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БИЛАНС УСПЕХА 
У периоду од 1. јануара  до 31. децембра 2006. године 
 
 
                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 
 
 Напомена  2006. 2005. 
Приходи од камата 3.1. 30,632 32,592 
Расходи накнада и провизија  3.2. (2,484) (1,917) 
Нето приход по основу камата и провизија  28,148 30,675 
    
Нето расход од курсних разлика 3.3. (17,677) (723) 
Нето добитак / губитак  10,471 29,952 
    
Остали пословни приходи 3.4.. 184,776 131,903 
Остали пословни расходи 3.4.. (211,795) (167,647) 
Нето добитак / губитак  (27,019) (35,744) 
    
Приходи од  промене вредности  потраживања 3.6.. 1,510 416 
Расходи од промене вредности Хартија од вредности 3.6.. (13,153)  
Нето добитак/ губитак  (11,643) 416 
    
Губитак из редовног пословања  (28,191) (5,376) 
    
Ванредни приходи  3.5.. 137 186 
Ванредни расходи  (5) (142,746) 
    
РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА -ГУБИТАК  (28,057) (147,936) 
Одложена пореска средства 4.0., 78  
Порез из добитка 11. (3.999)  
НЕТО ГУБИТАК  (31.978) (147,936) 
 
 
У оквиру Биланса успеха Агенције за 2006. годину  дат је подбиланс остварених прихода и 
расхода- Фонда за осигурање депозита за период  јануар- децембар 2006. год . 
 
 
Финансијски приходи и расходи  2006. 2005. 
Приходи од камата  12,450 1,562 
Нето негегативан ефекат  курсних разлика  (16,941) (1,104) 
Расходи од промене вредности ХОВ  (13,153)  
Расходи одржавања портфолија ХОВ и банк.услуге  (1,210)  
Расходи оперативних трошкова  (7,000)  
Нето добитак / губитак  (25,854) 458 
 
 
Напомене на странама од 8-12 чине саставни део ових рачуноводствених извештаја 
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БИЛАНС СТАЊА 
На дан 31.децембра 2006. године 
 
 
                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 

АКТИВА Напомена  2006. 2005. 
Укупно готовина и готовински еквиваленти 3.7.,5. 732,329 604,753 
Готовина и готовински еквиваленти у динарима  414,772 314,654 
 Динарски рачун – Фонд  за осигурање депозита   40,801 36,101 
 Динарски рачун –текући рачуни Агенције   210,222 257,173 
Динарски рачун –орочени депозит у име и за рачун РС  162,109  
 Динарски рачун – текући рачуни код банака -донације  1,640 21,380 
Готовина и готовински  еквиваленти у страној валути  317,557 290,099 
Девизни рачун –Фонд за осигурање депозита                ЕУР 1,797 мил.  142,020 163,001 
Друга нов.средс.–Дев.рачун за куп. обвезница ст. дев.шт.ЕУР 7 хиљ  519 17,024 
Девизни рачун – донације                                               ЕУР 2,215 мил.  174,981 110,036 
Девизни рачун – ЕУР 444,45  37 38 
    
Потраживања за пласмане  3.8.,7. 1,531 3,265 
Пролазни рачун -текућих рачуна  13 1,478 
Потраж.за камату од НБС на средства Фонда за осиг.депозита  74 246 
Потраживања за камату на депозите по виђењу  1,444 1,541 
    
Хартије од вредности и други пласмани 3.9.,6. 1,028,350 304,450 
Учешћа у капиталу –хартије од вредности –акције   0 106,820 
Хартије од вредности које се држе до доспећа-обвезнице фед.   2,286 4,571 
Хартије од вредности-обвезнице старе дев. штедње ЕУР 2,750 
мил.                                                                       

 217,289 193,059 

Хартије од вредности-обвезнице републике Немачке ЕУР 
10,238мил.                                                                       

 808,775  

Основна средства 4.0.,10. 4,635 6,588 
    
Остала средства и активна временска разграничења 7.,8. 24,416 11,626 
    
Одложена пореска средства 9. 98 20 
    
Укупна актива  1,791,359 930,702 
    
Ванбилансна актива   336,720,177 434,401,967 
    
    
У оквиру Биланса стања  -билансне позиције које се односе на  
Фонд за осигурање депозита дате су на следећим рачунима  

   

    
Актива  1,210,340 410,031 
Готовина и готовински еквиваленти  у динарима  40,801 36,101 
Готовина и готовински еквиваленти  у страној валути ЕУР 1,797 
мил 

 142,020 163,001 

Остала новчана средства ЕУР 7 хиљ.   519 17,024 
Хартије од вредности  РС–обвезнице старе девизне штедње у 
износу од ЕУР 2,750 мил. 

