На основу члана 67. став 1. Закона о тржишту ХОВ и других финансијских инструмената (Сл гласник РС бр.
47/2006) и одредаба Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о
поседовању акција са правом гласа Чачанска банка а.д. Чачак, Пиварска 1, као јавно друштво, објављује:
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЧАЧАНСКЕ БАНКЕ АД ЧАЧАК ЗА 2010. ГОДИНУ
I ОПШТИ ПОДАЦИ
1. Пословно име, седиште, адреса МБ и ПИБ :
Чачанска банка а.д. Чачак
Пиварска бр.1
МБ 07601093
ПИБ 100895809
2. WЕB sitе и е-mail адреса: www.cacanskabanka.co.rs; office@cacanskabanka.co.rs
3. Број и датум Решења о упису у регистар привредних субјеката: БД54244 од 07.07.2005. године
4. Делатност: 6419 – Остало монетарно посредовање
5. Број запослених на дан 31.12.2010. године: 389
6. Број акционара на дан 31.12.2010. године: 492
7. 10 највећих акционара Чачаске банке а.д. Чачак на дан 31.12.2010. године:
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив акционара
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
EBRD - London
EAST CAPITAL АSSEТ МАNAGEMENT - Stocholm
БЕОГРАДСКА БАНКА АД У СТЕЧАЈУ - Београд
QWЕSТ INVESTMENT LIMMITED - Limmasol
МЕТАЛАЦ АД – Г. Милановац
ORGANIC FOODS DRINKS - Bristol
МАНДАТ ДОО - Београд
ПРИВРЕДНА БАНКА - Загреб
PROINVESTMENTS AD - Београд

Број акција
51.840
33.363
6.659
5.951
4.892
3.044
2.951
2.334
2.100
1.708

Проценат
власништва
38,81
24,97
4,98
4,45
3,66
2,28
2,21
1,75
1,57
1,28

8. Вредност основног капитала у хиљадама динара:
Основни капитал
2.188.020
Резерве Банке
1.760.021
Акумулирана добит
93.107
Укупан капитал
4.041.148
9. Број издатих акција: 133.590, од чега су:
- 133.456 обичних акција – ISIN број: RSCBCAЕ56615; CFI код: ЕSVUFR
- 134 приоритетних кумулативних акција – ISIN број: RSCBCAE09390; CFI код: ЕPNXFR
Номинална вредност једне акције износи 10.000,00 динара.
10. Банка нема зависна друштва.
11. Ревизију финансијских извештаја за 2010. годину извршила је ревизорска кућа Deloitte д.о.о. Београд,
Теразије 8, Београд.
12. Организовано тржиште на коме се тргује акцијама Банке: Београдска берза а.д. Београд,
Омладинских бригада 1.

II ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА
1. Управни одбор Банке:
Редни
Име и презиме
број
1.

Сања Јевтовић

2.

Сања Сарић

3.

Andrzej Witak

4.

Проф. др Вера Леко

5.

Mр Јасмина Богићевић

Остали подаци
Пребивалиште – Београд; Образовање – дипл. економиста;
запослена у Министарству финансија Републике Србије;
представник Републике Србије
Пребивалиште – Београд; Образовање – дипл. правник;
запослена у Министарству финансија Републике Србије;
представник Републике Србије
Пребивалиште – Пољска; Образовање – магистар правних
наука; запослен у ЕБРД у Лондону; представник ЕБРД
Пребивалиште – Београд; Образовање – доктор економских
наука; запослена у Економском институту у Београду;
независни члан
Пребивалиште – Чачак; Образовање – магистар економских
наука; запослена на Економском факултету у Крагујевцу;
независни члан

Укупне нето зарада и накнаде исплаћене члановима Управног одбора, у периоду од 01.01. до 31.12.2010.
године, износе 4.866.097 динарa.
2. Извршни одбор Банке:
Редни
број

Име и презиме

1.

Драган Јовановић – дипломирани правник, председник

2.

Александар Ћаловић
заменик председника

3.

Миланка Мандић – дипломирани економиста, члан

–

дипломирани

економиста,

Укупне нето зарада и накнаде исплаћене члановима Извршног одбора, у периоду од 01.01. до 31.12.2010.
године, износе 16.227.234 динара.
Подаци о броју и проценту акција које поседују чланови управе садржани су у књизи акционара као
званичном документу и доступни на сајту Централног регистра ХОВ: www.crhov.co.rs.
Управни одбор Банке има усвојен писани кодекс понашања, објављен на сајту: www.cacanskabanka.co.rs.
III ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
1. Пословна политика Банке за 2010. годину реализована је кроз све своје сегменте.
Остварени су следећи основни циљеви пословања:
• Билансна сума повећана је за 30,06% у односу на крај претходне године, док је код ванбилансне
суме остварено смањење од 7,82%;
• Пласмани комитентима повећани су за 30,85% у односу на крај претходне године;
• Депозити клијената порасли су за 22,56% у односу на крај 2009. године;
• Остварена је добит у бруто износу од 95.493 хиљаде динара;
• Просечна вредност Показатеља ликвидности у 2010. години износила је 1,70. Просечан Рацио
ликвидне активе за 2010. годину износио је 29,33;
• Банка је 11. марта 2010. године са KПMГ д.о.о. Београд закључила писмо о ангажовању за услуге
ИТ саветовања - Имплементација Базел II стандарда. Предвиђено je дa сe цeo Пројекат реализује у
четири фазе. У 2010. години, завршена је прва фаза: “Aнализа и планирање”, a упоредo се одвијају,
друга фаза: “Пројектовање и имплементација”, трећа: “Teстирање и усвајање” и четврта фаза:
“Надзор и контрола”. НБС je иницијални рок зa пуну примену Базел II стандарда oдложила сa
01.01.2011. године нa 31.12.2011. године. Банка је у потпуности спремна да oдмах пo доношењу
релевантних oдлука oд стране НБС инплементира Базел II стандарде.
2. У 2010. години Чачанска банка остварила је следеће резултате пословања:
• Остварени нето приходи по основу камата мањи су за 1,07% у односу на 2009. годину;
• Остварени нето приходи по основу накнада и провизија већи су за 2,70% у односу на 2009. годину;
• Остварен је нето добитак у износу од 93.107 хиљада динара;

