
Образац ОЦИ

01.01.2022. - 31.12.2022.  

Износ у хиљадама 

динара

ДОБИТАК ПЕРИОДА 

(AOП 2001 из извештаја о осталом резултату)                        9.541      

ГУБИТАК ПЕРИОДА

(AOП 2002 из извештаја о осталом резултату)                             -        

I

Компоненте осталог резултата које не могу бити рекласификоване у добитак или 

губитак                             -        

I.1.1 

Повећање ревалоризационих резерви по основу нематеријалнe имовине и основних 

средстава                             -        

I.1.2 

Смањење ревалоризационих резерви по основу нематеријалне имовине и основних 

средстава                             -        

I.2.1 Актуарски добици                             -        

I.2 .2 Актуарски губици                             -        

I.3.1

Позитивни ефекти промене вредности власничких инструмената који се вреднују по фер 

вредности кроз остали резултат                             -        

I.3.2

Негативни ефекти промене вредности власничких инструмената који се вреднују по фер 

вредности кроз остали резултат                             -        

I.4.1

Нереализовани добици по основу инструмената намењених заштити од ризика власничких 

хартија од вредности који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат                             -        

I.4.2

Нереализовани губици по основу инструмената намењених заштити од ризика власничких 

хартија од вредности који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат                             -        

I.5.1

Нереализовани добици по основу финансијских обавеза банке вреднованих по фер 

вредности кроз биланс успеха које су последица промене кредитне способности банке                              -        

I.5.2

Нереализовани губици по основу финансијских обавеза банке вреднованих по фер 

вредности кроз биланс успеха које су последица промене кредитне способности банке                              -        

I.6.1

Позитивни ефекти промена вредности по основу осталих компоненти осталог резултата које 

не могу бити рекласификоване у добитак или губитак                             -        

I.6.2

Негативни ефекти промена вредности по основу других компоненти осталог резултата које 

не могу бити рекласификоване у добитак или губитак                             -        

II Компоненте осталог резултата које могу бити рекласификоване у добитак или губитак                             -        

II.1.1

Позитивни ефекти промене вредности дужничких хартија од вредности које се вреднују по 

фер вредности кроз остали резултат                             -        

II.1.2

Негативни ефекти промене вредности дужничких хартија од вредности које се вреднују по 

фер вредности кроз остали резултат                    668.126      

II.2.1 Добици по основу инструмената намењених заштити од ризика новчаних токова                             -        

II.2.2 Губици по основу инструмената намењених заштити од ризика новчаних токова                             -        

II.3.1

Нереализовани добици по основу обрачунавања трансакција и салда у страним валутама и 

превођења резултата и финансијске позиције страног пословања                             -        

II.3.2

Нереализовани губици по основу обрачунавања трансакција и салда у страним валутама и 

превођења резултата и финансијске позиције страног пословања                             -        

II.4.1

Нереализовани добици по основу инструмената намењених заштити од ризика нето улагања 

у страно пословање                             -        

II.4.2

Нереализовани губици по основу инструмената намењених заштити од ризика нето улагања 

у страно пословање                             -        

II.5.1 Нереализовани добици по основу других инструмената намењених заштити од ризика                             -        

II.5.2 Нереализовани губици по основу других инструмената намењених заштити од ризика                             -        

II.6.1

Позитивни ефекти промена вредности по основу других компоненти осталог резултата које 

могу бити рекласификоване у добитак или губитак                             -        

II.6.2

Негативни ефекти промена вредности по основу других компоненти осталог резултата које 

могу бити рекласификоване у добитак или губитак                             -        

III.1 Добитак по основу пореза који се односи на остали резултат периода                             -        

III.2 Губитак по основу пореза који се односи на остали резултат периода                             -        

IV.1

УКУПАН ПОЗИТИВАН ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из извештаја о осталом 

резултату: 2003 - 2004 + 2005 - 2006 + 2007 - 2008 + 2009 - 2010 + 2011 - 2012 + 2013 - 2014 

+ 2015 - 2016 + 2017 – 2018 + 2019 – 2020 + 2021 – 2022 + 2023 -2024 + 2025 - 2026 + 2027 - 

2028) ≥ 0                             -        

IV.2

УКУПАН НЕГАТИВАН ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из извештаја о осталом 

резултату: 2003 - 2004 + 2005 - 2006 + 2007 - 2008 + 2009 - 2010 + 2011 - 2012 + 2013 - 2014 

+ 2015 - 2016 + 2017 – 2018 + 2019 – 2020 + 2021 – 2022 + 2023 -2024 + 2025 - 2026 + 2027 - 

2028) < 0                    668.126      

V.1

УКУПАН ПОЗИТИВАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из извештаја о осталом 

резултату: 2001 - 2002 + 2029 - 2030) ≥ 0                             -        

V.2

УКУПАН НЕГАТИВАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА 

(резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из извештаја о осталом 

резултату: 2001 - 2002 + 2029 - 2030) < 0                    658.585      

Укупан позитиван резултат периода који припада матичном ентитету                             -        

Укупан позитиван резултат периода који припада власницима без права контроле                             -        

Укупан негативан резултат периода који припада матичном ентитету                             -        

Укупан негативан резултат периода који припада власницима без права контроле                             -        

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ БАНКЕ

Прилог 11a

Назив позиције

Expobank AD Beograd

(пословно име и седиште банке)


