
KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA v obdobju od _______________ do _______________
                (dolga shema)

v tisoč EUR

ZNESEK

VSEBINA

POSLOVNEGA PREJŠNJEGA

LETA LETA

2 3 4

I. Finančni in poslovni prihodki in odhodki

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

1. Čiste obresti (1.1 - 1.2)

1.1 Prihodki iz obresti (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8)

1.1.1 Obresti iz stanj na računih pri centralni banki

1.1.2 Obresti iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju

1.1.3 Obresti iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi

izkaz poslovnega izida

1.1.4 Obresti iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju

1.1.5 Obresti iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

1.1.6 Obresti iz danih kreditov in vlog (tudi iz finančnega leasinga)

1.1.7 Obresti iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti

1.1.8 Obresti iz drugih finančnih sredstev

1.2 Odhodki za obresti  (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 + 1.2.5 + 1.2.6)

1.2.1 Obresti za finančne obveznosti do centralne banke

1.2.2 Obresti za finančne obveznosti, namenjene trgovanju

1.2.3 Obresti za finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti

skozi izkaz poslovnega izida

1.2.4 Obresti za izvedene finančne instrumente, namenjene varovanju

1.2.5 Obresti za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

1.2.6 Obresti za druge finančne obveznosti (vključno za finančni leasing)

2. Prihodki iz dividend   (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

2.1 Dividende iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju

2.2 Dividende iz finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti

skozi izkaz poslovnega izida

2.3 Dividende iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

3. Čiste opravnine  (provizije)  (3.1 - 3.2)

3.1 Prihodki iz opravnin (provizij)

3.2 Odhodki za opravnine (provizije)

4. Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki 

niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

(4.1 - 4.2)

4.1 Realizirani dobički  (4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.4 + 4.1.5)

4.1.1 Dobički iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

4.1.2 Dobički iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga)

4.1.3 Dobički iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti

4.1.4 Dobički iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti

4.1.5 Dobički iz drugih finančnih sredstev in obveznosti, merjenih po

odplačni vrednosti
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4.2 Realizirane izgube    (4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3 + 4.2.4 + 4.2.5)  

4.2.1 Izgube iz finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

4.2.2 Izgube iz kreditov (tudi iz finančnega leasinga)

4.2.3 Izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti

4.2.4 Izgube iz finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti

4.2.5 Izgube iz drugih finančnih sredstev in obveznosti

5. Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti,

namenjenih trgovanju  (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)

5.1 Čisti dobički/izgube iz trgovanja z delnicami in deleži

5.2 Čisti dobički/izgube iz trgovanja z dolžniškimi vred. papirji in krediti

5.3 Čisti dobički/izgube pri nakupu in prodaji tujih valut in plem.kovin

5.4 Čisti dobički/izgube iz izvedenih finančnih instrumentov

5.5 Čisti dobički/izgube iz trgovanja z drugimi finančnimi sredstvi

5.6 Čisti dobički/izgube iz trgovanja s finančnimi obveznostmi

6. Dobički/izgube iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih

po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida   (6.1 - 6.2)

6.1 Dobički

6.2 Izgube

7. Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj

pred tveganji   (7.1 + 7.2)

7.1 Čisti izid iz izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju

7.2 Čisti izid iz varovanih postavk

8. Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik   (8.1 - 8.2)

8.1 Dobički

8.2 Izgube

9. Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez

nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo    (9.1 - 9.2)

9.1 Dobički

9.2 Izgube

10. Drugi čisti poslovni dobički/izgube   (10.1 - 10.2)

10.1 Dobički

10.2 Izgube

II. Administrativni stroški   (1 + 2)

1. Stroški dela

2. Splošni in administrativni stroški

III. Amortizacija   (1 + 2 + 3)

1. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

2. Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev

3. Amortizacija naložbenih nepremičnin
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IV. Rezervacije

V. Oslabitve   (1 + 2)

1. Oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni

vrednosti skozi izkaz poslovnega izida  (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

1.1 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po nabavni vrednosti

1.2 Oslabitve finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

1.3 Oslabitve kreditov (tudi iz finančnega leasinga), merjenih po

odplačni vrednosti

1.4 Oslabitve finančnih sredstev v posesti do zapadlosti, merjenih po

odplačni vrednosti

2. Oslabitve drugih sredstev   (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)

2.1 Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev

2.2 Oslabitve naložbenih nepremičnin

2.3 Oslabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev   (2.3.1 + 2.3.2)

2.3.1 Oslabitve dobrega imena

2.3.2 Oslabitve drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstve

2.4 Oslabitve naložb v kapital v pridružene in skupaj obvladovane družbe

2.5 Oslabitve drugih sredstev

VI. Slabo ime

VII. Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih

in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski

metodi

VIII. Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v 

posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi

IX. DOBIČEK/IZGUBA IZ  REDNEGA POSLOVANJA

(I - II - III - IV - V + VI + VII + VIII)

X. Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja

XI. ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA

(IX - X)

XII. Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega 

poslovanja

XIII. ČISTI DOBIČEK/ IZGUBA POSLOVNEGA LETA

(XI + XII)

a) Večinskih delničarjev

b) Manjšinskih delničarjev
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