И З В Е Ш ТА Ј О П О С Л О В А Њ У
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РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АД УЖИЦЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
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1. Уводне напомене
Извештај о пословању Агенције за осигурање и финансирање извоза ад Ужице (у даљем
тексту "Агенција") обухвата период пословања Агенције од 01. јануара до 31. децембра
2014. године (у даљем тексту: извештајни период) и има за циљ анализу и оцену
профитабилности и продуктивности пословања Агенције, као и анализу стања и динамике
вредности њене пословне имовине и извора финансирања током извештајног периода.
Основу за анализу чинили су појединачни извештаји о пословању организационих целина и
рачуноводствени подаци преузети из главне књиге Агенције.
2. Оснивање и делатност
Агенција је основана 26. јула 2005. године са неограниченим временом трајања. Подаци о
Агенцији су регистровани у Регистар привредних субјеката 16. августа 2005. године, чиме је
Агенција стекла својство правног лица. Правна форма Агенције је затворено акционарско
друштво које је основано од стране Републике Србије, са уписаним капиталом од ЕУР
25,000,000.00 од чега је у 2005. години било уплаћено ЕУР 12,507,469.50 (50.03% од укупно
уписаног капитала) а остатак је уплаћен у 2006. години у динарској противвредности по
средњем курсу важећем на дан уплате.
Оснивање Агенције је спроведено у складу са посебним Законом о агенцији за осигурање и
финансирање извоза Републике Србије.
Платни промет везан за обављање делатности Агенције се спроводи преко подрачуна
(подрачун за редовно пословање и подрачун за сопствене приходе) отворених у оквиру
консолидованог рачуна трезора који се води у Управи за трезор. Спајањем Фонда СМЕЦА
22. маја 2009. године преузети су и динарски и девизни рачуни код пословних банака које је
Фонд имао отворене у тренутку спајања.
Изменама и допунама Закона о Агенције (Службени Гласник Републике Србије бр. 88/10) од
01. децембра 2010. године дошло је до измена и допуна и делатности Агенције.
Основна регистрована делатност Агенције су остала осигурања, што обухвата:
 Осигурање и реосигурање извозних послова и инвестиција у иностранству домаћих
правних лица и предузетника од комерцијалних и некомерцијалних ризика као и осигурања
наплате потраживања извозника на домаћем тржишту највише до износа вредности
извозног посла, и то самостално или у сарадњи са другим осигуравајућим
друштвима,односно агенцијама;
 Финасирање извозних послова домаћих правних лица и предузетника, суфинансирање
извозних послова са комерцијалним банкама и другим финансијским организацијама,
рефинансирање извозних кредитних комерцијалних банака;
 Финансирање припремних извоза домаћих правних лица и предузетника по закљученом
уговору о извозу;
 Финансирање инвестиција домаћих правних лица и предузетника на иностраним
тржиштима ради подстицања извоза;
 Осигурање припреме извоза домаћих правних лица и предузетника од некомерцијалних и
комерцијалних ризика по закљученом уговору о извозу, самостално или у сарадњи са другим
осигуравајућим друштвима, односно агенцијама;
 Финансирање страног купца или његове банке у вези са извозом домаћег правног лица
или предузетника;
 Осигурање домаћих банака у вези са кредитима и гаранцијама по извозним пословима и
инвестицијама у иностранству и закљученим кредитним линијама са страним банкама;
 Издавање гаранција и других јемства по извозним пословима и инвестицијама у
иностранству;
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 Пружање других услуга у вези са финансирањем, гарантовањем и осигурањем извозних
послова и инвестиција на домаћем и иностраном тржишту.
Остале регистроване делатности које Агенција може обављати су: давање и узимање
кредита (кредитни послови), куповина и продаја хартија од вредности (послови са ефектима
и емисиони послови), откуп потраживања и пружања других финансијских услуга.
Доношењем измена и допуна Закона о Агенције (Службени гласник Републике Србије број
88/10 од 01. децембра 2010. године) извршена је промена седишта Агенције. Упис је
извршен и у Агенцији за привредне регистре, дана 26. јануара 2011. године. Од тог датума,
седиште Агенције је у Ужицу, Николе Пашића 30.
Матични број Агенције је 20069244.
Порески идентификациони број Агенције је 103982111.
3. Макроекономско окружење
Српска економија је, све до 2008. године, бележила раст који је био међу највећим у Европи,
са просечним растом БДП од око 5 одсто. Глобална криза је прекинула тај тренд у 2009.
години, када је привредни раст снижен за 3,5 одсто. Привреда је наставила да расте у 2010.
и 2011. години, али осетно спорије, у просеку 1,3 одсто у овом двогодишњем периоду. У
2012. години, као резултат ниског раста у целом региону, економски раст је био негативан, 1,7 одсто, а у 2013. години је привреда напредовала за 2,5 одсто, највећим делом
захваљујући опоравку пољопривредног сектора и снажном расту извоза. У 2014. је очекиван
позитиван раст, али је услед мајских поплава БДП опао за 1,8 одсто, углавном због
успореног раста извоза и смањеног обима производње руда и електричне енергије. У 2015.
години се очекује раст БДП од око 1,0 одсто, уз даљи раст извоза и опоравак индустријске
производње, нарочито у домену производње електричне енергије. Влада Републике Србије
је у 2014. години донела важне мере, пре свега у домену законодавства, а може се
очекивати да се ефекти тих законских промена осете кроз повећање директних страних
инвестиција у другој половини 2015. године. Висока стопа незапослености у Србији је
значајно снижена у периоду од 2005 до 2008 године, када је са 20,8 одсто сведена на 13,6
одсто. Почетак глобалне економске кризе је драматично преокренуо овај тренд, тако да је у
првој половини 2012. године стопа незапослености достигла ниво од 25,5 одсто. Од тада,
стопа незапослености континуирано опада, па је у другој половини 2013 године била на
нивоу од 20,1 одсто а на краја 2014. године 16,8 одсто.
Број запослених је порастао са 1.703.000 крајем 2013. године на 1.706.000 крајем 2014.
године, што је раст од 0,2 одсто. У истом временском периоду, број особа које се
изјашњавају као незапослени је опао са 770.000 на 742.000, што је пад од 3,6 одсто. Висока
незапосленост је утицала на зараде и, последично, на домаћу потрошњу. Према
статистичким подацима које је објавила Народна Банка Србије, просечне нето зараде,
изражене у ЕУР по средњем курсу, пале су са просечних 402 евра месечно у 2008. години на
око 367 евра у 2014. години. Овај пад просечне зараде изражен у еврима, је последица
промене курса евра према динару. Нижа примања запослених довела су до пада домаће
потрошње у наведеном периоду, али је штедња грађана и даље у благом порасту. У
децембру 2014. године, укупна штедња становништва је достигла скоро 8,8 милијарди евра,
док је у 2008. години била на нивоу од 4,8 милијарди евра. Овај тренд говори у прилог
значајног потенцијала за будућу потрошњу и кредитни раст , који ће се реализовати са
постизањем одрживог економског раста. Једна од последица ниске потрошачке тражње је и
пад нивоа инфлације. Почетком 2013. године, инфлација је пала са скоро 13 одсто на ниво
од 2,2 одсто крајем године, а сличан тренд се наставио и у 2014, па је инфлација у децембру
износила 1,7 одсто. Пад инфлације је резултат ниске агрегатне тражње, снижавања цене
пољопривредних производа у Србији и цене енергената на светском тржишту, као и
рестриктивних мера монетарне политике. Пратећи слабљење инфлаторних притисака уз
стабилан девизни курс, Народна банка Србије је отпочела са снижавањем референтне
каматне стопе. Референтна каматна стопа је износила 11,75 одсто у фебруару 2013. године,
да би на крају те године опала на 9,5 одсто, што је смањење од 225 базних поена. Током
2014. и почетком 2015. године, Народна банка Србије је наставила са снижавањем
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референтне каматне стопе и она сада износи 7,5 одсто. Очекује се да ће српска економија
расти у 2015. години, подстакнута континуираним растом извоза и повећањем директних
страних инвестиција, као и позитивним расположењем инвеститора због очекиваног даљег
приближавања ЕУ, као и либералнијом монетарном политиком Европске централне банке.
Док су прошле године најважнија економска питања била везана за глобалну
макроекономску ситуацију, мајске поплаве, као и перцепцију ризика великих инвеститора,
очекује се да ће у 2015. години пад евра у односу на долар, ниска цена нафте и разилажење
између Америчке и Европске централне банке имати велики утицај на тржишта у развоју.
Очекујемо да у наредних неколико година главни покретачи економског раста буду сектори
пољопривреде, грађевине и енергетике, нарочито са даљом либерализацијом тржишта,
усаглашавањем са стандардима ЕУ и глобалним опоравком економије. Ови фактори би
требало да доведу и до раста српског извоза и страних директних инвестиција.
4. Активност Скупштине, Управног и Извршног одбора Банке у извештајном периоду
4.1 Скупштина Агенције
Надлежности Скупштине Агенције су утврђене Законом о агенцији за осигурање и
финансирање извоза Републике Србије и статутом Агенције.

