
OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

(пословно име и седиште банке)

БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ
за период 01.01- 31.12.2017.године

(у хиљадама динара)

Назив позиције
Износ текуће 

године

Приходи од камата 2,277,514

Расходи камата 498,503

Нето приход по основу камата (1001-1002) 1,779,011

Нето расход по основу камата (1002-1001) 0

Приходи од накнада и провизија 48,744

Расходи накнада и провизија 23,107

Нето приход по основу накнада и провизија (1005-1006) 25,637

Нето расход по основу накнада и провизија (1006-1005) 0

Нето добитак по основу финансијских средстава намењених трговању 0

Нето губитак по основу финансијских средстава намењених трговању 0

Нето добитак по основу заштитe од ризика 0

Нето губитак по основу заштитe од ризика 0

Нето добитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају 

по фер вредности кроз биланс успеха 0

Нето губитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају 

по фер вредности кроз биланс успеха 0

Нето добитак по основу финансијских средстава расположивих за продају 
0

Нето губитак по основу финансијских средстава расположивих за продају
0

Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле 417

Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле 0

Нето добитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке 

подухвате 0

Нето губитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке 

подухвате 0

Остали пословни приходи 9,354

Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава и 

кредитно ризичних ванбилансних ставки 0

Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава и кредитно 

ризичних ванбилансних ставки 101,725

УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД 

(1003-1004+1007-1008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-

1020+1021+1022-1023)≥ 0 1,712,694

УКУПAН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД

(1003-1004+1007-1008+1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-

1020+1021+1022-1023)< 0 0

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 524,451

Трошкови амортизације 50,109

Остали расходи 707,263

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1024-1025-1026-1027-1028) ≥ 0 430,871

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1024-1025-1026-1027-1028) < 0 0

Порез на добитак 74,491

Добитак по основу одложених пореза 1,965

Губитак по основу одложених пореза 5,259

ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА  (1029-1030-1031+1032-1033) ≥ 0 353,086

ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА  (1029-1030-1031+1032-1033) < 0 0

Нето добитак пословања које се обуставља 0

Нето губитак пословања које се обуставља 0

РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК       (1034-1035+1036-1037) ≥ 0 353,086

РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК        (1034-1035+1036-1037) < 0 0

Добитак који припада матичном ентитету 0



Добитак који припада власницима без права контроле 0

Губитак који припада матичном ентитету 0

Губитак који припада власницима без права контроле 0

Зарада по акцији 0

Основна зарада по акцији 0

Умањена (разводњена) зарада по акцији 0