 217,289 193,059 

Хартије од вредности-обвезнице републике Немачке ЕУР 
10,238мил.                                                                       

 808,775  

Остала потраживања  и активна временска разграничења  936 846 
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      ( у хиљад.  динара) 
ПАСИВА Напомена 2006. 2005. 
Укупно обавезе 4.1.,11. 360,931 180,352 
Остале обавезе из пословања  266 602 
Остале обавезе и пасивна временска разграничења  356,666 179,750 
Обабвезе из добитка  3,999  
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ    
Укупан капитал 4.2., 1,462,406 898,266 
Капитал- Фонд за санацију банака  239,819 530,034 
Фонд за осигурње депозита –у страној валути ЕУР 11,888 мил.  939,156 162,419 
Фонд за осигурање депозита- у динарима  283,431 205,813 
Ревалоризационе резерве по основу учешћа у капиталу    
Нераспоређена добит    
Исправка вредности капитала – губитак текуће год.  (31,978) (147,916) 
    
Укупна пасива  1,791,359 930,702 
    
Ванбилансна пасива 4.3. 336,720,177 434,401,967 
    
    
    
У оквиру Биланса стања- билансне позиције које се односе на 
Фонд за осигурање депозита приказане су на следећим 
рачунима 

   

    
Пасива  1,210,340 410,031 
Фонд за осигурање депозита у динарима  283,431 205,813 
Фонд за осигурање депозита у страној валути ЕУР 11,888 мил  939,156 162,419 
Пасивна временска разграничења-обрачунати приход  13,607 41,799 
Губитак текуће године   (25,854)  

 
 
 
Напомене на странама од 8-12 чине саставни део ових рачуноводствених извештаја 
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ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 
                    За пословну 2006. годину  
                                                                                                                             ( у хиљадама динара ) 
 
 
                                                                                                                             2006.                     2005. 
Токови готовине из пословне активности   
Приливи по основу камата 30,603 33,073 
Приливи по основу осталих пословних приходаа 18,634 23,511 
Приливи по основу осталих прихода 178,237 21,653 
Приливи по основу донација 306,214 85,968 
Приливи по основу ванредних позиција 138 49,382 
 533,826 213,587 
   
Нето одливи готовине из пословне активности    
Одливи по основу бруто зарада и других личних расхода (45,238) (32,060) 
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина  (25,362) (20,082) 
Одливи готовине по основу других трошкова пословања (26,623) (114,493) 
Одливи по основу ванредних позиција (13,133) - 
Одливи по основу донација (260,940)  
Одливи по основу накнада (2,484) (1,917) 
 373,780 (168,552) 
Нето прилив готовине из пословних  активности   160.046 45,035 
   
Токови готовине из активности пласирања и инвестирања   
Смањење хартија од вредности којима се тргује 283,852  
Повећање хартија од вредности којима се тргује 1,221,656  
Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности 2,285 2,285 
Одливи готовине за куповину обвезница старе дев.штедње  (151,259) 
Одливи за куповину основних средстава (25) (1,954) 
   
Нето прилив / одлив готовине за пласмане и инвестирања 940,064 (150,928) 
   
Токови готовине из активности финансирања   
Прилив по основу уплаћених премија осигурања 920,761 187,733 
Остали приливи од осигурања  - 
Одливи по основу осигураних депозита (10) (49) 
   
Нето прилив готовине из финансирања 920,751 187,684 
Ефекат курснних  разлика  (17,677) (723) 
   
   
Нето повећање готовине 127,576 81,068 
Готовина на почетку године 604,753 523,685 
   
Готовина на крају године 732,329 604,753 
 
 
 
 
Напомене на странама од 8-12 чине саставни део ових рачуноводствених извештаја 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
                    За пословну 2006. годину 
                                                                                                                               ( у хиљадама динара) 
 
