
Попуњава банка 

Матични број         Шифра делатности      ПИБ          

Назив:  

Седиште:  

 

ИЗВЕШТАЈ П ТПКПВИМА ГПТПВИНЕ 

у периоду од  ________ до ________  

(у хиљадама динара) 

ППЗИЦИЈА АПП 

Износ 

Текућа година 
Претходна 

година 

1 2 3 4 

А. ТПКПВИ ГПТПВИНЕ ИЗ ППСЛПВНИХ АКТИВНПСТИ     

I. Приливи гптпвине из ппслпвних активнпсти (пд 3002 дп 3005) 3001   

1 Приливи пд камата 3002   

2 Приливи пд накнада 3003   

3 Приливи пп пснпву псталих ппслпвних активнпсти 3004   

4 Приливи пд дивиденди и учешћа у дпбитку 3005   

II. Пдливи гптпвине из ппслпвних активнпсти (пд 3007 дп 3011) 3006   

5 Пдливи пп пснпву камата 3007   

6 Пдливи пп пснпву накнада 3008   

7 
Пдливи пп пснпву брутп зарада, накнада зарада и других личних 
расхпда 

3009 
  

8 
Пдливи пп пснпву ппреза, дппринпса и других дажбина на терет 
расхпда 

3010 
  

9 Пдливи пп пснпву других трпшкпва ппслпваоа 3011   

III. 
Нетп прилив гптпвине из ппслпвних активнпсти пре ппвећаоа или 
смаоеоа финансијских средстава и финансијских пбавеза (3001 - 
3006) 

3012 
  

IV. 
Нетп пдлив гптпвине из ппслпвних активнпсти пре ппвећаоа или 
смаоеоа финансијских средстава и финансијских пбавеза (3006 - 
3001) 

3013 
  

V. 
Смаоеое финансијских средстава и ппвећаое финансијских пбавеза 
(пд 3015 дп 3020) 

3014 
  

10 
Смаоеое кредита и других пптраживаоа пд банака и других 
финансијских прганизација, централне банке и кпмитената 

3015 
  

11 
Смаоеое пптраживаоа пп пснпву хартија пд вреднпсти и псталих 
финансијских средстава кпја нису намеоена инвестираоу 

3016 
  

12 
Смаоеое пптраживаоа пп пснпву деривата намеоених заштити пд 
ризика и прпмене фер вреднпсти ставки кпје су предмет заштите пд 
ризика 

3017 
  

13 
Ппвећаое деппзита и псталих финансијских пбавеза према банкама и 
другим финансијским прганизацијама, централнпј банци и 
кпмитентима 

3018 
  

14 Ппвећаое других финансијских пбавеза  3019   

15 
Ппвећаое пбавеза пп пснпву деривата намеоених заштити пд ризика 
и прпмене фер вреднпсти ставки кпје су предмет заштите пд ризика 

3020 
  

VI. 
Ппвећаое финансијских средстава и смаоеое финансијских пбавеза 
(пд 3022 дп 3027) 

3021 
  



ППЗИЦИЈА АПП 

Износ 

Текућа година 
Претходна 

година 

1 2 3 4 

16 
Ппвећаое кредита и других пптраживаоа пд банака и других 
финансијских прганизација, централне банке и кпмитената 

3022 
  

17 
Ппвећаое пптраживаоа пп пснпву хартија пд вреднпсти и псталих 
финансијских средстава кпја нису намеоена инвестираоу 

3023 
  

18 
Ппвећаое пптраживаоа пп пснпву деривата намеоених заштити пд 
ризика и прпмене фер вреднпсти ставки кпје су предмет заштите пд 
ризика 

3024 
  

19 
Смаоеое деппзита и псталих финансијских пбавеза према банкама и 
другим финансијским прганизацијама, централним банкама и 
кпмитентима 

3025 
  

20 Смаоеое других финансијских пбавеза  3026   

21 
Смаоеое пбавеза пп пснпву деривата намеоених заштити пд ризика 
и прпмене фер вреднпсти ставки кпје су предмет заштите пд ризика 

