На основу члана 67. став 1. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских
инструмената („Сл.гл. РС“ бр. 47/2006) и члана 4. Правилника о садржини и начину извештавања
јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Сл.гл. РС“ бр. 100/06,116/06 и
37/09)
ДУНАВ БАНКА АД ЗВЕЧАН
објављује
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПОСЛОВНУ 2010.ГОДИНУ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ
1. Пословно име:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:

ДУНАВ БАНКА АД
ЗВЕЧАН, Краља Милутина б.б.
09081488
100017720

2. Веб сајт (Wеb site) и е-маил

www.dunavbanka.com ;office@dunavbanka.com

3. Број и датум решења о упису
у регистар привредних субјеката
4. Делатност:
5. Број запослених:
6. Број акционара
7. Десет највећих акционара
Компанија Дунав осигурање Београд
Дунав РЕ Београд
ПКБ Орвин Ораховац
КБЦ Приштина
Семенарство Клина
ЈП ЕПС ТЕ Обилић
Феникс Бона Београд
Косовка Приштина
Примарна Ђаковица
ДКУ 1946 Лесковац
8. Вредност основног капитала у 000
динара(са 31.12.2010.године)
9. Број издатих акција-обичне
ЦФИ код
ИСИН број
10.Подаци о зависним друштвима
11. Назив и адреса овлашћене
ревизорске куће
12. Организовано тржиште на које су
укључене акције
II. ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА
1. Управни одбор Банке
Име и презиме
мр Миленка Јездимировић - председник
Љубодраг Марковић - члан
Милица Девић - члан
Др Рајко Тепавац - члан
Славица Стефановић – независан члан
Др Рајко Перић – независан члан
Милан Мекић- независан члан
2. Извршни одбор Банке
Име и презиме, функција
Срђан Брајовић, Председник Извршног
одбора
мр Соња Лукић, Члан Извршног одбора

БД 59853/2005
6419- Остало монетарни посредовање
133
762
Број акција на дан
Учешће у капиталу ( у %)
31.12.2010.
988.589
70,96
238.095
17,09
5.232
0,37
4.355
0,31
3.666
0,26
3.009
0,22
2.970
0,21
2.874
0,21
2.818
0,20
2.801
0,20
Основни капитал
1.452.399
Резерве Банке
11.227
Губитак ранијих година
1.895
Акумулирана добит
16.565
УКУПАН КАПИТАЛ 1.478.296
1.393.176
ЕСВУФР
РСКМБАЕ89493
Нема зависног друштва.
КПМГ д.о.о Београд, Краљице Наталије 11
Београдска берза а.д. Београд, Омладинских бригада 1

Садашње запослење
Компанија “ДУНАВ осигурање” а.д.о. Београд
Компанија “ДУНАВ осигурање” а.д.о. Београд
Компанија “ДУНАВ осигурање” а.д.о. Београд
Компанија “ДУНАВ осигурање” а.д.о. Београд
Републичка агенција за телекомуникације „РАТЕЛ“ Београд
Министарство за инфраструктуру Републике Србије
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд
Образовање
Дипломирани економиста
Магистар економских наука