                                                                                                                                  2006.              2005. 
Капитал- Фонд за санацију банака   
Стање на почетку године 530,034 738,267 
Смањење капитала по основу продаје акција Нишке банке (142,298)  
Покриће губитка за 2005. годину (147,917) (208,233) 
Стање на крају године 239,819 530,034 
   
Фонд за осигурање депозита     
Стање на почетку године 368,232 180,548 
Уплаћене премије осигурања у динарима 76,246 25,314 
Уплаћене премије осигурања у страној валути    ЕУР 9.988 мил. 776,737 162,419 
Уплаћена средства из ликвидационе масе  1,382  
Исплате осигураних деп. грађана код банака у стечају и ликвид. (10) (49) 
Стање на крају године 1,222,587 368,232 
   
Ревалоризационе резерве-по основу учешћа у капиталу банака   
Стање на почетку године  25,837 
Повећање у току године  44,237 
Смањење по основу покрића расхода за искњ.учешћа у акц.капиталу  (70,074) 
Стање на крају године  - 
Губитак за 2005. годину  147,917 
   
Нераспоређени добитак   
Стање на почетку године  22,528 
Смањење за покриће губитка за 2004. год.  (22,528) 
Стање на крају године  - 
   
   
 
 
Напомене на странама од 8-12 чине саставни део ових рачуноводствених извештаја 
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1. ДЕЛАТНОСТ 
 
 
 
Агенција за осигурање депозита, Београд ( у даљем тексту: Агенција ) обавља послове 
осигурања депозита физичких лица, у складу са законом о осигурању депозита. У складу са 
Законом Агенција обавља функцију стечајног или ликвидационог управника у банкама и 
друштвима за осигурање, учествује у управљању банкама чији је акционар Република Србија, 
организује и спроводи поступак продаје акција тих банака, организује и спроводи поступак 
приватизације друштвеног, односно државног капитала у друштвима за осигурање и обавља 
друге послове утврђене законом. 
 
Средства која Агенција користи за своје пословање чине фонд средстава за осигурање депозита,  
средства која Агенција обезбеђује из прихода која оствари обављањем  послова из своје 
надлежности, донација, и других извора. 
 
Статутом Агенције уређује се организација и начин обављања послова Агенције, органи 
Агенције и њихов делокруг, заступање и представљање Агенције и друга питања значајна за рад 
Агенције. 
 
Агенција за осигурање депозита води рачуноводство у складу са законом о Агенцији за 
осигурање депозита, Законом о осигурању депозита, Законом о рачуноводству и ревизији, 
Међународним рачуноводственим стандардима и Правилником о рачуноводственом 
евидентирању и извештавању. 
Матични број Агенције: 17606786 
Укупан број запослених 25 
 
 
Финансијске извештаје Агенције чине: 
Биланс успеха, 
Биланс стања, 
Извештај о токовима готовине , 
Извештај о променама на капиталу  
Напомене уз финансијске извештаје 
Статистички анекс 
 
2. Основ за састављање финансијских извештаја 
 
Рачуноводствени извештаји Агенције за обрачунски период Јануар- децембар 2006. године 
састављени су у складу са Законом о Агенцији, Законом о рачуноводству и ревизији, 
Међународним стандардима финаннсијског извештавања, Правилником о рачуноводственом 
евидентирању и извештавању, Правилником о контном оквиру за банке и друге финансијске 
организације.  
При састављању финансијских извештаја за 2006. годину процењивање билансних позиција 
извршено је у складу са законским прописима и према међународним рачуноводственим 
стандардима. 
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3. Преглед значајних рачуноводствених политика 
 
 
 
3.1. Приходи и расходи по основу камата 
 
Приходи и расходи по основу камата обухватају обрачунату камату по методу узрочности. 
Приходи по основу суспендоване камате су сторнирани и књиже се на пасивним временским 
разграничењима. Потраживања за суспендовану камату књиже се на активним временским 
разграничењима. 
 
 
3.2. Приходи и расходи по основу накнада  
 
Приходи и расходи по основу накнада за банкарске услуге утврђују се за период када су 
остварени. 
 
