
Za javno objavljivanje #НЛБ БАНКА А.Д. Београд Прилог 11
Булевар Михајла Пупина 165в, 11000 Београд Образац БУ

 АОП Назив позиције
Износ у хиљадама 

динара

1 2 5

I.a Приходи од камата 750.407                                

I.b Расходи камата 89.309                                  

I.1 Нето приход по основу камата (1001 - 1002) 661.098                                

I.2 Нето расход по основу камата (1002 - 1001) -                                        

II.a Приходи од накнада и провизија 275.581                                

II.b Расходи накнада и провизија 70.741                                  

II.1 Нето приход по основу накнада и провизија (1005-1006) 204.840                                

II.2 Нето расход по основу накнада и провизија (1006-1005) -                                        

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

III.2 Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената 2.134                                    

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 6.809                                    

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
36.995                                  

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 76.338                                  

XII.1 

УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД 

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: 1003 - 1004 

+ 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 

1021 -1022 + 1023 – 1024 +1025 ) ≥ 0

909.956                                

XII.2 

УКУПAН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД 

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: 1003 - 1004 

+ 1007 - 1008 + 1009 - 1010 + 1011 - 1012 + 1013 - 1014 + 1015 - 1016 + 1017 - 1018 + 1019 - 1020 + 

1021 -1022 + 1023 – 1024 +1025 ) < 0

-                                        

XIII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 313.866                                

XIV Трошкови амортизације 82.175                                  

XV.1 Остали приходи 32.680                                  

XV.2 Остали расходи 294.156                                

XVI.1 

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 

- 1028 -  1029 + 1030 – 1031) ≥ 0

252.439                                

XVI.2 

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: 1026 - 1027 

- 1028 -  1029 + 1030 – 1031) < 0

-                                        

XVII Порез на добитак -                                        

XVIII.1 Добитак по основу одложених пореза -                                        

XVIII.2 Губитак по основу одложених пореза -                                        

XIX.1

ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: 1032 – 

1033 – 1034 + 1035 - 1036) ≥ 0

252.439                                

XIX.2 

ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: 1032 – 

1033 – 1034 + 1035 - 1036) < 0

-                                        

XX.1 Нето добитак пословања које се обуставља

XX.2 Нето губитак пословања које се обуставља

XXI.1 

РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ДОБИТАК 

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 

+ 1039 - 1040) ≥ 0

252.439                                

XXI.2 

РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА – ГУБИТАК

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: 1037 - 1038 

+ 1039 - 1040) < 0

-                                        

У Београду, 20.04.2022. године
Законски заступник 

банке

Драгана Вуковић, 011/7222-127

dragana.vukovic@nlb.rs 

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2022 до 31.03.2022. године
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