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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 

 

Стандард АД је друштво са ограниченом одговорношћу, (у даљем тексту: Друштво). Регистровано је 
код Агенције за привредне регистре, задња промена регистарски уложак бр. БД 73422/2019 од 
31.07.2019. године. 

Друштво се бави постављањем подних и зидних облога. 

Друштво је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији разврстано у микро правна 
лица. Седиште Друштва је Лесковац, Булевар ослобођења 92. 

Порески идентификациони број Друштва је 100524072. 

Матични број Друштва је 07367007.      

Просечан број запослених радника је 11 (у предходној години је 11). 

 

 

 

2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

 

2.1. Основ за састављање и презентацију финансијских извештаја 

 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање 

и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и 

обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству (у даљем тексту 

"Закон", објављен у "Сл, гласник РС", бр, 62/2013), као и у складу са осталом применљивом 

подзаконском регулативом, Друштво, као велико правно лице, у обавези је да примењује Међународне 

стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за 

припремање и презентацију финансијских извештаја (“Оквир“), Међународне рачуноводствене 

стандарде (“МРС“), Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана 

тумачења, издата од Комитета за тумачење међународних рачуноводствених стандарда (“ИФРИЦ“), 

накнадне измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне 

рачуноводствене стандарде (“Одбор“), чији је превод утврдило и објавило Министарство надлежно за 

послове финансија. 

Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 35 

од 27. марта 2014. године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”) утврђени су и објављени 

преводи основних текстова МРС и МСФИ, Концептуалног оквира за финансијско извештавање 

(“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних ИФРИЦ тумачења. Наведени 

преводи објављени у Решењу о утврђивању превода не укључују основе за закључивање, илуструјуће 

примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере, као и други допунски 

објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако 

се изричито не наводи да је тај материјал саставни део стандарда, односно тумачења. На основу 

Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, МРС, МСФИ, ИФРИЦ и са њима повезана 

тумачења која су преведена, у примени су од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. 

децембра 2014. године. 

Измењени или издати МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за финансијске извештаје 

који су почињали 1. јануара 2014. године (и касније), као и накнадне измене или издати МРС/МСФИ и 

тумачења стандарда, нису преведени и објављени односно усвојени у Републици Србији, па стога нису 

ни примењени приликом састављања приложених финансијских извештаја . Поред наведеног, поједина 

законска и подзаконска регулатива прописује рачуноводствене поступке, вредновања и обелодањивања 

која у појединим случајевима одступају од захтева МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења. 
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Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 

рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и објективност 

финансијских извештаја Привредног Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу у 

потпуности сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и текућем периоду 

на основу Решења о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 2.2. Објављени стандарди и 

тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још увек нису званично преведени и усвојени 

обелодањени су у напомени 2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису у примени, 

обелодањени су у напомени 2.4. 

Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је другачије 

наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. 

Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

 

 

2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и 

текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода 

 

- Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се побољшавају 

обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009. године, на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године);  

- Измене МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања“ – Додатни 

изузеци за лица која први пут примењују МСФИ, Измене се односе на средства у индустрији нафте и 

гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009, године, на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године); 

- Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања 

МСФИ објављеног 16, априла 2009, године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 17, МРС 36, МРС 

39, ИФРИЦ 16) првенствено са намером отклањања неусаглашености и појашњења формулација у 

тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2010. године, а измена ИФРИЦ на дан или након 1. јула 2009. године);  

- Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1, јула 2009, године); 

- Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног 

побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на 

дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на трансакције плаћања акцијама групе 

засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јануара 2010. године);  

- Измене ИФРИЦ 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски инструменти: Признавање и 

мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 30. јуна 

2009. године); 

- ИФРИЦ 18 „Преноси средстава од купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јула 2009. године); 

- „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену „Оквира за 

припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос средстава са купаца примљених 

на дан или после септембра 2010. године); 

- Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања“ – Ограничено 

изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица која први пут примењују 

МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 
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- Допуне МРС 24 „Обелодањивања повезаних страна“ – Поједностављени захтеви за обелодањивањем 

код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење дефиниције повезаног лица (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године); 

- Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Рачуноводствено обухватање пречег 

права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. фебруара 2010. 