3.3. Приходи и расходи по основу курсних разлика 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса прерачунате су у динаре по 
средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза НБС, по основу којих су 
евидентиране позитивне и негативне курсне разлике. 
 
 
3.4. Остали пословни приходи и остали пословн расходи 
 
Остали пословни приходи и остали пословни расходи књижени су по начелу узрочности. 
На билансној позицији осталих пословних прихода књижени су приходи остварени по основу 
извршених услуга и прихода по основу донација. 
Остали пословни расходи обухватају расходе обрачунског периода, а односе се на оперативне  и 
остале  расходе Агенције. 
 
 
3.5. Ванредни приходи и расходи  
 
Под ванредним приходима и расходима подразумевају се приходи и расходи настали у 
обрачунском периоду по основу ванредних догађаја, а нису евидентирани на другим билансним 
позицијама прихода и расхода из редовног пословања Агенције. 
 
 
3.6. Приходи и расходи по основу промене вредности хартија од вредности  и по основу 
промене вредности потраживања 
 
Приходи и расходи по основу промене вредности хартија од вредности односе се на разлику 
између тржишне вредности и књиговодствене вредности и признајe се као приходи и расходи 
периода у којем је настала. 
На рачуну прихода и расхода по основу промене вредности потраживања евидентирани су 
ефекти промене вредности услед процене потраживања по ревалоризованој  вредности.  
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3.7. Готовина и готовински еквиваленти 
 
Готовина и готовински еквиваленти се састоје од средстава на динарским рачунима и средстава 
на девизном рачуну Агенције. 
 
 
3.8. Краткорочна потраживања за камату 
 
Потраживања за камату односе се на доспелу камату која је измирена у јануару 2007. године. 
 
 
3.9. Улагања у хартије од вредности  
 
Улагања у хартије од вредности које се држе до доспећа – обвезнице федерације, исказују се по 
номиналној вредности  умањеној за амортизовану вредност и свака промена вредности 
средстава која се држе до доспећа признајe се као приход или расход периода.  
Хартије од вредности  – обвезнице старе девизне штедње РС у књиговодственој евиденцији воде 
се по тржишној вредности. 
Хартије од вредност државне обвезнице Републике Немачке књиговодствено се евидентирају по 
набавној вредности и на дан биланса процењују се по тржишној вредности а свака промена 
вредности признаје се као приход или расход  периода. 
 
 
4.0. Стална средства  
 
Стална средства Агенције састоје се од рачунарске опреме, канцеларијског намештаја и 
службених возила, а исказана су по набавној вредности умањеној за укупан износ обрачунате 
амортизације и укупан износ губитка због обезвређења. 
Амортизација се обрачунава пропорционалном методом, применом стопа амортизације на 
набавну вредност основних средстава према амортизационим групама  утврђеним  Правилником 
о амортизацији. 
У складу са пореским прописима за пореске потребе Агенција је извршила обрачун пореске 
амортизације сталних средстава. 
Агенција је у 2006. години исказала одложено пореско средство, по основу обрачунате пореске 
амортизације. Пореска амортизација обрачуната је у мањем износу од амортизације обрачунате 
по рачуноводственим прописима, тако да је Агенцији признат нижи порески расход од 
рачуноводственог расхода.  
 
4.1. Остале обавезе из пословања  
 
Остале обавезе одмеравају се у висини трошкова прибављања, а односе се на: обавезе према 
добављачима, обавезе за плаћање пореза на капитални добитак.  
На рачуну осталих обавеза евидентирани су разграничени приходи од камата на обвезнице 
федерације и разграничених прихода по основу акумулиране камате садржане у вредности 
државнних обвезница Републике Немачке. На рачуну пасивних временских  разграничења 
евидентирана су примљена средства из кредита и донација Светске банке и ДФИД-а. 
 
