРС са 196.000 КМ и то кроз финансирање пројеката из области
предузетништва, мале привреде и пољопривреде.

3.1.1.2 Куповина и продаја ХоВ
У извјештајном периоду, куповина ХоВ вршена је уписом код емитента и куповином на
берзи, односно њихова продаја, прихватањем понуда за преузимање, продајом на
слободном берзанском тржишту и организовањем аукција.

3.1.1.2.1 Куповина
У 2014. години у ХоВ домаћих емитената уложено је укупно 63.000.000 КМ. Од овог
износа, 9.000.000 КМ односи се на куповину обвезница чији су емитенти привредни
субјекти, док је са 8.000.000 КМ подржана емисија обвезница емитента Република Српска.
У истом периоду, у ХоВ које су емитовале комерцијалне банке уложено је 46.000.000 КМ,
на који начин су извршене Мјере Владе Републике Српске на ублажавању негативних
ефеката свјетске економске кризе, те испоштовани закључци Народне скупштине
Републике Српске број 01-1263/09 од 10.09.2009. године и Владе Републике Српске број
04/1-012-2-1999/09 од 22.10.2009. године.

3.1.1.2.2 Продаја
У току 2014. године континуирано су изношене акције на продају из портфеља Фонда за
реституцију РС и то заједно са Акцијским фондом РС, Пензијским резервним фондом РС,
али и другим фондовима који су изразили интересовање за пакетирање.
Током извјештајног периода, из портфеља Фонда за реституцију РС продато је 27 пакета
акција у укупној вриједности од 782.305 КМ. Од овог износа, продајом на берзи остварен
је прилив од 631.991 КМ, односно прихватањем јавне понуде за преузимање, преосталих
150.314 КМ.
Фонд за реституцију РС, заједно са Пензијским резервним фондом РС, организовао је
заједничке продаје пакета акција за 45 предузећа, док је заједно и са Акцијским фондом
РС понуђено на продају још 16 друштава. Поред тога, Фонд за реституцију РС и Акцијски
фонд РС су понудили на продају акције три (3) друштва. Путем јавне понуде за
преузимање продане су акције у два (2) друштва из портфеља Фонда. Поред продаја
организовањем заједничких аукција или на слободном берзанском тржишту давањем
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налога „све или ништа“, Фонд за реституцију РС самостално је, наведеним методама,
понудио на продају акције 56 друштава из свог портфеља.

3.1.1.3 Мониторинг
У циљу контроле намјенског утрошка кредитних средстава у 2014. години, обављене су
укупно 533 теренске посјете код 530 клијената. Од укупног броја контролисаних
клијената, код 531 клијената утврђена је намјенска употреба кредитних средстава. У
случају два (2) клијента констатована је ненамјенска употреба кредитних средстава те су,
сходно томе и покренуте све релевантне процедуре предвиђене Правилима пласмана
средстава по кредитним линијама и осталим актима Банке.

3.1.1.4 Значај ИРБРС у подршци реалном и финансијском сектору
РС
ИРБРС се, захваљујући континуираној и свеобухватној финансијској подршци домаћој
привреди као и реализацији приоритетних пројеката РС, афирмисала у кључну, развојно
орјентисану институцију и активан инструмент у постизању циљева привредног и
свеукупног друштвено-економског раста и развоја.
Улогу Банке у финансирању домаће привреде на најбољи начин описује релативни значај
кредита ИРБРС у односу на укупну кредитну активност банкарског сектора РС. Тако,
учешће кредитних пласмана ИРБРС привреди у структури укупних кредита банкарског
сектора РС истој биљежи тренд континуираног раста. Захваљујући томе, њихово учешће
је порасло са 6%, колико је износило на крају 2008. године, на 22,5% на крају трећег
квартала 2014. године. Идентична ситуација присутна је и када су у питању стамбени
кредити; учешће стамбених кредита ИРБРС са стањем од 30.09.2014. године износило
41,2% и веће је за 16,5 процентних поена у поређењу са стањем на крају 2008. године.
Стамбени кредити ИРБРС, осим што су омогућили рјешавање стамбеног питања
социјалним и групама од посебног интереса за РС под изузетно повољним условима,
значајно су допринијели и смањењу просјечне каматне стопе на исте на нивоу укупног
банкарског сектора РС. У прилог томе говори и званични податак Агенције за банкарство
РС према којем је просјечна номинална каматна стопа на стамбене кредите на нивоу
банкарског сектора смањена са 7,02% колико је износила у 2008. на 5,47% колико је
износила у првих девет мјесеци 2014. године.
Поред кредитне подршке, Банка је, и током 2014. године, наставила да активно подржава
и стимулише привредну активност посредством домаћег тржишта капитала. Захваљјући
томе, обезбијеђен је и значајан допринос свеобухватном развоју тржишта капитала, у
првом реду кроз даљу диверсификацију укупних извора финансирања у РС.
Од укупног износа кредитних пласамана у 2014. години, домаћа привреда подржана је са
83,6 милиона КМ од чега се 37% односи на прерађивачку индустрију, односно 21% на
сектор пољопривредне производње. Тиме је подржана даља експанзија кључних
8

економских подручја која су уједно и носиоци укупне економске активности РС, будући
да у стварању БДП РС учествују са 1/5. Подржавајући прерађивачку индустрију, Банка је
уједно обезбиједила снажан допринос даљем јачању овог сектора те очувању и повећању
домаће запослености.1

