
Прилог 11
Образац БУ

(у хиљадама динара)

Износ
I.a Приходи од камата 49.716                           

I.b Расходи од камата 13.418                           

I.1 Нето приход по основу камата (I.a - I.b) 36.298                           

I.2 Нето расход по основу камата (I.b - I.a) -                                  

II.a Приходи од накнада и провизија 11.030                           

II.b Расходи накнада и провизија 1.571                             

II.1 Нето приход по основу накнада и провизија ( II.a - II.b ) 9.459                             

II.2 Нето расход по основу накнада и провизија ( II.b  - II.a ) -                                  

III.1 Нето добитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената -                                  

III.2 Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената -                                  

IV.1 Нето добитак по основу рекласификације финансијских инструмената -                                  

IV.2 Нето губитак по основу рекласификације финансијских инструмената -                                  

V.1 
Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер

вредности
-                                  

V.2 
Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер

вредности
-                                  

VI.1 Нето добитак по основу заштитe од ризика -                                  

VI.2 Нето губитак по основу заштитe од ризика -                                  

VII.1 Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле 1.841                             

VII.2 Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле -                                  

VIII.1 
Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер

вредности кроз биланс успеха
-                                  

VIII.2 
Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности

кроз биланс успеха
6.568                             

IX 1
Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по

амортизованој вредности 
-                                  

IX 2
Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по

амортизованој вредности 
-                                  

X.1 
Нето добитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке

подухвате
-                                  

X.2 
Нето губитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке

подухвате
-                                  

XI Остали пословни приходи -                                  

XII.1 
УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД (I.1-I.2+II.1-II.2+III.1-III.2+IV.1-IV.2+V.1-V.2+VI.1-VI.2+VII.1-

VII.2+VIII.1-VIII.2+IX.1-IX.2+X.1-X.2+XI )≥ 0
41.030                           

XII.2 
УКУПAН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД (I.1-I.2+II.1-II.2+III.1-III.2+IV.1-IV.2+V.1-V.2+VI.1- VI.2+VII.1-

VII.2+VIII.1-VIII.2+IX.1-IX.2+X.1-X.2+XI ) < 0
-                                  

XIII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 41.046                           

XIV Трошкови амортизације 28.597                           

XV.1 Остали приходи -                                  

XV.2 Остали расходи 25.747                           

XVI.1 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (XII.1-XII.2-XIII-XIV+XV.1-XV.2) ≥ 0 -                                  

XVI.2 ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (XII.1-XII.2-XIII-XIV+XV.1-XV.2) < 0 54.360                           

XVII Порез на добитак -                                  

XVIII.1 Добитак по основу одложених пореза -                                  

XVIII.2 Губитак по основу одложених пореза -                                  

XIX.1 ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (XVI.1-XVI.2-XVII+XVIII.1-XVIII.2)≥ 0 -                                  

XIX.2 ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (XVI.1-XVI.2-XVII+XVIII.1-XVIII.2) < 0 54.360                           

XX.1 Нето добитак пословања које се обуставља -                                  

XX.2 Нето губитак пословања које се обуставља -                                  

XXI.1 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК (XIX.1-XIX.2+XX.1-XX.2)≥ 0 -                                  

XXI.2 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК (XIX.1-XIX.2+XX.1-XX.2) < 0 54.360                           
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