Име и презиме
Никола Николоски
Александар
Стевановић
Љубиша Ђуровић
Зденка Миљковић
Тања Наупарац

Чланови скупштине АОФИ на дан 31.12.2014 године
Ационар кога
Функција
Референце
представља
Директор продајног центра
Председник Република Србија
Београд у Дунав осигурању
Заменик
Република Србија
Консултант
председника
Заменик председника
Члан
Република Србија
Општине Палилула
Инспектор за заштиту животне
Члан
Република Србија
средине у Панчеву
Маркетинг менаџер у
Члан
Република Србија
Апатинској пивари

Скупштина је у 2014. години одржала 23 седницe и донела 38 одлука из своје надлежности.
Поред других одлука, Скупштина је донела следеће опште акте:
1. 48. писана седница од 7. маја 2014. године
– Одлуку о измени Статута Агенције
2. 51. ванредна писана седница од 28. маја 2014. године
– Одлуку о усвајању извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2013. годину;
3. 52. редовна седница од 30. јуна 2014. године
– Одлуку о усвајању Извештаја о раду Извршног одбора Агенције за 2013. годину,
– Одлуку о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Агенције за 2013. годину;
– Одлуку о усвајању Извештаја о пословању Агенције за 2013. годину;
– Одлуку о доношењу Правила пословања;
4.2 Управни одбор Агенције
Надлежности Управног одобра Агенције су утврђене Законом о агенцији за осигурање и
финансирање извоза Републике Србије и статутом Агенције. Управни одбор Агенције за
осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице (у даљем тексту: Агенција)
је у 2014. години одржао осам седница и донео 40 одлука из своје надлежности.

4

Чланови Управног одбора АОФИ на дан 31.12.2014 године
Ационар кога
Име и презиме
Функција
Референце
представља
НБС,
заменик
генералног
Република
Раде Петровић
Председник
директора Дирекције за опште
Србија
послове
Заменик
Република
Олгица Батић
Адвокат
председника
Србија
Корпоративни
директор
за
Република
Тања Гавриловић Члан
комерцијалне
послове
у
ЈП
Србија
Електромрежа Србије
Република
Петар Павловић
Члан
АОФИ
Србија
Република
Ђорђе Јоксић
Члан
Директор за инвестиције
Србија
На 3. седници од 28. јануара 2014. године Управни одбор је донео следеће битне одлуке и
опште акте:
– Правилник о интерној ревизији;
– Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама;
– допуну Правилника о организацији и систематизацији радних места;
– Кредитно упутство;
– Политику и процедуре за управљање кредитним ризиком;
– Процедуру за осигурање потраживања од комерцијалних ризика;
– одлуку о примању к знању Извештаја о ревизији финансијских извештаја и
правилности пословања Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике
Србије за 2012. годину Државне ревизорске институције;
– одлуку о примени Закона о умањењу нето прихода лица запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС”, број 108/13) на Aгенцију;
– одлуку о давању сагласности за закључење полисе осигурања са осигураником
ИМПОЛ СЕВАЛ АД СЕВОЈНО;
– одлуку о усвајању Извештаја о попису имовине и обавеза Агенције за осигурање и
финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице са стањем на дан 31.
децембар 2013. године.
На 4. писаној седници од 31. јануара 2014. године Управни одбор је донео:
– одлуку о измени Плана јавних набавки за 2014. годину.
На 5. писаној седници од 25. фебруара 2014. године Управни одбор је донео:
– одлуку о предлагању Скупштини усвајања финансијског извештаја Агенције за
осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице за 2013. годину.
На 6. писаној седници од 12. марта 2014. године Управни одбор је донео:
– Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
На 7. седници од 14. марта 2014. године Управни одбор је донео:
– одлуку о предлагању Скупштини усвајања Извештаја о пословању Агенције за
осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице у 2013. години;
– одлуку о разрешењу генералног директора Агенције, на лични захтев;
– одлуку о избору генералног директора Агенције.
На 8. седници од 21. марта 2014. године Управни одбор је донео:
– одлуку о избору члана Извршног одбора Агенције.
На 9. седници од 12. јуна 2014. године Управни одбор је донео:
– одлуку о предлагању Скупштини усвајања Извештаја о раду Извршног одбора за
2013. годину;
– одлуку о доношењу и предлагању Скупштини усвајања Извештаја о раду Управног
одбора за 2013. годину;
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одлуку о предлагању Скупштини усвајања Извештаја о пословању Агенције за
осигурање и финансирање извоза Републике Србије за 2013. годину;
– Кредитно упутство;
– Политику и процедуре за управљање кредитним ризиком;
– Процедуру за осигурање потраживања од комерцијалних ризика;
– Правилник о раду;
– одлуку о предлагању Скупштини усвајања коригованог Финансијског извештаја
Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице за
2013. годину;
– одлуку о сазивању редовне годишње Скупштине Агенције.
На 10. седници од 30. децембра 2014. године Управни одбор је донео:
– Програм пословања за 2015. годину;
– Финансијски план за 2015. годину;
– Одлуку о тарифама осигурања потраживања;
– Одлуку о условима кредитирања и висини каматних стопа и провизија;
– Одлуку о условима издавања гаранција и висини провизија за издавање гаранција
и других облика јемстава;
– Услове за обављање послова факторинга.
Такође, на предметној седници Управни одбор је примио к знању извештаје Интерне
ревизије за 2014. годину и план рада Интерне ревизије за 2015. годину.
У складу са закључком Скупштине Агенције са 6. редовне седнице, одржане 26. јуна 2006.
године, уз овај извештај прилажу се усвојени записници са седница Управног одбора у 2014.
години, који чине његов саставни део и у којима је приказана присутност на седницима
Управног одбора, као и ток седница.
–