3.2 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Циљ управљања финансијским ризицима је максимизирање вриједности Банке и фондова.
У основи овог процеса налазе се елементи који се тичу идентификације, квантификације
и надзора над ризичним профилом финансијских ризика.
Ризик кредитних пласмана у оном њиховом дијелу који се реализује посредно сносе
финансијски посредници (комерцијалне банке и микрокредитна друштва). То је разлог
због којег се посебна пажња посвећује њиховом избору, а затим и континуираном
праћењу стања, стабилности и општих трендова у пословања посредника. С друге стране,
ИРБРС, односно фондови којим управља, у потпуности сносе кредитни ризик пласмана у
ХоВ из ког разлога се врше детаљне анализе емитената и оправданости сваког
појединачног улагања. Надаље, Фонд за развој и запошљавање РС изложен је и кредитном
ризику по основу директно пласираних средстава крајњим корисницима (зајмови) те се,
стога и врше детаљне анализе кредитне способности потенцијалних корисника ових
средстава.
На кварталној основи, током године, припремане су Информације о финансијској анализи
пословних банака и микрокредитних друштава преко којих се врши пласман средстава
фондова којима управља Банка. Исте су усвојене од стране Управе и Надзорног одбора
ИРБРС те Владе РС, а осим детаљног прегледа стања и резултата финансијских
посредника, укључивале су и конкретне смјернице и препоруке за даље унапређење
пословања Банке, у дијелу који се односи на њену кредитну изложеност.

3.3 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Основне активности Банке, као овлашћеног продавца државног капитала у предузећима у
РС односе се на:


припрему за продају и продају
неприватизованим предузећима,



анализу достављених програма финансијског реструктурисања ради давања
мишљења о прихватљивости истих,

државног

капитала

у

преосталим

Према подацима РЗС РС из септембра 2014. године у РС је било 243.102 запослених од чега 20,2% у
подручју прерађивачке индустрије. Извор: РЗС РС
1
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контролу извршења обавеза дефинисаних закљученим уговорима о продаји
државног капитала у предузећима,



остале активности (припрема предузећа за спровођење процеса приватизације,
издавање увјерења у складу са чланом 8а. Закона о приватизацији државног
капитала у предузећима и др.).

3.3.1 Продаја државног капитала у стратешким предузећима
У току године није проведен поступак продаје државног капитала стратешких друштава
обухваћених Планом, првенствено из разлога покренуте процедуре или неокончаних
поступака финансијског реструктурирања у истим („ФАМОС-Фабрика мотора“ а.д.
Источно Сарајево, „Фабрика мотора специјалне намјене“ а.д. Пале, „Космос“ АД Бања
Лука) или провођења активности ради рјешавања статуса имовине („Крајинапетрол“ АД
Бања Лука).

3.3.2 Продаја државног капитала у новооснованим предузећима
У току године објављен је тендер за продају капитала друштва „Нова Борја“ АД Теслић,
привредног друштва основаног на имовини купљеној у стечају. Обзиром да на поменутом
тендеру није било поднесених понуда, исти је проглашен неуспјешним. Након
спроведеног поступка финансијског реструктурисања и окончања поступка повећања
основног капитала по истом, утврђени су основни елементи за организовање тендера ради
продаје капитала у друштву „Нова Романија“ а.д. Соколац. Исти су упућени Влади РС на
сагласност, а будући да је ово друштво крајем године доставило нови Програм
финансијског реструктурисања, поступак продаје је одложен до рјешавања претходног
питања.
Тендери за преостала четири друштва која је Влада РС основала на имовини купљеној у
поступку стечаја, и то: „Нови мермер“ а.д. Шековићи, „Нови аутодијелови“ а.д. Рудо,
„Нова творница пречистача“ а.д. Рогатица и „Дрвна индустрија“ а.д. Власеница, који су
били организовани током 2013. године, нису поновљени обзиром да није било исказаних
интереса за куповину капитала истих.

3.3.3 Приватизација државног капитала методом продаје путем
тендера
Планом рада за 2014. годину предвиђено је да Банка, методом тендера, понуди на продају
акције државног капитала једног затвореног акционарског друштва и једног друштва са
ограниченом одговорношћу. Планирани поступци продаје током године нису проведени
из објективних разлога. Наиме, у АД „Тргопромет“ Дервента тендер није организован због
неокончаног судског спора у вези са имовином друштва. Имајући у виду најаву окончања
истих, крајем године покренут је поступак јавне набавке услуге процјене вриједности
капитала поменутог друштва, а за потребе провођења поступка продаје који ће бити
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организован у 2015. години. Банка је у 2014. години, након више безуспјешних покушаја
прибављања документације о пословању друштва „Централ тоурс“ д.о.о. Бања Лука, била
присиљена исту затражити путем суда. Наиме, у складу са одредбама Закона о
привредним друштвима покренут је ванпарнични поступак којим се тражи омогућавања
увида у пословне књиге друштва, ради процјене вриједности његовог капитала и
организовање тендера.
Имајући у виду да је Влада РС у септембру 2014. године донијела Одлуку о начину
приватизације неприватизованих ветеринарских станица и амбуланти, којом је као и код
осталих затворених акционарских друштава, предвиђена метода продаје државног
капитала путем тендера, Банка је покренула поступак јавне набавке услуге процјене
вриједности капитала у ЈП Ветеринарска амбуланта „Осмаци“ а.д. Осмаци, за потребе
провођења предвиђеног начина продаје.