•
•
•

Остварен је однос оперативних расхода и нето прихода од камата и накнада у износу од 61,12%;
Показатељ адекватности капитала имао је вредност од 18,00%;
Збир великих изложености банке премa једном клијенту или групи повезаних клијената на дан
31.12.2010. године износила је 92,99% капитала Банке;
• Показатељ ликвидности на дан 31.12.2010. године износио је 2,06;
• Вредност Рациа ликвидне активе на дан 31.12.2010. године износила је 28,56%;
• Вредност показатеља девизног ризика на дан 31.12.2010. године износила је 3,19%;
• Стопа повраћаја капитала после опорезивања износи 2,33%;
• Стопа повраћаја активе после опорезивања износи 0,37%;
• Остварени пословни добитак за 2010. годину износи 95.493 хиљадe динара;
• Цена акције у 2010. години кретала се од минималних 11.200,00 динара (на дан 28.09.2010. године)
до максималних 18.950,00 динара (на дан 11.01.2010. године), да би на дан 31.12.2010. године
износила 14.500,00 динара;
• Тржишна капитализација на дан 31.12.2010. године износила је око 1.935 милиона динара;
• Зарада по акцији на дан 31.12.2010. године износила је 0,70;
• Банка је власницима приоритетних акција исплатита гарантовану дивиденду од 5% у односу на
номиналну вредност акција (500,00 динара по акцији), коју исплаћује почетком године за претходну
годину.
3. Банка, у организационом смислу, послује као целина у чијем су саставу филијале и експозитуре и своје
пословање обавља на територији Републике Србије, из тих разлога није вршено извештавање по
сегментима у смислу МРС 14.
4. Остварени добитак у 2010. години је за 15,22% већи него добитак остварен у претходној години, али је
нижи од планираног за 2010. годину. Највећи утицај на неостваривање планираног добитка у 2010. години,
има остварење 85% добитка по основу камате, што је, највећим делом, проузроковано падом референтних
каматних стопа, суспензијом обрачунате камате на проблематична потраживања и заменом краткорочних
динарских пласмана из потенцијала Банке, пласманима са субвенционисаном каматном стопом.
5. Банка је у 2010. години применом МРС 39, односно, у складу са унутрашњом методологијом и у складу
са Одлуком о класификацији НБС обрачунала резервисања за процењење губитке по билансним и
ванбилансним ставкама. Обрачуната посебна резерва за процењене губитке на дан 31.12.2010. године
износи 3.784.718 хиљада динара. Обрачуната посебна резерва, умањена за исправке вредности билансне
активе и ванбилансних ставки, у износу од 1.586.959 хиљада динара, која су, у складу са унутрашњим
актима Банке, обрачуната и исказана на терет расхода, износи 2.231.267 хиљада динара. Банка је на дан
31.12.2010. године имала формирану посебну резерву за процењене губитке у износу од 1.422.813 хиљада
динара, тако да недостајући део процењеног губитка износи 808.454 хиљадe динара и биће покривен из
нераспоређене добити и посебних резерви формираних из добити ранијих година.
6. Банка нема стечене сопствене акције.
7. У току 2010. године у информациону технологију уложено је око 22 милиона динара.
8. Остварени добитак се у целом износу од 93.107 хиљада динара распоређује у посебну резерву из
добити за процењене губитке. У посебну резерву из добити за процењене губитке се распоређује део
резерве за опште банкарске ризике формиране ранијих година у износу од 3.341 хиљаду динара, а која је
настала по основу укидања резерви за опште банкарске ризике. Посебна резерва из добити за процењене
губитке остаје непокривена у износу од 712.006 хиљада динара.
9. Од дана билансирања до дана подношења Извештаја, одржана је једна ванредна и једна редовна
седница Скупштине Чачанске банке а.д. Чачак. 14.12.2010. године одржана је II ванредна седница
Скупштине акционара Банке на којој је потписан сет уговора о докапитализацији Чачанске банке од стране
ИФЦ и EБРД, донета Одлука о измени и допуни Уговора о оснивању Чачанске банке а.д. Чачак, Одлука о
измени и допуни Статута Банке и Одлука о избору председника и чланова Управног одбора.
XXIX редовна седница Скупштине акционара Банке одржана је 09.05.2011. године, када је поднет Извештај
Извршног одбора о пословању Банке у 2010. години и Извештај спољног ревизора о обављеној ревизији
Финансијских извештаја, усвојен Финансијски извештај за 2010. годину, Пословни план Банке за период
2011-2013. годинe и Пословна политика Банке за 2011. годину, донета Одлука о именовању члана
Управног одбора, Одлука о измени и допуни Уговора о оснивању Банке и донета Одлука о именовању
спољног ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2011. годину.
Чачак, мај 2011. године

Председник Извршног одбора Банке
Драган Јовановић, дипл. правник