4.3 Извршни одбор Агенције
Надлежности Извршног одобра Агенције су утврђене Статутом Агенције. Пословне
активности Извршног одбора Агенције током 2014. године биле су усмерене на подршци
извоза Републике Србије, као и на одржавање ликвидности и профитабилности пословања,
јачање економског положаја и раст тржишног учешћа Агенције. У посматраном периоду
дошло је до промене председника и чланова Извршног одбора, па је одбор Агенције радио у
следећем саставу:
Име и презиме
Дејан Вукотић
Данило Ћирковић
Никола Тегелтија

Функција
Председник
Члан
Члан

У периоду од 1. јануара 2014. године до 31. децембра 2014. године Извршни одбор Агенције
за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице (у даљем тексту:
Агенција) одржао је 77 седница и донео укупно 614 одлука из своје надлежности.
Од 01.01.2014.године до 31.12.2014.године Агенцији је поднето 144 захтева за финансирање
извозних пројеката у укупном износу од ЕУР 67.507.300, од чега је одобрено 112 кредита са
појединачним износима од ЕУР 30.000 до максималних ЕУР 2.000.000 у складу са
пословном политиком Агенције. Од свих одобрених, до сада је исплаћено 110 партија.
Поред одобрених и исплаћених кредита у 2014. години још је исплаћено 19 кредитних
партија, што значи да је укупан број исплаћених кредита током 2014. године 129 у износу од
ЕУР 45.780.000.
Износи појединих кредита су редуковани и одобрени у зависности од оцене бонитета
зајмотражиоца, а по успостављању адекватног средства обезбеђења биће исплаћен и 1
одобрен, а нереализовани кредит у износу од ЕУР 150.000
У 2014. години Агенција је издала гаранције у укупном износу од ЕУР 23.469.405,18. На дан
31.12.2014.године Агенција има у стању гаранције у укупном износу од ЕУР 50.585.807,31. У
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2014..години Агенција је по основу провизија и затезних камата по гаранцијама које има у
портфолију остварила приходе од РСД 157.346.984 или ЕУР 1.300.836,60.
По пословима факторинга Агенција је у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.године
откупила потраживања на међународном и домаћем тржишту у укупном износу од ЕУР
60.457.254,88 кроз 4.686 факторинг трансакција. Број реално активних уговора у наведеном
периоду износио је 74, и то 47 уговора у међународном промету и 27 уговора у домаћем, по
којима су откупљивана потраживања од 50 дужника у земљи и 179 дужника из 33 земље,
претежно ЕУ.
Агенција је 2014.годину закључила са 55 полисе осигурања извозних потраживања од
комерцијалних ризика (банкротство или продужено неплаћање дуга) и некомерцијалних
(политичких) ризика. Тим уговорима осигурана су потраживања српских извозника од купаца
из више од 40 земаља света у износу од ЕУР 153.580.801,61.
5. Пословне активности Агенције по секторима у извештајном периоду
КРЕДИТНА АКТИВНОСТ
Агенцији је у току 2014. године поднето 144 захтева за финансирање извозних пројеката у
укупном износу од ЕУР 67.507.300, од чега је одобрено 112 кредита са појединачним
износима од ЕУР 30.000 до максималних ЕУР 2.000.000 у складу са Пословном политиком
Агенције.
У току 2014. године је исплаћено 129 кредита у укупном износу од ЕУР 45.780.000, а по
успостављању адекватног средства обезбеђења биће исплаћен још 1 одобрени, а
нереализовани кредит у износу од ЕУР 150.000.
Одбијено је 4 захтева за кредит у укупном износу ЕУР 1.300.000 због неиспуњавања
критеријума за кредитирање или обавезних услова Агенције.
У Агенцији су у обради још 5 захтева за краткорочне кредите у укупном износу од ЕУР
5.300.000.
Статус захтева
Одобрени - реализовани
Одобрени - нереализовани
Одобрени и одустали
Одбијени
У процедури

Број кредита
129
1
2
4
5

Износ кредита у ЕУР
45.780.000
150.000
800.000
1.300.000
5.300.000

Просечна пондерисана каматна стопа на кредите у 2014. години је била 4,02 %.
Преглед реализованих кредита по висини каматне стопе
Каматна стопа
Број кредита
Износ кредита
Проценат

3%

4%

16
19.000.000
42%

18
7.600.000
17%

4,5%

5%

1
90
200.000 18.040.000
0%
39%

6%
4
940.000
2%

Укупно
129
45.780.000
100%
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Кредити су дати на рок од 1 до 12 месеци. Према плановима отплате, камате се плаћају
месечно, док је отплата главнице уговарана до датума истека кредита, али и у месечним
ратама. Агенција је током 2014. године 32% реализованих кредита одобрила са рочношћу до
шест месеци, док је 68% кредита имало рочност дужу од шест месеци, а мању од годину
дана.
Кредити у износу од ЕУР 45.780.000 су дати директно корисницима уз обезбеђења
потраживања у широком дијапазону од сопствених меница зајмотражиоца и јемстава других
бонитетних предузећа и личних меница власника предузећа, хипотека, залога на опреми или
роби до гаранција банака и авалираних меница банака, у зависности од процене ризика
пласмана на основу оцене бонитета зајмотражиоца.
Преглед реализованих кредита по средствима обезбеђења:
Средство обезбеђења
гаранција
хипотека
јемство
менице
залога на опреми
залога на роби
залога на потраживањима
Укупно

Број кредита
1
29
25
21
27
25
1
129

Износ
150.000,00
9.855.000,00
4.710.000,00
7.590.000,00
4.605.000,00
17.470.000,00
1.400.000,00
45.780.000,00

Учешће
0%
22%
10%
17%
10%
38%
3%
100%
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У току 2014. године Агенција је реализовала 3 кредита у износу од ЕУР 395.000 извознику
који спада у микро предузеће, 66 кредита у износу од ЕУР 10.545.000 извозницима – малим
предузећима, 38 кредита у износу од ЕУР 10.930.000 извозницима – средњим предузећима и
22 кредита у износу од ЕРУ 23.910.000 извозницима – великим предузећима.
Преглед реализованих кредита по величини предузећа:
Величина предузећа
микро
мало
средње
велико
Укупно