године); 

- Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта 

годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, МСФИ 3, 

МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, ИФРИЦ 13) првенствено са намером отклањања неслагања и 

појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње периоде који почињу на 

дан или након 1. јануара 2011. године);  

- Допуне ИФРИЦ 14 „МРС 19 – Ограничење средтава дефинисаних примања, захтеви за минималним 

финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата минималних средстава потребних за 

финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);  

- ИФРИЦ 19 „Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала“ (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 

- Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања“ – Велика 

хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године); 

- Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских средстава (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године); 

- Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су служила за 

обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2012. године); 

- МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јануара 2013. године); 

- МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2013. године); 

- МСФИ 12 „Обелодањивање о учешћима у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

- Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји, Заједнички 

аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној примени” (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

- МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

- МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничке инвестиције у 

придружене ентитете и заједничке подухвате“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2013. године); 

- МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2013. године); 

- Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања” – Државни 

кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2013. године); 

- Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Нетирање финансијских средстава и 

финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 

године); 

- Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог укупног 

резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године), 
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- Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања накнада по 

престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 

године); 

- Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која се односе на 

различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32, МРС 34) углавном на 

отклањању неконзистентности и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу 

на дан или након 1. јануара 2013. године);  

- ИФРИЦ 20 „Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског копа“ (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

 

2.3. Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још увек 

нису званично преведени и усвојени 

 

На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене стандарда су 

били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а следећа тумачења била су 

објављена од стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања, али нису 

званично усвојена у Републици Србији: 

- Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских средстава и 

финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. 

године); 

- Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 „Обелодањивање о учешћима 

у другим ентитетима“ и МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји“ – Изузеће зависних лица из 

консолидације према МСФИ 10 (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2014. године),  

- Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање надокнадивог износа за 

нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. 

године),  

- Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање“ – Обнављање деривата и 

наставак рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2014. године), 

- ИФРИЦ 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. 

године), 

- Допуне МРС 19 „Примања запослених” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси за запослене (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године), 

- Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године, која су резултат су Пројекта годишњег 

квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МРС 16, МРС 24 и МРС 

38) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јула 2014. године), 

- Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године, која су резултат Пројекта годишњег 

квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МРС 40) ради отклањања 

неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јула 2014. године), 

- Допуне МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” – Рачуноводство стицања учешћа у заједничким 

пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године), 

- МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења” - на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године, 
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- Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална имовина” - Тумачење 

прихваћених метода амортизације (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2016. године), 

- Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 41 „Пољопривреда” - Пољопривреда – 

индустријске биљке (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. 

године), 

- Допуне МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји” – Метод удела у појединачним финансијским 

извештајима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године), 

- Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 „Инвестиције у придружене 

ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос средстава између инвеститора и његових 

придружених ентитета или заједничких подухвата (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јануара 2016. године), 

- Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји”, МСФИ 12 „Обелодањивање о учешћима 

у другим ентитетима” и МРС 28 „Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате” - 

Инвестициона друштва: Примена изузетака од консолидације (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2016. године), 

- Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја” – Иницијатива за обелодањивање (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године), 

- Допуне и измене различитих стандарда „Побољшања МСФИ” (за период од 2012. до 2014. године), 

која су резултат Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МРС 19 и 

МРС 34) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 

 

-Измене и допуне МРС 7  „Извештај о новчаним токовима“ – захтев за обелодањивањима која 

корисноцима извешаја омогућавају процену промена обавеза које произилазе из активности 

финансирања (на снази од 1. јануара 2017. године). 

 

-Појашњења везана за МРС 12 „Порез на добит“ која имају за циљ смањење разноликости у пракси 

када су у питању одложена пореска средства која произилазе из нереализованих губитака (на снази од 

1. јануара 2017. године).  

 

-Измене ИФРС 12 – Обелодањивања у учешћима у другим ентитетима (на снази од 1. јануара 2017.  

године). 

- МСФИ 9 „Финансијски инструменти” и касније допуне, који замењује захтеве МРС 39 „Финансијски 

инструменти: признавање и одмеравање”, у вези са класификацијом и одмеравањем финансијске 

имовине. Стандард елиминише постојеће категорије из МРС 39 - средства која се држе до доспећа, 

средства расположива за продају и кредити и потраживања, МСФИ 9 је на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену. 