4.2. Капитал Агенције 
 
На рачуну капитала  Агенције воде се средства– Фонда за осигурање депозита и Фонда за 
санацију банака. 
У складу са Законом о осигурању депозита и Законом о Агенцији,  Фонд за осигурање депозита 
образован је ради  обезбеђења средстава за осигурање депозита. 
Фонд за осигурање депозита формира се од уплата премија за осигурање које плаћају банке, 
прихода од улагања средстава фонда за осигурање депозита, средстава остварених наплатом 
потраживања Агенције из стечајне масе банке по основу исплате осигураних депозита, 
средстава обезбеђених задуживањем, донација и срестава буџета РС. 
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 Средства Фонда  за осигурање депозита у књиговодственој евиденцији воде се посебно за 
уплате премија осигурања депозита на основу осигурања динарских штедних улога, а посебно за  
уплате премија осигурања по основу девизне штедње грађана код банака.  
На рачуну  фонда за санацију банака евидентирана су примљена и остварена средства из  
ранијих година. 
 
 
 
4.3. Ванбилансне позиције активе и пасиве 
 
На ванбилансним позицијама књижени су краткорочни и дугорочни пласмани у динарима и 
страној валути које је Агенција у име и за рачун Републике Србије евидентирала у својим 
књигама, као  и остала ванбилансна актива и пасива: 
 

• Закључком Владе Републике Србије, Агенција је овлашћена да у име и за рачун 
Републике Србије изврши куповину свих у целости резервисаних потраживања банака 
код којих је био  покренут  поступак продаје акција у државном власништву.  

        Агенција је у име и за рачун Републике Србије купила резервисана билансна 
потраживања од Јубанаке а.д. Београд, Новосадске банке а.д. Нови Сад, Континентал 
банке а.д. Нови Сад,, Нишке банке а.д. Ниш и  Војвођанске банке ад Нови Сад.  

        Стање резервисаних билансних  потраживања на дан 31.12.2006. године износи: 
        Динарски пласмани  1.197.073.094,66 динара, 
        Девизни  пласмани  у динарској противвредности износе динара 26.434.682.356,10  

(што по средњем курсу НБС  на дан 31.12.2006. године износи ЕУР 334.616.232.) 
  
• На основу закључка Владе Републике Србије, Агенција је у име и за рачун Републике 

Србије преузела потраживања по основу Уговора о преносу свих права власништва 
Војвођанске банке а.д. Н.Сад на трајним улозима према мешовитим банкама са 
територије Зпадне Славоније и према Закључку Владе Републике Србије којим је 
извршена конверзија потраживања у капитал према дужницима ХИП Петрохемија, 
Спортски центар Миленијум Вршац, Политика ад Београд, Агенција је у својим 
књигама евидентирала потраживања у износу од 4.505.643.828,23 динара. 

 
• У складу са одредбама Закона о регулисању односа Републике Србије и банака у стечају 

по основу преузетих иностраних кредита, односно зајмова, крајњи дужници- правна 
лица, односно њихови правни следбеници на територији РС , у погледу чијих је обавеза 
банка у стечају, односно ликвидацији дужник, односно оригинални дужник или гарант 
у смислу законски преузетих обавеза, ослобађају обавеза према банкама у стечају, 
односно ликвидацији и ступају у обавезу према Републици Србији.  Агенција је у име и 
за рачун Републике Србије овлашћена да управља преузетим потраживањима из основа 
Париског и Лондонског клуба поверилаца, на основу чега је у својим књигама у 
ванбилансној евиденцији укњижила релавантне главнице и обрачунате камате што   
укупно  износи ЕУР 3.855.345.711 што у динарској противвредности  износи  
304.572.311.192,00 динара.  
У току 2006. године Агенција је по основу наплате преузетих потраживања  на рачун 
буџета Републике Србије уплатила динара 1.247.849.025,44. 
 

• На рачуну остале ванбилансне активе и пасиве књижен је износ од 10,466,768.37 динара 
на име залоге- хипотеке на стан за одобрени стамбени кредит.  
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5. Готовина и готовински  еквиваленти                                                                      ( у динарима) 
                                                                                                                                                            
 
Текући динарски  рачун 414.772.451,26 

 
Девизни рачун 317.038.215,22 

 
Остала новчана средства  518.563,90 
 
На рачуну готовине и готовинских еквивалената евидентирана су динарска и девизна средства 
Агенције.   
 
 
6. Улагања у хартије од вредности  којима се тргује  и хартије које се држе до доспећа                                                                          
 
 
 
6.1. Хартије од вредности –обвезнице старе дев.штедње којима се тргује            (у динарима)                                                    
На рачуну –хартије од вредности РС- књижене су обвезнице старе девизне 
штедње Републике Србије намењене трговању. 