3.3.4 Продаја државног капитала методом продаје акција на берзи
Продаја акција на берзи планирана је за 21 друштво подијељено у двије групе, и то:
-

2 друштва у којима се продаја акција на берзи врши организовањем посебне
аукције уз могућност постављања услова и квалификационих критеријума за
учеснике, и

-

19 друштва у којима се продаја акција на берзи врши организовањем посебне
аукције без постављања услова и квалификационих критеријума или путем
редовног берзанског трговања.

У току 2014. године, нису организоване аукције за друштва из прве групе, обзиром да је
приватизација истих одложена одлукама Владе РС, односно ресорног министарства.
Из друге групе од 19 друштава, Банка је у току 2014. године понудила на продају акције
свих планираних друштава, изузев акција једног друштва које до краја године нису
уврштене на Бањалучку берзу. Поред наведених, на продају су понуђене и акције једног
друштва које нису биле предвиђене Планом, због привремено заустављеног трговања
истим од стране Бањалучке берзе. Аукција за овај пакет безуспјешно је одржана, у
периоду 22.04.-25.04.2014. године.
Продаја акција осталих друштава спроведена је у три наврата у току године. Наведене
акције су нуђене заједно са акцијама истих емитената из портфеља Фонда за реституцију
РС, а у појединим случајевима, и акцијама у власништву Пензијског резервног фонда РС.
Прва продаја акција на берзи, путем редовног берзанског трговања, уношењем налога „све
или ништа“ организована је у априлу, у периоду 14.04.-17.04.2014. године. Том приликом
продати су пакети акција у два друштва („Крајина борац“ а.д. Бања Лука и „Чајавец“ а.д.
Бања Лука). Преостале непродате акције друштава поново су понуђене на продају у
периоду 14.07.-18.07.2014. године, путем редовног берзанског трговања, уношењем налога
„све или ништа“, неке и уз снижење почетне продајне цијене акција до 10% у односу на
претходну продају. Том приликом продата су два пакета акција („Чајавец-СИП“ а.д. Бања
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Лука и „Нови Велепромет“ а.д. Зворник). Трећа продаја на берзи преосталих непродатих
пакета акција организована је у периоду 13.10.2014.-17.10.2014. године, и на истој је
продат један пакет акција („Хит Центар“ а.д. Зворник).
Неизвршење планова продаје акција путем берзе на задовољавајући начин узроковано је
истим факторима који су били присутни и претходних година, а односе се на:
незаинтересованост инвеститора, неатрактивност понуђених друштава, те успостављеној
власничкој структури у већини њих у којој доминира један контролни власник што,
свакако утиче на изостанак конкуренције.

3.3.5 Финансијско реструктурисање
Током извјештајног периода, Банци је достављено шест (6) програма финансијског
реструктурисања од стране друштава: „Космос“ АД Бања Лука, „Нова Романија“ а.д.
Соколац, „Фабрика мотора специјалне намјене“ АД Пале, „ФАМОС-Фабрика мотора“ АД
Источно Сарајево, „Дрвна индустрија Власеница“ АД Власеница и „Орао“ АД Бијељина.
Извршена је анализа програма финансијског реструктурисања друштва „Космос“ АД Бања
Лука у циљу давања мишљења о прихватљивости, а исто је у августу 2014. године
упућено Влади РС ради доношења коначне одлуке. Обзиром да су сви остали програми
финансијског реструктурисања достављени крајем године (у посљедњој седмици
децембра), анализа истих ради давања мишљења ће бити извршена у 2015. години.

3.3.6 Контрола извршења уговорних обавеза купаца државног
капитала/акција
У току 2014. године проведена је контрола извршења обавеза из уговора о продаји
државног капитала/акција у два (2) предузећа, о чему су сачињене службене забиљешке.
Код ових предузећа контролисана је обавеза задржавања претежне дјелатности након
истека периода пословног плана те је констатовано да су купци наведену уговорну
обавезу у 2014. години извршили.

3.3.7 Остале активности
Чланом 8а. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени
гласник Републике Српске,“ број: 56/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 и 28/13), Банка је
овлаштена за издавање увјерења којим се означавају непокретности које су у почетном
билансу стања (активни подбиланс) 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. У складу са
поменутом одредбом, Банка је током 2014.године издала укупно 46 увјерења.
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3.4 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА КОРПОРАТИВНОГ
УПРАВЉАЊА
Активности корпоративног управљања превасходно су усмјерене на заштиту интереса
Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС у друштвима капитала у којима имају
власнички удио. На том курсу, током извјештајног периода, Банка је проводила сљедеће
активности:


припрема и сачињавање препорука за гласање представницима капитала,



заступање и представљање капитала Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију
РС на скупштинама акционара друштава капитала из портфеља фондова,



мониторинг донесених одлука од стране скупштине акционара друштава и
активности на заштити капитала привредних друштава из портфеља фондова, и



јачање сарадње са друштвима капитала

3.4.1 Припрема и сачињавање препорука за гласање
представницима капитала
У 2014. години, сазвано је 269 сједница скупштина акционара у којима Акцијски фонд РС
и Фонд за реституцију РС имају учешћe у основном капиталу. За све сазване сједнице
скупштине акционара, Банка је представницима капитала израдила и благовремено
доставила препоруке за гласање.

