
 

v tisoč EUR

ZNESEK

Zap. VSEBINA

štev. POSLOVNEGA PREJŠNJEGA

LETA LETA

1 2 3 4

1 Prihodki iz obresti in podobni prihodki 

2 Odhodki za obresti in podobni odhodki 

3 Čiste obresti (1 - 2)

4 Prihodki iz dividend

5 Prihodki iz opravnin (provizij)

6 Odhodki za opravnine (provizije)

7 Čiste opravnine (provizije) (5 - 6)

8 Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti,

ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

9 Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev in obveznosti, namenjenih trgov.

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

po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida

11 Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji

12 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik

13 Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez 

nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo

14 Drugi čisti poslovni dobički/izgube

15 Administrativni stroški

16 Amortizacija

17 Rezervacije

18 Oslabitve

19 Slabo ime

20 Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj

obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi

21 Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za

prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi

22 DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA

(3 + 4 + 7 + 8 +9 +10 + 11 + 12 + 13 + 14 - 15 - 16 - 17 - 18 + 19 + 20 + 21)

23 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja

24 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA

(22 - 23)

25 Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja

26 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA (24 + 25)

a) Lastnikov obvladujoče banke

b) Manjšinskih lastnikov

27 Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico 

28 Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico 

namerava izdati delnice na javnih borzah. 

(pravna oseba)

Opomba: V skladu z MRS 33 vrstici iz zap. št. 27 in 28 obvezno izpolni banka, katere delnice kotirajo na borzi, in banka, ki 

KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE od ________ do ________
(kratka shema)