број кредита
3
66
38
22
129

износ кредита
395.000,00
10.545.000,00
10.930.000,00
23.910.000,00
45.780.000,00

Учешће
1%
23%
24%
52%
100%

Највећу заступљеност у коришћењу краткорочних кредита Агенције имала су предузећа која
послују у прерађивачкој индустрији, у износу од ЕУР 19.560.000, што представља 43% свих
пласмана. Предузећа прехрамбене (27% свих пласмана) и металске (10% свих пласмана)
индустрије су такође имала значајније учешће у кредитном портфолију Агенције.
Кредити су додељени извозницима из следећих делатности:
Делатност
Транспорт
Електронска
Дрвна
Фармацеутска
Бродоградња
Грађевинска
Хемијска
Текстилна
Машинска
Металска
Прехрамбена
Прерађивачка
Укупно

Број кредита
1
4
1
4
3
1
13
5
43
46
7
1
129

Износ
80.000,00
250.000,00
285.000,00
470.000,00
500.000,00
515.000,00
1.000.000,00
1.580.000,00
4.490.000,00
4.500.000,00
12.550.000,00
19.560.000,00
45.780.00,00

Учешће
0%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
3%
10%
10%
27%
43%
100%
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Агенција је у досадашњем раду кредитирала предузећа из свих региона Србије осим са
подручја Косова и Метохије. Сам регионални распоред реализованих кредита је био
концентрисан према регионима који су имали највиши раст извозних активности.
Кредити су додељени извозницима из следећих округа:
Округ
Топлички
Поморавски
Рашки
Нишавски
Северно-банатски
Браничевски
Борски
Северно-бачки
Јабланички
Колубарски
Расински
Сремски
Јужно-бачки
Јужно-банатски
Моравички
Мачвански
Златиборски
Београдски
Укупно

Број кредита
1
1
3
1
3
3
2
3
4
6
7
7
5
3
9
11
11
49
129

Износ
90.000,00
150.000,00
360.000,00
400.000,00
450.000,00
490.000,00
700.000,00
700.000,00
1.250.000,00
1.350.000,00
1.570.000,00
1.760.000,00
1.850.000,00
2.250.000,00
2.660.000,00
4.235.000,00
7.170.000,00
18.345.000,00
45.780.000,00

Учешће
0%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
3%
4%
4%
5%
6%
9%
16%
40%
100%
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У структури кредитираних извозних послова предњаче послови за ЕУ у износу око 38 %, где
се налазе и највећи спољнотрговински партнери Србије, а затим извозни послови са бившим
југословенским републикама, који учествују са 28 % у портфељу Агенције и послови са
Руском Федерацијом у износу од 16%.
Кредитирајући конкретне извозне уговоре, Агенција је са ЕУР 8.940.000 подржала извоз роба
на тржиште БиХ, са ЕУР 7.310.000 на тржиште Русије, са ЕУР 4.185.000 на тржиште Италије,
са ЕУР 3.450.000 на тржиште Кипра, а са ЕУР 3.010.000 и ЕУР 2.700.000 на тржишта
Немачке и САД.
Кредити су одобрени предузећима за извоз роба у следеће државе:
Земља извоза
УАЕ
Турска
Палестина
Хрватска
Луксембург
Чешка
Грчка
Пољска
Румунија
Швајцарска
Белгија
Македонија
Холандија

Број кредита
1
1
1
2
1
1
1
2
3
3
2
4
2

Вредност
Учешће
30.000,00
0%
250.000,00
0%
100.00,000
0%
150.00,000
0%
200.000,00
0%
290.000,00
1%
300.000,00
1%
340.00,000
1%
400.000,00
1%
550.000,00
1%
600.000,00
1%
680.000,00
1%
700.000,00
2%
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Енглеска
Словенија
Танзанија
Јужна Кореја
Аустрија
Црна Гора
Белорусија
Тунис
САД
Немачка
Кипар
Италија
Русија
БиХ
Укупно

1
3
2
1
6
12
1
3
2
21
4
16
15
18
129

800.000,00
865.000,00
900.000,00
1.000.000,00
1.470.000,00
1.960.000,00
2.000.000,00
2.600.000,00
2.700.000,00
3.010.000,00
3.450.000,00
4.185.000,00
7.310.000,00
8.940.000,00
45.780.000,00

2%
2%
2%
2%
3%
4%
4%
6%
6%
7%
8%
9%
16%
20%
100%

Сектор кредита је у 2014.години по основу камата приходовао ЕУР 2.055,86 милиона што
представља смањење од 17% у односу на претходну годину. Такође сектор кредита је
реализовао укупан приход од око ЕУР 2,397 милиона по основу камата и провизије.

(у 000 ЕУР)
Приходи од камата на
одобрене краткорочне
кредите
Процентуална
промена
прихода од камата

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

1.578

2.026

2.041

2.144

2.460

2.603

202%

28%

1%

5%

15%

6%

2013.

2014.

2.491 2.055,86
-4%

-17%

12

Сектор кредита је у 2014.години по основу провизија приходовао ЕУР 341 хиљаду што
представља смањење од 32% у односу на претходну годину.
(у 000 ЕУР)
Приходи од провизија на
одобрене краткорочне
кредите
Процентуална промена
прихода од провизија

2007.
445

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

279

466

646

617

543

498

341

-37%

67%

39%

-4%

-12%

-8%

-32%

У циљу обезбеђења што ефикасније подршке извозницима Агенција је, поред кредитирања
под повољним условима, својим клијентима, у сарадњи са сличним агенцијама из окружења
и бонитетним кућама из иностранства, омогућавала информације о бонитету њихових
постојећих и потенцијалних купаца. На тај начин, Агенција је помагала својим клијентима у
избору страних купаца смањујући ризик наплате потраживања на најмању могућу меру.
Агенција је у 2014. години сарађивала са привредним коморама Србије и Београда, као и
регионалним привредним коморама учествујући на бројним семинарима и презентацијама
намењеним извозницима, првенствено малим и средњим предузећима.
ПОСЛОВИ НА ИЗДАВАЊУ ГАРАНЦИЈА
АОФИ се бави издавањем плативих и чинидбених гаранција као што су лицитационе
гаранције, гаранције за добро извршење посла, авансне гаранције, ретенционе и гаранције
за одржавање у гарантном периоду. Издавање гаранција не захтева пласман средстава од
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стране АОФИ (осим у случају плаћања по гаранцији), а чинидбене гаранције обезбеђују
значајно веће извозне послове од њиховог износа (обично чинидбене гаранције чине 2-15%,
најчешће 5-10% вредности извозног посла/инвестиционог пројекта, тако да је њихов
мултипликатор најчешће 20, а може бити и до 50).
Последњих година је евидентан раст активности Агенције на издавању гаранција што се
види из графика:

Од укупих прихода од провизија и затезних камата у 2014. години у износу од РСД
157.346.984 (ЕУР 1.300.836,60) у Агенцији је наплаћено РСД 140.342.181(ЕУР 1.160.252,59)
или 89,19%.
Раст прихода од провизија по гаранцијама најбоље се види из графика у коме је евидентан
пораст прихода од провизија по гаранцијама у последње две године у односу на претходне
године:

Током 2014. године Агенција је издала петнаест гаранција у укупном износу од ЕУР
23.469.405,18. Од укупног броја гаранција четири гаранције су за наплату потраживања,
једна је тендерска гаранција, четири гаранције су за примљени аванс, две гаранције за
добро извршење посла и четири за одржавање у гарантном периоду. На дан 31.12.2014.
године Агенција на стању има 18 гаранција у укупном износу од РСД 6.118.773.256,24 или
ЕУР 50.585.807,31. Такође, од гаранција које су у стању 31.12.2014. године седам су
контрагаранције, а пет гаранција је по Програму мера за јачање кредитног и гаранцијског
потенцијала лица чији је оснивач Република Србија.
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Захваљујући издатим чинидбеним гаранцијама и контрагаранцијама у 2014. години клијенти
Агенције су реализовали извозне послове у износу од 200 милиона ЕУР на тржишта Кеније,
Танзаније, Словеније, Македоније, Велике Британије и Француске.

Уз помоћ издатих гаранције током 2014.године клијенти Агенције су реализовали послове у
домену производње метала, металске производње, производње електричне опреме,
производње машина и опреме, производње саобраћајних средстава, текстилне производње,
информисања и комуникација и грађевинарства.

Агенција је у 2014.години издала гаранције предузећима из округа Србије који су имали
висок раст извозних активности и то првенствено из београдског, подунавског, браничевског,
пчињског, колубарског и нишког округа.
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Током 2014. године Агенција је исплатила УСД 43.963.290,75 по две и у истом износу и
наплатила своја потраживања по исплаћеним гаранцијама.
ФАКТОРИНГ ПОСЛОВИ
У периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. у Агенцији је откупљено потраживања у износу од
ЕУР 60.457.254,88. У 2014. години кроз послове факторинга остварен је већи промет за
22,17% у односу на 2013. годину, упркос стању у привреди, блокадама и УППР-овима
великих система који су се током 2013. године налазили међу првих 10 клијената.
У међународном факторингу откупљено је потраживања у износу од ЕУР 39.780.938,71 што
представља повећање од 18,37% у односну на 2013. годину. Учешће међународног промета
у укупном промету износи 65,80%.
У домаћем факторингу остварен је промет од РСД 2.439.924.047,15 односно ЕУР
20.676.316,17, ако се за конверзију користи средњи курс на дан откупа уступљеног
потраживања (1ЕУР=118,0057 РСД). Учешће домаћег факторинга у укупном промету
износио је 34,20%. У домаћем промету остварено је повећање промета у односу на
2013.годину од 30,23%.
Експонираност АОФИ на дан 31.12.2014 износи 12.155.111,20 ЕУР.
Факторинг индустрија према подацима секције за факторинг при Привредној комори
Београда и у 2014. години бележи пад промета као и броја активних факторинг компанија.
Пад промета, као што је већ наведено, проузрокован је блокадама и стечајевима великих
система, који су уједно и били највећи корисници факторинга.
Од укупног међународног промета који је остварен у Србији, Агенција за осигурање и
финансирање извоза а.д. и даље заузима водеће место, иако су крајем године многе банке
почеле озбиљније да нуде услуге међународни факторинга, пре свега кроз двофакторски
систем.
Најзначајнији резултат сектора факторинга у 2014. години представља оставрен промет од
ЕУР 8.576.313,59 кроз двофакторски систем, чиме је први пут после шест година чланства
испуњен и услов за останак у ФЦИ-ју.
ПОСЛОВНА АКТИВНОСТ СЕКТОРА ФАКТОРИНГА У 2014. години
Укупан промет
Промет међународни
факторинг

60.457.254,88 ЕУР

100,00%

39.780.938,71 ЕУР

65,80%

Промет домаћи факторинг

20.676.316,17 ЕУР

34,20%
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Експонираност АОФИ
31.12.14.
Укупан приход *
Приход од камата
Приход од провизија
Број трансакција

12.155.111,20 ЕУР
139.204.077,31 РСД
97.082.721,57 РСД
РСД
РСД
42.121.355,56
РСД
4.686

*Подаци преузети из књиговодства представљају обрачунски износ фактурисаних
камата и провизија у 2014.години.
Промет сектора факторинга у периоду 2010-2014 у ЕУР

Број факторинг трансакција у периоду од 2010-2014 годинама

Диверсификација портфолија према земљама извоза
Редни
број
1
2
3
4
5

ДРЖАВА
Италија
Словенија
Босна и Херцеговина
Немачка
Финска

Промет у
ЕУР
7.783.104,34
6.735.829,95
4.861.987,49
3.496.656,03
2.356.798,38

%
учешћа
19,56%
16,93%
12,22%
8,79%
5,92%
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Танзанија
Румунија
Аустрија
Алжир
Швајцарска
Велика Британија
Данска
Мађарска
Црна Гора
Македонија
Израел
Француска
Пољска
Ческа
Белгија
Шпанија
Грчка
Шведска
Литванија
Хрватска
Тунис
Словачка
Португал
Турска
Холандија
Америка
Аустралија
Бугарска
УКУПНО:

1.765.727,72
1.763.596,83
1.560.869,47
1.311.310,71
1.012.627,11
975.921,10
894.813,39
725.366,34
712.427,46
647.972,51
564.824,96
499.491,80
428.834,29
338.815,46
325.359,46
190.249,13
180.575,22
172.369,52
94.363,36
82.476,54
64.345,23
58.100,26
35.330,00
33.331,32
32.353,43
30.754,10
24.415,30
19.940,50
39.780.938,71

4,44%
4,43%
3,92%
3,30%
2,55%
2,45%
2,25%
1,82%
1,79%
1,63%
1,42%
1,26%
1,08%
0,85%
0,82%
0,48%
0,45%
0,43%
0,24%
0,21%
0,16%
0,15%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,06%
0,05%
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Проценат учешћа привредних грана у односу на 2014. годину се није битно мењао. И даље
је највећи проценат промета остварен у металској индустрији. Повећање откупљених
потраживања забележен је пре свега у текстилној индустрији и услугама.
Диверсификација портфолија по регионима

Регион
Београдски
Браничевски
Јужно-Бачки
Колубарски
Мачвански
Моравички
Нишавски
Пчињски
Пиротски
Подунавски
Расински
Северно-Бачки
Северно-Банатски
Сремски
Шумадијски
Топлички
Златиборски
УКУПНО