3.4.2 Заступање и представљање капитала Акцијског фонда РС и
Фонда за реституцију РС на скупштинама акционара
друштава капитала из портфеља фондова
У складу са својим надлежностима, Банка је представнике капитала фондова упознавала
са пословањем друштава капитала из портфеља фондова, власничком структуром и
интересима фондова у предметном друштву капитала. С тим у вези, достављане су им
препоруке за гласање за сваку сједницу скупштине акционара. На основу предочених
информација и достављених скупштинских материјала, представници капитала фондова
узимали су учешће у раду скупштине акционара те су, након одржаних сједница
скупштина акционара, били у обавези достављања извјештаја о раду. Банка је, по
одржаним сједницама, односно по добијеним извјештајима о раду именованих
представника и 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 за гласање. Влади РС достављен је и годишњи извејштај о раду представника,
са свим неопходним појашњењима.
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3.4.3 Ефекти у домену корпоративног управљања произведени
активностима ИРБРС
Својим активностима у домену корпоративног управљања Банка је допринијела подизању
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 тога, однос представника капитала
фондова значајно се промјенио у смислу њиховог активнијег учествовања у раду сједница
скупштине акционара, квалитетније припремљености за предметне сједнице те обавезе
достављања повратних информација ИРБРС након одржавања истих.
И током 2014. године, коришћен је институт „несагласног акционара,“ односно права на
откуп акција због несагласности на доношење одлука о располагању имовином велике
вриједности, а које су супротне интересима фондова којим управља ИРБРС. По овом
основу, у једном случају је и исплаћена вриједност акција.

3.5 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА МАКРОЕКОНОМСКИХ АНАЛИЗА
И МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА
3.5.1 Макроекономске анализе
Банка је, у току 2014. године, континуирано пратила кључна макроекономска дешавања у
глобалном и ширем регионалном контексту те анализирала њихове утицаје на дешавања у
домаћем реалном и финансијском сектору. То је пружило основу за усмјеравање и
прилагођавање финансијске понуде ИРБРС тржишним кретањима, односно специфичним
потребама и преференцијама привреде РС. Ефекти укупних пласмана на привредна
кретања квантификовани су и анализирани на кварталној основи, путем Информација о
ефектима активности ИРБРС.
У складу са Стратегијом управљања ризицима ИРБРС припремљена је Анализа утицаја
активности ИРБРС на привредну структуру РС са стањем на дан 31.12.2013. године. На
овај начин су аналитички обрађени резултати Банке, те оцијењен њихов допринос у даљем
јачању и унапређењу домаће привредне структуре. Отуда се, кроз праћење реализације
промовисаних стратешких и оперативних циљева створила адекватна и поуздана основа за
стратешко усмјеравање и управљање укупним ризицима којим је Банка изложена у свом
свакодневном пословању.
У подручју стратешког планирања и извјештавања, ИРБРС је припремила трогодишњи
плански документ којим су дефинисани оквирни правци рада и дјеловања Банке у периоду
2015-2017. година. Годишњим планским документом прецизиране су активности и
приоритети дјеловања у 2015. години, док су путем ревидираног годишњег извјештаја о
пословању, на систематичан начин констатовани и приказани резултати пословања Банке
и фондова којим управља. Током извјештајног периода, континуирано је праћена
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динамика реализације планираних активности, а посебно оног њиховог дијела који се тиче
укупних пласмана.
У складу са динамиком објављивања података од стране релевантних институција, током
године вршено је ажурирање Базе економских индикатора, а припремљена су и
публикована два издања билтена Економски монитор, на српском и енглеском језику.
Путем Монитора омогућен је систематичан и аналитички обрађен увид стручној,
пословној и инвестиционој јавности, као и потенцијалним страним инвеститорима у
кретања у домаћем реалном, финансијском и спољном сектору у 2013. и првом
полугодишту 2014. године.
У улози једне од кључних, развојно орјентисаних институција Републике Српске, Банка је
била активно укључена у припрему и праћење реализације релевантних стратешких
докумената. Надаље, редовно су припремане детаљне информације и прегледи
финансијских пласмана ИРБРС, у складу са специфичним потребама Кабинета
Предсједника, Владе те осталих релевантних институција Републике Српске.
Током посјета ИРБРС, представници међународних финансијских институција и
потенцијалних инвеститора упознати су са кључним макроекономским дешавањима у РС
и БиХ и њиховим перспективама. Према исказаним потребама и специфичним
подручијима интересовања, припремане су и детаљне анализе и прегледи појединачних
сектора домаће економије.