 

Стање портфолија хартија од вредности –обвезница под 31.12.2006. године 
износи ЕУР 2.750.493,00 што у динарској противвредности износи  
 
 

217.288.947,00 

 6.2. Хартије од вредности –државне обвезнице Републике Немачке 
намењене трговању  
Дeвизна средства Агенције –средства Фонда за осигурање депозита Народна 
банка Србије по налогу Агенције у своје име а за рачун Агенције, у току 
2006.године улагала је  у хартије од вредности –инвестициони портфолио. 
Стање портфолија хартија од вредности обвезница Републике Немачке на дан 
31.12.2006. године износи ЕУР 10.237.663,71 што у динарској противвредности 

 

износи 
 
 

808.775.433,09 
 
 
 

6.3. Хартије од вредности које се држе до доспећа  
У току 1999. године Агенција је акције Нишке банке а.д. Ниш продала ББ а.д. 
Београд за износ од 16,000,000.00 динара.ББ а.д. Београд је акције платила тако 
што је на Агенцију пренела обвезнице СРЈ емитоване по основу Закона о 
претварању кредита одобрених од банака носиоцима прим. пољопривредне 
производње у јавни дуг федерације. Закључно са 31.12.2006. године наплаћено  

 

је дванаест ануитета. Вредност обвезница према ануитетском плану под 
31.12.2006. год. износи 
 
 

2.285.714,32 
 

 
 
7.Остала актива                                                                                                                 ( у динарима)           
           
                                                                                                                                              
7.1.Потраживања по основу доспеле камате, су потраживања  за 
обрачунату  камату на депозите по виђењу на средства Агенције за децембар 
2006. године, под  31.12.2006. године износе 

1.517.609,18 

  
7.2. Дати аванси и остала потраживања 22.421.561,69 
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8. Активна временска разграничења                                                                           ( у динарима) 
Укупно на рачуну активних временских разграничења књижен је износ  2.006.910,33 

 
9.  На рачуну одложених  пореских  средстава књижен је износ од   98.664,87 
 
10. Садашња вредност основних средстава износи  4.635.052,38 
 
 
 
 
 
11. Остала пасива                                                                                                              ( у динарима)   
                                                                                                                                             
Обавезе из добитка  износе   3.999.127,16 
Обавезе према добављачима 265.907,91 
Обавезе у обрачуну- примљена средства из донација 1.387.703,86 
Обавезе према Републици Србији за депонована средства ХИП Азотара 
Панчево 

162.109.389,47 

Разграничени приходи из донација 175.134.271,38 
Разграничени приходи –примљене донације намењене за куповину 
основних средстава  

2.974.465,77 

Разграничени обрачунати приходи по основу обрачунате камате  
(приноса) на обвезнице Републике Немачке износе   

      13.606.807,53 

Укупан износ по основу  осталих пасивних временских разграничења 
износи  

1.453.834,90 

 
 
 
Расходи Агенције 
 
Укупно остварени расходи Агенције у периоду 01.01.-31.12.2006. године износе  
358.195.835,74 динара  
 
Приходи Агенције  
 
Укупни приход Агенције за период 01.01.-31.12.2006. године утврђен је у износу од 
330.138.436,40 динара  
 
На основу усвојеног финансијског плана Агенције за 2006. годину остварени расходи и приходи 
значајније нису одступали од планираних, осим исказаних расхода по основу негативних 
курсних разлика и расхода промене вредности хартија од вредности – обвезница страе девизне 
штедње РС и државних обвезница Републике Немачке.  
 
По годишњем рачуну за 2006. годину Агенција је изказала губитак периода пре опорезивања у 
износу од 28.057.399,34 динара, што је  резултат негативних курсних разлика  и расхода по 
основу промене вредности ХОВ.  
Агенција је за 2006. годину остварила нижи порески расход од рачуноводственог расхода, због 
чега је губитак мањи  за износ одложеног пореског средства у висини од 78.212,78 динара, а по 
основу пореза на добитак остварен по основу капиталног добитка губитак је увећан за износ од 
3.999.127,16 динара тако да  укупан губитак после опорезивања износи 31.978.313,72 динара.  
 
                                                                                                            Рачуноводство Агенције 


