
Прилог 24  
Образац КБУ  

   
__________________________________________________________     

(пословно име и седиште највишег матичног друштва банкарске групе)     

   

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА БАНКАРСКЕ ГРУПЕ  

за период 1. јануара - ______20____. године  

(у хиљадама динара)  

Назив позиције  Износ  

I а Приходи од камата     

I б Расходи камата     

I 1. Добитак по основу камата     

I 2. Губитак по основу камата     

II а Приходи од накнада и провизија     

II б Расходи од накнада и провизија     

II 1. Добитак по основу накнада и провизија     

II 2. Губитак по основу накнада и провизија     

III 1. Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер 
вредности кроз биланс успеха  

   

III 2. Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер 
вредности кроз биланс успеха  

   

IV 1. Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су 
расположиве за продају  

   

IV 2. Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су 
расположиве за продају  

   

V 1. Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се 
држе до доспећа  

   

V 2. Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се 
држе до доспећа  

   

VI 1. Нето добитак по основу продаје удела (учешћа)     

VI 2. Нето губитак по основу продаје удела (учешћа)     

VII 1. Нето добитак по основу продаје осталих пласмана     

VII 2. Нето губитак по основу продаје осталих пласмана     

VIII 1. Нето приходи од курсних разлика     

VIII 2. Нето расходи од курсних разлика     

IX Приходи од дивиденди и учешћа     

X Остали пословни приходи     

XI 1. Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и 
резервисања  

   

XI 2. Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и 
резервисања  

   

XII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи     

XIII Трошкови амортизације     

XIV Оперативни и остали пословни расходи     

XV 1. Приходи од промене вредности имовине и обавеза     

XV 2. Расходи од промене вредности имовине и обавеза     

XVI 1. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА     



Назив позиције  Износ  

XVI 2. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА     

XVII 1. НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА     

XVII 2. НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА     

XVIII 1. РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА     

XVIII 2. РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА     

XIX Порез на добит     

XX 1. Добитак од креираних одложених пореских средстава и 
смањења одложених пореских обавеза  

   

XX 2. Губитак од смањења одложених пореских средстава и 
креирања одложених пореских обавеза  

   

XXI 1. ДОБИТАК     

XXI 2. ГУБИТАК     

XXII 1. Нето добитак који припада мањинским улагачима     

XXII 2. Нето губитак мањинских улагача     

XXIII 1. Нето добитак који припада власницима матичног правног лица     

XXIII 2. Нето губитак власника матичног правног лица     

   
У ________________, ______20____. године  Извештај сачинио-ла  

         

Телефон за контакте:     (потпис)  
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