3.5.2 Међународни односи
У 2014. години Банка је наставила имплементацију новог финансијског аранжмана са
Свјетском банком (WB), путем којег је обезбијеђено 36 милиона евра за финансирање
пројеката малих и средњих предузећа на простору РС. Развојнa банкa Савјета Европе
(CEB) је у јуну 2014. године прихватила апликацију ИРБРС за одоборавање кредитног
аранажмана којим се обезбјеђују додатна средства за финансирање стамбеног збрињавања
група од посебног значаја за РС (млади и млади брачни парови), чиме је покренут процес
усаглашавања и закључења Споразума о зајму сa CEB. Такође, Банка је у посматраном
периоду започела са имплементацијом Споразума са Развојним програмом Уједињених
нација (UNDP) о провођењу Пројекта интегрисаног локалног развоја у вриједности од
520.000 америчких долара, који се односи на финансирање пројеката локалних заједница
на бесповратној основи из области побољшања приступа и квалитета јавних услуга у
својим срединама или развоја привреде/пољопривреде у руралним подручјима.
Банка је, и у 2014. години, учествовала у активностима Европског удружења јавних
банака (EAPB), чији је придружени члан од јануара 2012. године. Нови генерални
секретар EAPB г. Marcel Roy посјетио је Банку 21. октобра, којом приликом му је
омогућен и сусрет са званичницима РС, као и тематско предавање студентима Економског
факултета у Бањалуци. Представници Банке присуствовали су у Бриселу семинарима
„FIN-EN – Размјена методологија финансијског инжењеринга“ и „Најбоља пракса
њемачких развојних банака“ који су одржани под покровитељством EAPB. Такође
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забиљежено је и учешће на Међународној конференцији о подстицању извоза у
организацији Хрватске банке за обнову и развој (HBOR).
У 2014. години Банка је наставила са редовним слањем обавјештења представништвима
РС у иностранству, економским одјелима амбасада у БиХ и страним трговинским
представништвима која се односе на приватизацијске тендере и позиве, издања
Економског монитора, као и на остале активности усмјерене на привлачење страних
улагања. Као и у претходном периоду, Банка је одговорала на упите страних инвеститора
који су јој се директно обраћали.
Банка је, на скупу „Грађевинарство и инфраструктура“ у организацији Трговинског одјела
аустријске амбасаде, бизнисменима из ове земље, представила своју финансијску подршку
инфраструктурниом пројектима, а такође је учествовала на инфо-сесијама пројекта USAID
FIRMA (у Добоју и Бијељини), који се односи на додјелу грант средстава предузећима
погођеним поплавама, гдје је представила активности Банке на подршци оваквим
пословним субјектима у РС. У 2014. години Банка је дала своје сугестије и коментаре
везане за израду Студије о подстицању страних улагања у Републику Српску (2014-2017.)
која је у надлежности Министарства за економске односе и регионалну сарадњу РС, а
била је и укључена у сарадњу са мисијом WB и ММФ у вези Програма процјене
финансијског сектора (FSAP) у БиХ и РС.
Током извјештајног периода, Банка је наставила са редовним одржавањем и
унапређивањем дијелова Интернет странице намијењене страним инвеститорима (База
података о инвестиционим локацијама у РС – која је добила нови изглед и Инвестирајте
у Републику Српску), као и базе Финансијска подршка ЕУ. Посјета овим дијеловима
Интернет странице је била на задовољавајућем нивоу, односно забиљежено је око 30.000
прегледа.

3.6 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ БАНКЕ
3.6.1 Реализација набавки за 2014. годину
Табела 1: Извршење Планa набавки ИРБРС у 2014. години, у КМ, са ПДВ-ом
Р/б

Опис набавке за РОБЕ

План за 2014.

Реализовано у
2014.

Индекс
извршења
Плана

Набавка материјала
1.

Набавка канцеларијског материјала, канцеларијског
материјала с логом, тонера и сл.

45.000

23.526

52

2.

Набавка средстава за чишћење и хигијену

15.000

9.236

62

3.

Набавка противпожарне опреме и друге заштите

3.000

0

-

4.

Набавка ауто гума

8.000

4.084

5.

Набавка пића и напитака и сл.

15.000

10.255

51
68

16

6.

Набавка осталог потрошног материјала

2.000

1.675

84

35.000

34.890

100

50.000

27.194

54

3.000

2.125

71

20.000

6.033

30

4.000

0

-

200.000

119.018

60

Набавка горива
7.

Набавка горива и мазива
Информационе технологије

8.
9.
10.
11.

Набавка радних станица, штампача, копир апарата,
серверске и друге рачунарске и комуникационе опреме
Набавка пакета од 150 лиценци за антивирусни софтвер
Основна средства
Набавка металних полица, металних ормара са бравом,
противпожарних ормара и сл.
Набавка декоративне опреме, апарата за чишћење
канцеларија и других електроуређаја, вјешалица и сл.
УКУПНО ЗА РОБЕ
НЕПРЕДВИЂЕНЕ НАБАВКЕ за РОБЕ (ИНВЕСТИЦИЈЕ)
УКУПНО ЗА РОБЕ

11.000

0

-

211.000

119.018

56

30.000

3.849

13

Назив уговора за набавку УСЛУГА
Консултантске услуге
12.

Набавка услуга процјене вриједности капитала у
предузећима и остале процјене

13.

Набавка актуарских услуга

410

169

41

14.

Набавка услуга техничке помоћи, стручних и
консултантских услуга

10.000

1.250

12

15.

Набавка здравствених услуга/систематски преглед
запослених

28.000

21.912

78

16.

Набавка услуга архивирања

3.000

0

-

10.000

0

-

Услуге осигурања
17.

Набавка услуга осигурања имовине

18.

Набавка услуга осигурања лица

2.000

1.610

81

19.

Набавка услуга осигурања службених возила (обавезно и
пуно каско)

7.000

3.704

53

Маркетиншке услуге
20.

Набавка креативних услуга (креативни концепти,
графички и електронски дизајн, остале креативне услуге)

5.000

351

7

21.

Набавка услуга продукције (штампаних, аудиовизуелних и
осталих средстава промоције)

10.000

6.856

69

22.

Набавка услуга закупа медијског простора (телевизија и
интернет портали)

21.500

9.037

42

23.

Набавка услуга текућег одржавања рачунарске и друге
опреме и услуге конфигурисања

25.000

16.689

67

24.

Набавка услуга текућег одржавања возила, прања и сл.

20.000

12.992

65

25.

Набавка услуга текућег одржавања пословног простора

12.000

1.429

12

26.