3027 
  

VII. 
Нетп прилив гптпвине из ппслпвних активнпсти пре ппреза на дпбит 
(3012 - 3013 + 3014 - 3021) 

3028 
  

VIII. 
Нетп пдлив гптпвине из ппслпвних активнпсти пре ппреза на дпбит 
(3013 - 3012 + 3021 - 3014) 

3029 
  

22 Плаћени ппрез на дпбит 3030   

23 Исплаћене дивиденде 3031   

IX. 
Нетп прилив гптпвине из ппслпвних активнпсти (3028 - 3029 - 3030 - 
3031) 

3032 
  

X. 
Нетп пдлив гптпвине из ппслпвних активнпсти (3029 - 3028 + 3030 + 
3031) 

3033 
  

Б. ТПКПВИ ГПТПВИНЕ ИЗ АКТИВНПСТИ ИНВЕСТИРАОА     

I. Приливи гптпвине из активнпсти инвестираоа (пд 3035 дп 3039) 3034   

1 Приливи пд улагаоа у инвестиципне хартије пд вреднпсти 3035   

2 
Приливи пд прпдаје инвестиција у зависна и придружена друштва и 
заједничке ппдухвате 

3036 
  

3 
Приливи пд прпдаје нематеријалне импвине, некретнина, 
ппстрпјеоа и ппреме 

3037 
  

4 Прилив пд прпдаје инвестиципних некретнина 3038   

5 Пстали приливи из активнпсти инвестираоа 3039   

II. Пдливи гптпвине из активнпсти инвестираоа (пд 3041 дп 3045) 3040   

6 Пдливи пп пснпву улагаоа у инвестиципне хартије пд вреднпсти 3041   

7 
Пдливи за куппвину инвестиција у зависна и придружена друштва и 
заједничке ппдухвате 

3042 
  

8 
Пдливи за куппвину нематеријалне импвине, некретнина, ппстрпјеоа 
и ппреме 

3043 
  

9 Пдливи пп пснпву набавке инвестиципних некретнина 3044   

10 Пстали пдливи из активнпсти инвестираоа 3045   

III. Нетп прилив гптпвине из активнпсти инвестираоа (3034 - 3040) 3046   

IV. Нетп пдлив гптпвине из активнпсти инвестираоа (3040 - 3034) 3047   

В. ТПКПВИ ГПТПВИНЕ ИЗ АКТИВНПСТИ ФИНАНСИРАОА     

I. Приливи гптпвине из активнпсти финансираоа (пд 3049 дп 3054) 3048   

1 Приливи пп пснпву увећаоа капитала 3049   

2 Приливи гптпвине пп пснпву субпрдинираних пбавеза 3050   

3 Приливи пп пснпву узетих кредита 3051   

4 Приливи пп пснпву издатих хартија пд вреднпсти 3052   



ППЗИЦИЈА АПП 

Износ 

Текућа година 
Претходна 

година 

1 2 3 4 

5 Приливи пп пснпву прпдаје сппствених акција 3053   

6 Пстали приливи из активнпсти финансираоа 3054   

II. Пдливи гптпвине из активнпсти финансираоа (пд 3056 дп 3060) 3055   

7 Пдливи пп пснпву пткупа сппствених акција 3056   

8 Пдливи пп пснпву субпрдинираних пбавеза 3057   

9 Пдливи пп пснпву узетих кредита 3058   

10 Пдливи пп пснпву издатих хартија пд вреднпсти 3059   

11 Пстали пдливи из активнпсти финансираоа 3060   

III. Нетп прилив гптпвине из активнпсти финансираоа (3048 - 3055) 3061   

IV. Нетп пдлив гптпвине из активнпсти финансираоа (3055 - 3048) 3062   

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГПТПВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048) 3063   

Д. СВЕГА ПДЛИВИ ГПТПВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055) 3064   

Ђ. НЕТП ППВЕЋАОЕ ГПТПВИНЕ (3063 - 3064) 3065   

Е. НЕТП СМАОЕОЕ ГПТПВИНЕ (3064 - 3063) 3066   

Ж. ГПТПВИНА И ГПТПВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ППЧЕТКУ ГПДИНЕ 3067   

З. ППЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 3068   

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 3069   

Ј. 
ГПТПВИНА И ГПТПВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИПДА (3065 - 
3066 + 3067 + 3068 - 3069) 

3070 
  

 

У _____________________  Закпнски заступник банке 

       

Дана _________________ 
 

_____________________________ 

 

Пбразац прпписан Пдлукпм п пбрасцима и садржини ппзиција у пбрасцима финансијских извештаја за банке  („Службени 

гласник РС“ бр. 93/2020). 

 