промет у
2014
19.974.065,85
682.590,55
74.518,32
1.275.144,41
3.190.924,46
110.760,22
280.560,39
288.785,72
5.093.959,09
7.260.950,13
5.505.766,96
673.458,80
124.548,92
3.443.489,50
7.211.373,65
33.516,72
5.232.841,19
60.457.254,88

% учешћа у
укупном
промету
33,038327476
1,129046549
0,123257862
2,109166902
5,277984365
0,183204183
0,464064057
0,477669257
8,425720123
12,010055939
9,106875545
1,113942076
0,206011537
5,695742400
11,928053406
0,055438706
8,655439617
100,00
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АКТИВНОСТИ ОСИГУРАЊА ИЗВОЗНИХ ПОТРАЖИВАЊА
Сектор за осигурање од комерцијалних ризика је у 2014. години наставио да подржава
извозне активности српске привреде. Пословну 2014. годину Сектор за осигурање је
завршио са укупно 55 закључених полиса осигурања. Укупно је осигуран промет у износу од
ЕУР 153.580.801,61. Осигурана су потраживања од купаца из 46 земаља широм света
укључујући и Србију. Од укупно осигураног промета, у структури извозних послова по
земљама предњаче земље ЕУ. Међу њима је и даље доминантно учешће Италије. Значајно
одредиште извозних производа Србије и даље су земље из окружења. Све је веће
интересовање српских извозника за осигурањем потраживања од купаца из Србије.
Структура осигураног промета по земљама
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Преглед осигураног промета по земљама

Од маја 2006. године, када је издата прва полиса осигурања потраживања од комерцијалних
ризика, број полиса осигурања значајно се повећао. Мањи пад броја осигураника у 2014. у
односу на 2013. годину није утицао на смањење осигураног промета и премијског прихода,
који у 2014. бележе раст. Међу клијентима Сектора за осигурање и даље су највише
заступљена велика предузећа која у укупној структури осигураног промета учествују са
70,77%.
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Структура осигураног промета по величини предузећа

У стуктури осигураног промета и даље је најзаступљенија прерађивачка индустрија са
учешћем од 59,82 %.
Структура осигураног промета по делатностима

У поређењу са претходним годинама забележен је раст осигураног промета који у 2014.
години износи 153.580.801,61 ЕУР.
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Раст је забележен и у премијском приходу у 2014. години у односу на претходну годину. У
2014. години остварен је премијски приход од 998.363,65 ЕУР. Увећан износ премијског
прихода последица је повећања осигураног промета.

У 2014. години пријављено је укупно 29 штета, од којих су успешном наплатом затворене 23
штете док је једна штета исплаћена. Укупан број исплаћених штета у 2014. години је 7 у
износу од 397.179,81 ЕУР.
По висини исплаћених штета, као и претходне године, највећи удео има Италија, на коју се
односи 83%, затим следи Чешка са 8%, Хрватска са 5% и Србија са 2%.
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Регрес у 2014. години по основу исплаћених штета износио је 31.571,96 ЕУР.
6. Биланс успеха Агенције
Агенција је током 2014. године пословала профитабилно и остварила је добитак, пре
опорезивања, у износу од 474 милиона динара (или 3.9 милиона евра).
2014.

2013.

-

-

(384.905)
(1.333)
(1.034)

(260.093)
(1.476)
(1.051)

(178.408)
(19.069)
(1.832)
(107.346)
(75.883)

(146.389)
(22.156)
(2.743)
(11.407)
(74.871)

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК

(384.905)

(260.093)

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

5.747.470

1.159.786

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

(4.392.527)

(184.312)

1.354.943

975.474

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

109.063

116.595

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

(4.862.526)

(770.102)

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

4.263.253

12.329

ОСТАЛИ РАСХОДИ

(1.040)

(7.452)

478.788

66.751

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови материјала
Трошкови горива и енергије
Трошкови зарада. накнада зарада и остали лични
расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Трошкови дугорочних резервисања
Нематеријални трошкови

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА
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НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

4.818

-

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

473.970

66.751

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
Порески расход периода
Одложени порески расходИ периода
Одложени порески приходи периода

(70.486)
962

(11.932)
(865)
-

НЕТО ДОБИТАК

404.446

53.954

7

1

ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

У наставку је преглед прихода из основних делатности Агенције за текућу и претходну
годину.
2014.

2013.

Приходи из основне делатности Агенције:
Приходи од камата на:
- краткорочне кредите
- факторинг послове
- гаранције

248.674
92.883
14.411

285.602
109.876
-

Укупно приходи од камата из основне делатности

355.968

395.478

Приходи по основу накнада и провизија на:
- краткорочне кредите
- факторинг послове
- гаранције

41.287
42.116
115.431

57.036
24.978
155.449

Укупно приходи од накнада из основне делатности

198.834

237.463

Приходи од премија осигурања

116.239

105.819

Укупно приходи из основне делатности

671.041

738.760

67.925
603.125
100.695

80.113
134.556
37.560

Остали финансијски приходи:
Приходи од камата на орочене депозите
Позитивне курсне разлике
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
Приходи по основу потраживања за исплаћене
штете по регресном праву
Приходи по основу реосигурања
Приходи по основу потраживања из уговора о
гаранцијама
Приход од камата по ХОВ Обвезнице РС
Остали финансијски приходи

46.161
23.294

100.673
55.907

4.216.060
7.337
11.831

12.217

Укупно остали финансијски приходи

5.076.429

421.026

Укупно финансијски приходи

5.747.470

1.159.786
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7. Биланс стања Агенције
Укупна нето билансна сума Агенције на дан 31. децембар 2014. године износи 7,621 милион
динара и већа је од билансне суме на дан 31. децембра 2013. године (7,105 милиона
динара).
Ванбилансна сума износи 19,173,594 хиљада динара и у односу на стање 31. децембра
2013. године је већа за 4 процента.
Вредност сталне имовине, коју чине нематеријална имовина, опрема и дугорочни
финансијски пласмани лица износи 1,947,369 хиљада динара, а у односу на 2013. годину
значајно је већа услед исказаних дугорочних обвезница емитованих од стране Републике
Србије које су у власништву Агенције, а које су крајем 2014. године евидентиране у оквиру
сталне имовине (16 милиона евра).
Обртна имовина на дан 31. децембар 2014. године износила је 5,672,588 хиљада динара,
што је за 20 процената мање у односу на претходну годину из разлога интензивније наплате
потраживања и смањења стања депозита.
Укупан капитал Агенције на дан 31. децембра 2014. године износи 6,765,077 хиљада динара
(31. децембар 2013. године: 6,410,631 хиљада динара) и односи се на: основни капитал у
износу од 5,652,658 хиљада динара (31. децембар 2013. године: 5,652,658 хиљада динара),
резерве у износу од 670,216 хиљада динара (31. децембар 2013. године: 620,216 хиљада
динара) и на нераспоређену добит у износу од 442,203 хиљаде динара (31. децембар 2013.
године: 137,757 хиљада динара).
Дугорочна резервисања и обавезе износиле су на дан 31. децембар 2014. године 512,496
хиљада динара, што је за 16 процената веће у односу на претходну годину, услед опрезније
процене и већег износа дугорочних резервисања.
Краткорочне обавезе Агенције на дан 31. децембра 2014. године износе 343,484 хиљада
динара, што је за 36 процената више у односу на 2013. годину, највећим делом због
повећања обавеза из факторинга услед интензивирања ових послова, као и веће обавезе по
основу пореза на добит за 2014. годину.