Набавка услуга превентивног испитивања опреме у складу
са Актом о процјени ризика

2.000

0

Услуге текућег одржавања

ПЛАН НАБАВКЕ ЗА УСЛУГЕ

-

185.910

79.848

43

НЕПРЕДВИЂЕНЕ НАБАВКЕ за УСЛУГЕ

11.000

0

-

УКУПНО ПЛАН НАБАВКЕ ЗА УСЛУГЕ

196.910

79.848

41

УКУПНО ПЛАН НАБАВКЕ

407.910

198.866

49

Током 2014. године, ИРБРС је настојала постићи уштеде на свим нивоима, у складу са
објективним могућностима и потребом одржавања несметаног пословања. Захваљујући
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континуираном преиспитивању и анализирању потреба Банке за појединачним набавкама
роба и услуга, те могућности њиховог пролонгирања, уговорене набавке у 2014. години
мање су за готово 50% у поређењу са првобитно планираним износима за ове намјене.
Набавка декоративне опреме, апарата за чишћење и других електроуређаја, те услуга
архивирања врше се према испољеним потребама за истим којих није било током 2014.
године, док је набавка услуга осигурања имовине пролонгирана за наредни период.
Набавка противпожарне и друге заштитне опреме и услуга превентивног испитивања
опреме вршена је у складу са Актом о процјени ризика и Уговором о набавци услуга
провођења мјера заштите од пожара и мјера заштите здравља на раду.
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4. ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ
Укупна нето добит ИРБРС и фондова у 2014. години износила је 15,0 милиона КМ.

4.1 ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БАНКЕ ЗА
2014. ГОДИНУ
План рада Инвестиционо-развојне банке Републике Српске за 2014. годину са
Финансијским планом, усвојен је Одлукoм Владе Републике Српске, број: 04/1-012-22656/13 од 12.12.2013. године и број: 04/1-012-2-2635/14 од 20.11.2014. године, са
сљедећим елементима:
-

укупно планирани пословни приходи..................................... 5.918.910 КМ,

-

укупно планирани пословни расходи...................................... 5.794.910 КМ,

-

инвестициона улагања .................................................................. 88.000 КМ.

Финансијским планом предвиђено је да се укупни пословни расходи Банке финансирају из
наплате годишње накнаде за управљање фондовима, а инвестициона улагања из средстава
докапитализације.
Чланом 10. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске,“ број: 56/06 и 28/13) 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.

4.1.1 Остварени пословни приходи
У 2014. години, Банка је остварила укупне приходе у износу од 5.299.030 КМ. У њиховој
структури највећи износ од 5.174.558 КМ или 98% представљају приходи од накнаде за
управљање фондовима.
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, и 04/1-012-2348/15, од 12.02.2015. 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 31.12.2014. године и
партиципирање појединих фондова у укупним расходима Банке, приказани су у сљедећој
табели:
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Табела 2: Обрачун коначне обавезе за накнаду за управљање фондовима, у КМ
Основ за обрачун = укупни остварени расходи Банке од 5.174.558 КМ

ФОНДОВИ РС

Остварени
приходи у
2014.
години

% учешћа

Основ за
обрачун

1

2

3

4

Коначна
обавеза за
накнаду за
управљање
у 2014.
години
5 = 3*4

Фонд за реституцију РС
Акцијски фонд РС
Фонд становања РС
Фонд за развој и запошљавање РС
Фонд за развој источног дијела РС

9.575.908
6.115.513
6.028.490
19.936.717
2.303.390

21,76
13,90
13,70
45,30
5,23

5.174.558
5.174.558
5.174.558
5.174.558
5.174.558

1.125.847
719.005
708.774
2.343.974
270.811

Фонд за управљање некретнинама
и потраживањима РС

52.279

0,12

5.174.558

6.146

44.012.297

100,00

УКУПНО

5.174.558

Поред прихода од годишње накнаде за управљање фондовима који су остварени у износу
од 5.174.558 КМ, Банка је остварила и друге приходе у износу од 124.472 КМ:
-

остали пословни приходи по другим основама обухватају: приходе од закупнине за
издавање пословног простора, приходе од потраживања по основу рефундација
породиљског и боловања преко тридесет дана и остале неспецифициране приходе;

-

финансијски приходи обухватају: приходе од камата на орочена средства у износу
од 52.908 КМ и приходе од камата на депозите по виђењу у износу 4.528 КМ,

У Табели 3 приказана је структура пословних прихода Банке у 2014. години.
Табела 3: Структура пословних прихода, у КМ
конто

СТРУКТУРА ПРИХОДА

1

2

610
651
659
661

Приходи од накнада за управљање фондовима
Приходи од закупнина пословног простора
Остали пословни приходи по другим основама
Финансијски приходи
УКУПНО

2014. година
План
Извршење
3
4
5.794.910
14.000
40.000
70.000
5.918.910

5.174.558
13.923
53.113
57.436
5.299.030

Индекс
5=4/3
89
99
133
82
89

Укупно остварени приходи Банке у 2014. години су мањи за 11% од планираног износа.
Разлог томе је што је Банка остварила мање укупне расходе од планираних, што је
утицало на израду корекције аконтативног обрачуна накнаде за управљање и смањење
обавеза фондова према Банци по овом основу. Приходи од накнаде за управљање
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фондовима остварени су у износу 5.174.558 КМ, који је за 620.352 КМ или 11% мањи од
планираног износа.

