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NAZIV BANKE ILI DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE: ERSTE BANK AD NOVI SAD

SEDIŠTE: NOVI SAD

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

у периоду од 01.01.2022.  до 31.03.2022.

                            (у хиљадама динара)
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У Новом Саду, 20.04.2022.

LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH 

IZVEŠTAJA                      
______________________________________ 

Stevan Čomić

Укупан негативан резултат периода који припада матичном ентитету

Укупан негативан резултат периода који припада власницима без права контроле

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA                  ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

          Slavko Carić                           Aleksandra Radić

Укупан позитиван остали резултат периода 

Укупан негативни остали резултат периода 

УКУПАН ПОЗИТИВАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

УКУПАН НЕГАТИВАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА

Укупан позитиван резултат периода који припада матичном ентитету

Укупан позитиван резултат периода који припада власницима без права контроле

Нереализовани добици по основу других инструмената намењених заштити од ризика

Нереализовани губици по основу других инструмената намењених заштити од ризика

Позитивни ефекти промена вредности по основу других компоненти осталог резултата које могу бити рекласификоване у добитак или 

губитак

Негативни ефекти промена вредности по основу других компоненти осталог резултата које могу бити рекласификоване у добитак или 

губитак

Добитак по основу пореза који се односи на остали резултат периода

Губитак по основу пореза који се односи на остали резултат периода

Добици по основу инструмената намењених заштити од ризика новчаних токова 

Губици по основу инструмената намењених заштити од ризика новчаних токова

Нереализовани добици по основу обрачунавања трансакција и салда у страним валутама и превођења резултата и финансијске позиције 

иностраног пословања

Нереализовани губици по основу обрачунавања трансакција и салда у страним валутама и превођења резултата и финансијске позиције 

иностраног пословања

Нереализовани добици по основу инструмената намењених заштити од ризика нето улагања у инострано пословање

Нереализовани губици по основу инструмената намењених заштити од ризика нето улагања у инострано пословање

Нереализовани добици по основу финансијских обавеза банке вреднованих по фер вредности кроз биланс успеха које су последица промене 

кредитне способности банке  

Нереализовани губици по основу финансијских обавеза банке вреднованих по фер вредности кроз биланс успеха које су последица промене 

кредитне способности банке  

Позитивни ефекти промена вредности по основу осталих компоненти осталог резултата које не могу бити рекласификоване у добитак или 

губитак

Негативни ефекти промена вредности по основу других компоненти осталог резултата које не могу бити рекласификоване у добитак или 

губитак 

Компоненте осталог резултата које могу бити рекласификоване у добитак или губитак:

Позитивни ефекти промене вредности дужничких инструмената који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат

Негативни ефекти промене вредности дужничких инструмената који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат

Актуарски добици

Актуарски губици

Позитивни ефекти промене вредности власничких инструмената који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат

Негативни ефекти промене вредности власничких инструмената који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат

Нереализовани добици по основу инструмената намењених заштити од ризика власничких хартија од вредности који се вреднују по фер 

вредности кроз остали резултат

Нереализовани губици по основу инструмената намењених заштити од ризика власничких хартија од вредности који се вреднују по фер 

вредности кроз остали резултат

MATIČNI BROJ: 0806318

ПОЗИЦИЈА

ДОБИТАК ПЕРИОДА

ГУБИТАК ПЕРИОДА

Остали резултат периода

Компоненете осталог резултата које не могу бити рекласификоване у добитак или губитак:

Повећање ревалоризационих резерви по основу нематеријалних улагања и основних средстава

Смањење ревалоризационих резерви по основу нематеријалне имовине и основних средстава