3. Укупан износ нето накнада у 2010.години чланова Управног одбора износи 2.425 хиљада динара, а
чланова Извршног одбора 9.714 хиљада динара. Напомињемо да је Банка у 2010.години имала два
сазива Управног одбора и Извршног одбора, један са мандатом до 31.07.2010.године и други са
мандатом од 31.07.2010.године, па су у приказаним нето накнадама саџана примања оба сазива.
4. Подаци о броју и проценту акција које поседују чланови управе у друштву садржани су у Књизи
акционара као званичном документу и доступни су на на сајту Централног регистра ХОВ www.crhov.rs.
5. Управа Банке нема усвојен писани кодекс понашања.
III. ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
Пословна политика је спровођена у складу са пословним планом за 2010. годину.
Анализа пословања
Банка је у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године остварила нето добит у укупном
износу од 16.565 хиљада динара што је за 2.328,9% више у односу на претходну годину.
Нето приходи од камата износили су 104.640 хиљада динара и у односу на исти период 2009.
године већи су за 111,6% а нето приходи од накнада износили су 27.813 хиљада динара и мањи су
у односу на претходну годину за 9,5%.
Билансна актива на дан 31.12.2010. године износила је 2.829.877 хиљада динара и бележи повећање
у односу на 31.12.2009. године за 389,7%.
Укупан Капитал Банке на дан 31.12.2010. године износио је 1.478.296 хиљада динара и повећан је
у односу на 2009. годину за 572,1%.
Дати кредити и депозити на дан 31.12.2010. године износе 1.326.086 хиљада динара и повећани су
за 1.226,8% у односу на исти период 2009. године.
Трансакциони депозити на дан 31.12.2010. године износили су 484.425 хиљада динара и повећани
су за 40,6% у односу на 2009. годину, као и остали депозити комитената који су значајно повећани
у односу на предходну годину.
Нето актива по запосленом на дан 31.12.2010. године износила је 21.277 хиљада динара док је на
дан 31.12.2009. године износила 6.350 хиљада динара. Остварен је раст од 235,1%.
Показатељи пословања
Назив
Вредност
Адекватност капитала
98,44%
Показатељ улагања
14,15%
Изложеност према лицима повезаним са
2,06%
банком
Збир великих изложености банке
57,17%
Просечни месечни показатељ ликвидности:
- у првом месецу извештајног периода
5,93
- у другом месецу извештајног периода
4,15
- у трећем месецу извештајног периода
3,44
1.
2.

Показатељ девизног ризика
Принос на капитал (РОЕ)
Принос на имовину (РОА)
Цена акције – највиша*
Цена акције – најнижа*
Тржишна капитализација – 31.12.2010. (у
рсд)*
Зарада по акцији (у рсд)
Исплаћена дивиденда (рсд –бруто по акцији)

8,35%
1,14%
0,59%
1.050,00
650,00
1.393.176.000,00
22,00
2008.
2009.
2010.

-

*Акцијама Банке тргује се на Београдској берзи од 08.05.2008.године.
3. Организационо Банка послује као целина у чијем су саставу филијале и експозитуре,тако да не
постоје услови за извештавање по сегментима у смислу МРС 14.
4.Раст свих билансних позиција Банке у 2010.години настао је као резултат докапитализације Банке
извршене од стране Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд кроз две успешне емисије акција у току
2010. године у укупном износу од 1.243.679 хиљада динара. У 2010. години Комапанија Дунав
осигурање а.д.о. Београд је постала већински акционар са учешћем од 70,96% у капиталу Банке на дан
31.12.2010.године.
5.На дан 31.12.2010. године Банка је извршила обрачун исправки вредности билансне активе и
ванбилансних ставки у складу са захтевима МРС 39, а на основу усвојене Методологије за обрачун
исправки вредности билансне активе и ванбилансних ставки и посебне резерве за процењене губитке.

На дан31.12.2010. године обрачуната посебна резерва Банке износи 62.273 хиљаде динара, након
умањења за исправке вредности недостајући износ посебне резерве за потенцијалне губитеке износи
25.759 хиљада динара.
6.Током 2010. године Банка није стицала сопствене акције.
7. Банка је у 2010.години улагала у унапређење и модернизацију информационе технологије, као и у
обуку кадрова.
8. Банка је у претходном периоду из нераспоређеног добитка формирала Статутарне резерве, Посебну
резерву за процењене губитке и Резерве за опште банкарске ризике.
Преглед кретања резерви у последње две године у 000 динара:
2010 год.
2009 год.
Статутарне резерве
5.472
5.472
Посебне резерве за процењене губитке
3.449
2.767
Резерве за опште банкарске ризике
2.306
2.306
11.227
10.545
УКУПНО РЕЗЕРВЕ:
9. Од дана билансирања до дана подношења извештаја десили су се следећи битни догађаји:
Дана 28.04.2011.године одржана је 15-та редовна седница Скупштине акционара Банке на којој су
донете одлуке којима се дефинише пословна политика Банке у 2011.години.
НАПОМЕНА: Друштво одговара за тачност и истинитост података наведених у овом извештају.
У Београду, мај 2011.г.

Члан Извршног одбора
мр Соња Лукић

Председник Извршног одбора
Срђан Брајовић