4.1.2 Остварени пословни расходи
Укупни пословни расходи за 2014. годину планирани су у износу од 5.794.910 КМ, а
остварени су у износу од 5.174.558 КМ, или 11% мање од планираног износа. У овом
извјештајном периоду, као у претходном, Банка је наставила да се у свом пословању
руководи потребом остваривања уштеда на свим нивоима. У наставку је приказана
структура планираних и остварених расхода Банке:
Табела 4: Структура пословних расхода, у КМ
конто

СТРУКТУРА РАСХОДА

1

2
Канцеларијски материјал
Средства за чишћење и хигијену
ХТЗ и противпожарна опрема
Ауто гуме
Остали потрошни материјал

512

Извршење
4

Индекс
5=4/3

23.526
9.236
0
4.084
1.675

52
62
51
84

73.000

38.521

53

35.000

34.890

100

25.000
25.000
85.000

24.583
20.357
79.830

98
81
94

4.400.000

4.074.429

93

56.000

47.761

85

32.000

26.806

84

88.000

74.567

85

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

70.000

28.737

41

Накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају

80.000

67.431

84

15.000

9.407

63

200.000
365.000

181.113
286.688

91
79

55.000

42.263

77

Трошкови материјала

513

Електрична енергија
Трошкови топлотне енергије
Трошкови горива и енергије

520

Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк)

529

План
3
45.000
15.000
3.000
8.000
2.000

Гориво и мазиво за путничка моторна возила

522

2014. година

Трошкови бруто накнада члановима надзорног
одбора
Трошкови бруто накнада члановима одбора за
ревизију и директора интерне ревизије
Трошкови бруто накнада члановима надзорног
одбора, одбора за ревизију и директора интерне
ревизије

Услуге о привременим и повременим пословима и
уговор о дјелу
Остала лична примања
Трошкови бруто осталих личних расхода
Трошкови телефона
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531

532

Трошкови поштарине
Трошкови интернета
Трошкови ПТТ услуга

25.000
5.000
85.000

18.944
3.056
64.263

76
61
76

Текуће одржавање службених возила

20.000

12.992

65

Текуће одржавање рачунарске и друге опреме

25.000

16.689

67

12.000
57.000

1.429
31.110

12
55

10.000

1.050

10

5.000
15.000

2.855
3.905

57
26

Текуће одржавање пословног простора
Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупа сала за презентације и едукације

533

Трошкови осталих закупнина
Трошкови закупа
Креативне услуге

5.000

351

7

535

Продукција
Закуп медија
Трошкови рекламе и пропаганде

10.000
30.000
45.000

6.856
9.037
16.244

69
30
36

539

Трошкови комуналних услуга

15.000

5.059

34

540

Трошкови амортизације

250.000

182.944

73

545

Трошкови резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених

10.000

22.809

229

30.000

3.849

13

20.500
410

20.460
169

100
41

Услуге стручног образовања запослених
(едукације, семинари, симпозијуми и сл.)

50.000

12.366

25

Здравствене услуге-систематски преглед
запослених

28.000

21.912

78

Услуге архивирања архивског материјала

3.000

0

-

Набавка услуга превентивног испитивања опреме у
складу са Актом о процјени ризика

2.000

0

-

10.000
20.000
163.910

0
10.432
69.188

52
42

30.000

23.174

77

12.000

1.610

13

7.000

3.704

53

19.000

5.314

28

4.000

429

11

Процјене државног капитала у предузећима,
процјенитеља некретнина и остале процјене
Услуге ревизије финансијских извјештаја
Актуарске услуге

550

Услуге техничке помоћи, консултант. услуге
Остале непроизводне услуге
Трошкови непроизводних услуга

551

Трошкови репрезентације
Услуге осигурања имовине и лица
Услуге осигурања службених возила (обавезно и
каско)

552

Трошкови премије осигурања

553

Трошкови платног промета

22

554

Трошкови чланарина
Порези за накнаде коришћења вода, накнаде за
шуме накнаде за противпожарну заштиту и сл.

30.000

27.073

90

15.000

17.397

116

15.000

17.397

116

555

Трошкови пореза

10.000

36.573

366

556

Доприноси за запошљавање и професионалну
рехабилитацију инвалида и допринос
солидарности
Трошкови доприноса

10.000

36.573

366

559

Стручна литература и претплата на часописе
Таксе и друге накнаде
Остали нематеријални трошкови

15.000
20.000
35.000

7.759
5.997
13.756

52
30
39

570

Неотписана вриједност опреме

0

1.157

-

578

Исправка ненаплаћених потраживања

0

100.128

-

5.794.910

5.174.558

89

УКУПНО

Највећи дио трошкова пословања остварен је у планираним оквирима. Прекорачење је
евидентно код трошкова резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених,
трошкови пореза и трошкови доприноса, гдје је дошло до измјене закона и издвајања за
Фонд солидарности. Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених
утврђени су према обрачуну актуара и по истим нису забиљежени ефективни новчани
одливи. Посматрано у апсолутним износима, претходна прекорачења не представљју
значајна одступања од планом утврђених износа.