АКТИВА
Стална имовина
Нематеријална имовина
Некретнине, постројења и опрема
Дугорочни финансијски пласмани
Одложена пореска средства
Обртна имовина
Залихе
Потраживања по основу продаје
Потраживања из специфичних послова
Друга потраживања
Краткорочни финансијски пласмани
Готовински еквиваленти и готовина
Активна временска разграничења
УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
Капитал
Основни капитал
Резерве

31.
децембар
2014.

31.
децембар
2013.

1.947.369
762
4.318
1.942.289

6.970
1.276
5.636
58

1.100

139

5.672.588
267
915.414
45.361
4.056.544
637.374
17.628
7.621.057

7.097.899
183
45
620.440
321.962
5.384.426
739.433
31.410
7.105.008

19.173.594

18.370.568

6.765.077
5.652.658
670.216

6.410.631
5.652.658
620.216
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НераспоређенИ добитак

442.203

137.757

Дугорочна резервисања и обавезе
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе

512.496
262.496
250.000

441.411
191.411
250.000

343.484
27.055
252.144

252.966
4.148
232.444

10.521
53.764

147
16.227

7.621.057

7.105.008

19.173.594

18.370.568

Краткорочне обавезе
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге
дажбине
Пасивна временска разграничења
УКУПНА ПАСИВА
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Финансијски извештаји Агенције за 2014. годину били су предмет ревизије, која је изразила
позитивно мишљење са резервом. Извештај ревизора, обрасци финансијских извештаја као
и Напомене уз финансијске извештаје које садрже детаљна објашњења позиција
финансијских извештаја налазе се у прилогу овог документа.
8. Изложеност Агенције ризицима
НБС је усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке.
Основне новине које та одлука доноси су те што се прописују садржај и форма Извештаја о
процесу интерне процене адекватности капитала банке, врше се поједина терминолошка
прецизирања у вези с процесом интерне процене адекватности капитала, у складу с којима
је израђен и Извештај о процесу интерне процене адекватности капитала. Такође, уводи се,
ради унапређења праћења ризика ликвидности у банкарском сектору Србије, поред
постојећег показатеља ликвидности, нови, ужи показатељ ликвидности, који на страни
активе обухвата само ликвидна потраживања банке првог реда и утврђују се најниже
дозвољене вредности овог показатеља.
Агенција има успостављен свеобухватан и поуздан систем управљања ризицима који је у
потпуности интегрисан у све пословне активности Агенције, односно омогућује да се
управља са свим ризицима којима је изложена или може бити изложена по основу свих
њених пословних активности.
Систем управљања ризицима дефинисан је Процедуром за управљање ризицима,
политикама и процедурама, те дефинисањем склоности за преузимање ризика кроз
успостављање лимита за нивое ризика који су прихватљиви за Агенцију. Сви ризици које је
могуће измерити или оценити подвргавају се структури лимита на нивоу Агенције и
усаглашеност са тим лимитима се континуирано прати.
Агенција је у свом пословању изложена следећим ризицима:
кредитни ризик;
кредитно-девизни ризик;
ризик ликвидности;
тржишни ризици;
оперативни ризик;
ризик концетрације;
ризик улагања;
ризик земље;
ризик измирења/испоруке;
ризик друге уговорне стране;
стратешки ризик;
репутациони ризик;
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-

ризици који настају по основу спољих фактора.

