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У складу са Одлуком о објављивању података и информација банке („Сл. Гласник РС“, бр. 
45/2011) Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд објављује квантитативне податке, 
односно информације које се односе на капитал, адекватност капитала и технике за 
ублажавање кредитног ризика, са стањем на дан 30. јуна 2012. године. 
 
1. Квантитативне информације о капиталу   
                                                                                                                             у 000 RSD 

Назив позиције Износ 
КАПИТАЛ 10.299.143
         ОСНОВНИ КАПИТАЛ              8.989.466

                       Номинална вредност уплаћених акција, осим 
                       преференцијалних кумулативних акција                        4.476.872
                       Емисиона премија                       3.988.999

                          Нераспоређена добит из ранијих година                     830.603
                          Губици из претходних година                           0

                       Добит из текуће године                                      0 
                       Нематеријална улагања                        (135.829)
                       Регулаторна усклађивања вредности                         (171.179)

 
 
                       Нереализовани губици по основу хартија од вредности  
                       расположивих за продају 

 
                       (17.450)

                       Потребна резерва из добити за процењене губитке по    
                       билансној активи и ванбилансним ставкама банке    (153.729)

            ДОПУНСКИ КАПИТАЛ             1.777.528

                          Номинална вредност уплаћених преференцијалних  
                       кумулативних  акција               53.019

                          Део ревалоризационих резерви банке                    1.724.509
            ОДБИТНЕ СТАВКЕ ОД КАПИТАЛА                  (467.851)
                 Од чега: умањење основног капитала                     (233.926)
                 Од чега: умањење допунског капитала      (233.925) 

                          Износ за који су прекорачена квалификована учешћа у  
                       лицима која нису лица у финансијском сектору (6.663)

                          Потребна резерва из добити за процењене губитке по    
                          билансној активи и ванбилансним ставкама банке             (461.188)

УКУПАН ОСНОВНИ КАПИТАЛ              8.755.540

УКУПАН ДОПУНСКИ КАПИТАЛ             1.543.603

 
 
2. Квантитативне информације о капиталним захтевима 
                              у 000 RSD 
Капитални захтеви по врстама ризика         Капитални захтев        
Кредитни ризик – стандардизовани приступ  
Банке 104.963 
Држава и централне банке - 
Физичка лица 1.327.871 
Јавна административна тела - 
Привредна друштва 1.174.232 
Терит. аутономије и локалне самоуправе - 
Остале изложености 441.390 
Укупно капитални захтев за кредитни ризик  3.048.456  
Од чега:  
     Обезбеђено некретнинама 715 
     Доспела ненаплаћена потраживања 2.021 
Тржишни ризици 181.820 
Од чега: Девизни ризик 181.820 
Оперативни ризик 876.751 
Укупно капитални захтеви 4.107.027 
Показатељ адекватности капитала (%) 30,09 
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3. Квантитативне информације о техникама за ублажавање кредитног ризика 
 
Банка је за потребе израчунавања кредитним ризиком пондерисане активе и капиталног 
захтева за кредитни ризик користила инструменте материјалне кредитне заштите у 
облику готовинског депозита. 

                                                      у 000 RSD 

Технике смањења кредитног ризика  -      
Класе изложености 

Изложености покривене 
инструментима материјалне 

кредитне заштите 

Изложености покривене 
инструментима нематеријалне 

кредитне заштите 

Банке 200.486 - 

Држава и централне банке - - 

Физичка лица 16.069 - 

Јавна административна тела - - 

Привредна друштва - - 

Терит. аутономије и локалне самоуправе - - 

Остале изложености - - 

Укупно  216.555 - 
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