4.1.3 Остварена инвестициона улагања
Укупна инвестициона улагања у 2014. години планирана су у износу од 88.000 KM, а
остварена су у износу од 33.227 КМ или 38% од планираног износа.
У наредној табели дата је структура планираних и остварених инвестиционих улагања у
2014. години.
Табела 5: Инвестициона улагања, у КМ
конто

СТРУКТУРА УЛАГАЊА

1

2

014

Нематеријална улагања

022
022

2014. година
План

Извршење

3

4

Индекс
5=4/3

3.000

0

-

Сервери и пратећа опрема, рачунари,
штампачи и остала опрема

50.000

27.194

54

Канцеларијски и остали намјештај

20.000

6.033

30

23

022
014/022

Декоративна опрема
Непредвиђена инвестициона улагања
УКУПНО

4.000

0

-

11.000

0

-

88.000

33.227

38

Из наведених података о оствареном финансијском пословању евидентно је да је Банка у
2014. години остварила бруто добит у износу од 124.472 КМ, као разлику између укупно
остварених прихода у износу од 5.299.030 КМ и укупно остварених расхода у износу од
5.174.558 КМ. Након издвајања пореза на добит од 20.620 КМ, нето добит износи 103.852
КМ.
Независни ревизор је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Инвестиционо-развојне банке а.д. Бања Лука за пословну 2014. годину.
Преглед финансијског резултата Банке и фондова којим управља у 2014. години приказан
је у наредној табели:
Табела 6: Преглед финансијског резултата ИРБРС и фондова којим управља у 2014.
години, у КМ

БАНКА И ФОНДОВИ

Инвестиционо-развојна
банка РС

Приходи

Расходи

Добит /
губитак
прије
опорезива
ња

Нето
добит/
губитак

Порез на
добит

5.299.031

5.174.559

124.472

20.620

103.852

19.936.718

15.997.732

3.938.986

992.671

2.946.315

Фонд за развој источног
дијела РС

2.303.390

388.650

1.914.740

177.482

1.737.258

Фонд становања РС

6.028.490

839.302

5.189.188

516.738

4.672.450

32.845.128

32.580.447

264.681

0

264.681

9.575.908

4.343.733

5.232.175

0

5.232.175

52.279

52.279

0

0

0

Фонд за развој и
запошљавање РС

Акцијски фонд РС
Фонд за реституцију РС
Фонд за управљање
некретнинама и
потраживањима у
власништву РС

Као што је приказано у претходној табели, Фонд за реституцију РС је, у 2014. години,
остварио укупне приходе у износу од 9.575.908,48 КМ. У истом периоду укупни расходи
Фонда износе 4.343.732,90 КМ, те добит као разлика између прихода и расхода,
5.232.175,58 КМ. Остварена бруто добит једнака је нето добити, јер је Фонд остварио
највише прихода од дивиденде, који по законским прописима, не подлијежу опорезивању.
Независни ревизор је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука за пословну 2014. годину.
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У 2014. години, Акцијски фонд Републике Српске остварио је укупне приходе у износу
од 32.845.128,70 КМ, укупне расходе у износу од 32.580.447,21 КМ те бруто добит, која је
једнака нето добити из напријед наведених разлога, у износу од 264.681,49 КМ.
Независни ревизор је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за пословну 2014. годину.
Укупно остварени приходи Фонда становања РС, у 2014. години износе 6.028.489,63
КМ, укупно остварени расходи 839.302,13 КМ. Нето добит након измирења пореза на
добит од 516.738,23 КМ, износи 4.672.449,27 КМ.
Независни ревизор је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима Фонда
становања Републике Српске а.д. Бања Лука за пословну 2014. годину.
Фонд за развој и запошљавање РС остварио је укупне приходе у износу од 19.936.717,97
КМ, у 2014. години. Укупно остварени расходи у посматраном периоду износе
15.997.732,08 КМ. Након измирења пореза на добит у висини од 992.671 KM, нето добит
износи 2.946.315 KM.
Независни ревизор је изразио мишљење са резервом о финансијским извјештајима
Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука за пословну 2014.
годину. Исказана резерва се односи на рачуноводствени третман курсних разлика те
третман изложености Фонда према банци у ликвидацији, односно разлике у процјени
њихове надокнадивости, обзиром да се над банком води ликвидациони, а не стечајни
поступак, на чему ревизор темељи своје мишљење. Ревизор је, као основу мишљења за
резерву навео и непостојање процјене фер вриједности недоспјелих износа финансијских
средстава расположивих за продају што је, у значајној мјери повезано са недостатком
активног тржишта.
Фонд за развој источног дијела РС остварио је, у извјештајном периоду, бруто добит у
износу од 1.914.739,68 КМ, као разлику између остварених укупних прихода у износу од
2.303.390,14 КМ и остварених укупних расхода у износу од 388.650,46 КМ. Након
издвајања пореза на добит у висини од 177.482,00 КМ, остварена је нето добит у висини
од 1.737.257.68 KM.
Независни ревизор је изразио мишљење с резервом о финансијским извјештајима Фонда
за развој источног дијела Републике Српске а.д. Источно Ново Сарајево за пословну 2014.
годину. Основа за изражавање мишљења са резервом тиче се третмана изложености
Фонда према банци у ликвидацији, односно разлике у процјени њихове надокнадивости,
обзиром да се над банком води ликвидациони, а не стечајни поступак, на чему ревизор
темељи своје мишљење.
Укупно остварени приходи Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у
власништву Републике Српске у 2014. години износе 52.279,38 КМ, а исти су, у складу
са Законом о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број: 28/13) намијењени
покрићу трошкова насталих у вези са продајом некретнина и наплатом потраживања из
пасивног подбиланса. Током извјештајног периода, кроз стечајни и извршни поступак, а
25

везано за пасивни подбиланс, наплаћена су потраживања и продате некретнине у
вриједности од 1.089.923,66 КМ, те додатно наплаћене камате на обвезнице Републике
Ирак у износу од 195.243,94 КМ.
Независни ревизор је изразио позитивно мишљење о финансијским извјештајима Фонда
за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске а.д. Бања
Лука за пословну 2014. годину.
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