9. Развој Агенције у наредном периоду
План активности Агенције полази од расположивих пословних ресурса, са једне ,и износа и
структуре затеченог портфеља пласмана Агенције крајем 2014. године, са друге стране.
Поред тога, План активности узео је у обзир полазне оквире Плана пословања Агенције за
2015. годину, као и опште услове за пословање банкарског сектора у пројектованом
макроекономском амбијенту. Постојеће макроекономске пројекције узимају у обзир све
релевантне факторе од значаја за анализу и планирање активности у оквиру појединачних
индустрија, укључујући и банкарску индустрију и пласман банкарских производа на тржишту
Републике Србије.
Влада је стратешки оријентисана на процес европских интеграција ради бржег стицања
статуса пуноправног члана ЕУ. Општи оквир економске политике за период од 2015. до
2017. године утврђен је развојним документима Владе као што су: Споразум о стабилизацији
и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и
Републике Србије са друге стране (у даљем тексту: ССП), Национални програм за усвајање
правних тековина Европске уније (2013 - 2016), опште и секторске националне развојне
стратегије, Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.
Ради задовољавања економских и политичких критеријума за чланство у Европској унији
(ЕУ) обезбедиће се јачање административних капацитета и стабилност институција које
гарантују демократију, владавину права, поштовање људских права и заштиту мањина,
развој тржишне економије и јачање њених капацитета да одговори на притисак конкуренције
и тржишних снага из ЕУ, као и стварање стабилног економског и монетарног окружења. У
складу са стратешким развојним оквиром опредељена је економска политика за наредни
средњорочни период. Основни циљеви економске политике у наредном средњорочном
периоду су:
1. успостављање макроекономске стабилности спровођењем мера фискалне консолидације
и јачањем стабилности финансијског сектора;
2. отклањање препрека расту привредне активности и конкурентности спровођењем
свеобухватних структурних реформи.
Влада, у наредном периоду, водиће економску политику усмерену на креирање стабилног и
предвидивог пословног амбијента неопходног за раст привредне активности и повећање
удела приватног сектора у производњи, запошљавању и инвестицијама. У том циљу, у
претходном периоду, усвојен је већи број реформских закона чија примена треба да доведе
до отклањања структурних слабости привреде и стварања основе за дугорочно одржив раст.
Основни циљеви фискалне политике у наредном периоду су: o снижавање удела јавних
расхода, фискалног дефицита и јавног дуга у БДП; o јачање пореске дисциплине, која
подразумева побољшање система наплате пореза и смањење сиве економије; o јачање
дугорочне фискалне одрживости кроз спровођење структурних реформи, посебно реформи
јавног сектора. Снажна фискална консолидација у 2015. години од 3% БДП на расходној
страни довешће до краткотрајног пада привредне активности, након чега се очекује убрзање
раста БДП на реалним основама. Структура и динамика усвојених мера штедње креирана је
тако да обезбеди одрживу путању опоравка у наредним годинама. Са становишта раста
привреде битно је нагласити да се уштеде неће остваривати на рачун капиталних улагања
који су кључни за покретање инвестиционог циклуса, већ првенствено кроз смањење текућих
расхода који су у протеклом периоду били предимензионирани у односу на снагу привреде.
Предвиђено фискално прилагођавање највећим делом извршиће се смањивањем расхода
за запослене у јавном сектору, смањивањем пензија, субвенција и других врста директних
или индиректних облика помоћи државним и јавним предузећима, али уз заштиту
најрањивијих и најсиромашнијих слојева становништва. Такође, приоритети фискалне
политике у наредном периоду биће јачање пореске дисциплине, повећање ефикасности
наплате пореза и борба против сиве економије. На овај начин ће се истовремено
обезбедити унапређење општих услова привређивања и равноправног пословања и
смањивање укупног фискалног дефицита
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Економска политика у наредном периоду биће заснована на компаративним предностима
Србије, првенствено у области пољопривреде и прехрамбене индустрије, енергетике,
саобраћајне инфраструктуре, аутомобилске индустрије и индустрије информационих
технологија. Истовремено, потребно је подстицање делова привреде који доприносе расту
БДП, извоза и запошљавања.
Средњорочна и дугорочна одрживост салда на текућем рачуну зависиће од спровођења
структурних реформи и повећања конкурентности извоза роба и услуга, али и од каматних
трошкова, које би у случају драстичног погоршања услова финансирања на иностраним
тржиштима вршили снажан притисак на раст дефицита текућег рачуна. У том погледу важну
улогу има одржива фискална позиција и смањивање унутрашњих макроекономских
неравнотежа. Очекује се да ће ефекти фискалне консолидације, кроз смањење државне
потрошње, утицати на смањивање дефицита текућег рачуна. Међутим, ови ефекти ће
делимично бити неутралисани већим издацима за камате.
Бржи раст извоза од увоза омогућиће смањивање дефицита робе и услуга на 7,6%
БДП у 2017. години. Очекује се и нижи ниво дефицита текућег рачуна (са донацијама)
са уделом од 4,3% у БДП на крају 2017. године. Редукција негативног нето извоза робе
и услуга, првенствено као резултат промене структуре домаће привреде, допринеће
смањивању спољне неравнотеже и ризика одрживости спољног дуга и екстерне
ликвидности.
Обзиром да је и основни циљ пословања Агенције подстицање раста извоза и смањење
спољнотрговинског дефицита Републике Србије, пословање Агенције у 2015. години
одвијаће се у складу са циљевима, принципима и политикама утврђеним у овом плану
пословања, применом инструмената и мера које ће донети и доносити, односно предузимати
органи Агенције у складу са овлашћењима из овог плана пословања и Правилима
пословања и одлукама о условима краткорочног кредитирања, гарантовања, откупа
потраживања и осигурања, као и висинама каматних стопа, провизија и премија за све
производе Агенције.
Реализацијом Плана пословања, Агенција треба да обезбеди:
раст извозних активности привреде Републике Србије,
смањење спољнотрговинског дефицита Републике Србије и
развој међународних економских односа Републике Србије.
За остварење ових циљева, активност Агенције биће усмерена на:
- стабилност и сигурност пословања,
- висок ниво бонитета пласмана,
- очување реалне вредности капитала,
- остварење стимулативне добити и повраћај дела исте у буџет Републике Србије.
- повећање активности осигурања потраживања, гарантовања и финансирања (
кредити и факторинг),
- преструктурирање у сфери пласмана средстава, са класичних кредитних односа
на нове видове и облике сарадње попут факторинга, форфетинга, издавања
гаранција и послова осигурања,
- развој кредитних односа и послова осигурања са иностранством.
У реализацији ових активности, Агенција ће приоритетно развијати сарадњу са малим и
средњим предузећима као циљној групи, чије интересе и развојне програме може подржати
и обезбедити својим потенцијалом.
Активност Агенције ће такође бити усмерена на подизање квалитета интерних процеса,
производа и услуга и рационализацију пословања.
Пројекција обима и структуре датих активности и нивоа датих циљева, као планских
задатака, приказана је у прилозима овог плана пословања као и у финансијском плану
Агенције за 2015. годину.
У својим активностима, Агенција ће се руководити на првом месту интересима свог
акционара а затим и клијената, уз поштовање и уважавање интереса других, у циљу
остваривања равноправних међусобних односа.
Приступ пласманима и услугама Агенције могућ је свим потенцијалним клијентима под
условима утврђеним овим планом пословања.
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Пословне активности Агенција ће реализовати наступом:
у своје име и за свој рачун,
у своје име, а за рачун других субјеката и
у име и за рачун других субјеката.
У дефинисању и реализацији политике, Агенција ће се руководити следећим принципима:
ликвидности,
сигурности и
профитабилности.
Приоритетно, у реализацији пласмана императив је да се обезбеди здрав портфолио, како
би се потенцијални губици због лоших пласмана свели на најмању могућу меру. У том циљу,
морају се обезбедити реални и сигурни инструменти обезбеђења наплате и брз и ефикасан
систем наплате пласмана.
Расположива средства, сагласно овом плану пословања Агенција ће пласирати
предузетницима, малим и средњим предузећима, као и великим предузећима.
Агенција ће својим клијентима правним лицима одобравати: револвинг кредите, есконт
меница, кредите са планом отплате, као и дугорочне инвестиционе кредите, факторинг и
форфетинг аранжмане, плативе и чинидбене гаранције. Агенција ће такође, од клијената
који имају потраживања од кредитно способних дужника откупљивати таква потраживања
уколико процени да је тај облик кредитирања најпогоднији за Агенцију и клијента.
У сарадњи са јавним предузећима и локалним самоуправама, Агенција ће учествовати на
тендерима за пружање својих услуга, а све у циљу регионалног развоја мање развијених
средина.
Кредити правним лицима се одобравају у динарима са валутном клаузулом по важећем
курсу Народне банке Србије за страну валуту на дан пуштања кредита у течај, или у
девизама за плаћање према иностранству.
Сагласно овом плану пословања, на основу расположивог потенцијала, Агенција ће
издавати:
гаранције,
контрагаранције,
супергаранције,
авале,
акредитиве и
друге облике јемства.
У циљу лакшег праћења клијената, Агенција може одобравати и вишенаменске, обавезујуће
и необавезујуће кредитне линије на период до годину дана, које могу укључивати више
различитих билансних и ванбилансних производа.
Оцена бонитета клијената, одобравање пласмана и давање јемства и гаранција и контрола
и утврђивање одговорности за донете и реализоване одлуке, врши се по процедури и на
начин који су утврђени у кредитном упуству за правна лица и осталим актима Агенције.
додати осигурање
Обезбеђење сигурности наплате пласмана и потраживања и по основу јемства и гаранција,
вршиће се следећим инструментима:
меницама,
овлашћењем за наплату са текућег рачуна
гаранцијама других банака,
депозитом,
залогом потраживања, хартија од вредности, страног новца, драгоцености,
робе и других покретних ствари.
осигурања код осигуравајућих организација и
хипотеком на непокретну имовину.
ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
______________________________
Дејан Вукотић
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