У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две наведене категорије 

приликом почетног признавања: финансијска средства вреднована по амортизованом трошку или 

финансијска средства вреднована по фер вредности. Финансијско средство ће се признавати по 

амортизованом трошку ако следећа два критеријума буду задовољена: средства се односе на пословни 

модел чији је циљ да се наплаћују уговорени новчани токови и уговорени услови пружају основ за 

наплату на одређене датуме новчаних токова који су искључиво наплата главнице и камате на 

преосталу главницу. Сва остала средства ће се вредновати по фер вредности. Добици и губици по 

основу вредновања финансијских средстава по фер вредности ће се признавати у билансу успеха, 

изузев за улагања у инструменте капитала са којима се не тргује, где МСФИ 9 допушта, при 

иницијалном признавању, касније непроменљиви избор да се све промене фер вредности признају у 

оквиру осталих добитака и губитака у извештају о укупном резултату. Износ који тако буде признат у 

оквиру извештаја о укупном резултату неће моћи касније да се призна у билансу успеха.  

- МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за признавање прихода,  МСФИ 15 

замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”, ИФРИЦ13 „Програми лојалности 
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клијената”, ИФРИЦ15 „Споразуми за изградњу некретнина” и ИФРИЦ18 „Преноси средстава од 

купаца” и СИЦ – 31 „Приходи – трансакције размене које укључују услуге оглашавања“, МСФИ 15 је 

на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2017. године, уз дозвољену 

ранију примену. 

-ИФРИЦ 22 – Ово тумачење се односи на девизне трансакције када ентитет признаје немонетарно 

средство или немонетарну обавезу по основу плаћања или примања аванса, пре него што ентитет 

призна односно средство, трошак или приход, после чега се то немонетарно средство или обавеза 

поновно признаје. Тумачење је ступило на снагу на дан или након 1. јануара 2018. године, али је 

дозвољена ранија примена. 

МСФИ 16 „Закуп“ који је објављен у јануару 2016. године, примена је за пословне периоде који почињу 

после 1. јануара 2019. године. Овим страндардом биће замењен досадашњи МРС 17.  

-МСФИ 3 „Пословне комбинације“ – допуна која се односи на појашњења када једна страна стиче 

контролу у претходном заједничком подухвату. Промена ступа на снагу за пословне комбинације чији 

је датум куповине на дан или након првог годишњег периода извештавања који почиње 1. јануара 2019. 

године или након тога. Може бити у супротности са изменама МСФИ 11. 

-ИФРИЦ 23 – Тумачење везано за МРС 12. Тумачење ступа на снагу на дан или након 1. јануара 2019. 

године, али је дозвољена ранија примена. 

-Појашњења везана за МСФИ 11. која се односе на трансакције у којима ентитет добија заједничку 

контролу на или након почетка првог годишњег периода извештавања који почиње 1. јануара 2019. 

године или након тог датума. Ово може бити у супротности са МСФИ 3. 

-Годишња поболјшања за период од 2014. до 2016. године која се односе на различите пројекте 

поболјшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 28) углавном на отклањању неконзистентности и појашњења 

формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године); 

-Допуне МСФИ 2 „Плаћања акцијама” – појашњења како евидентирати одређене врсте трансакција 

плаћања акцијама (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године); 

-Допуне МСФИ 4 „Уговори о осигурању” – измене повезане са имплементацијом МСФИ 9 

‘Финансијски инструменти’ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2018. године); 

-Допуне МРС 40 „Инвестиционе некретнине” – појашњење принципа класификације инвестиционих 

некретнина (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године); 

-Допуне ИФРС 9 „Финансијски инструменти” – дефинисање услова за одмеравање финансијских 

средстава по амортизованој вредности или по фер вредности кроз остали свеобухватни резултат (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2019. године); 

-Допуне МРС 28 „Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате” – појашњења о 

евидентирању дугорочних улагања у придружене ентитете и заједничке подухвате (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2019. године); 

-Годишња побољшања за период од 2015. до 2017. године  која се односе на различите пројекте 

поболјшања МСФИ (МСФИ 3, МСФИ 11, МРС 12, ИАС 23) углавном на отклањању 

неконзистентности и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2019. године); 

-Допуне МРС 19 „Примања запослених” –  дефинисање начина обрачуна планова дефинисаних 

примања запослених када у току извештајног периода дође до измене, ограничења или поравнања (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2019. године); 

2.4. Објавлјени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу  

 

На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења били су 

објавлјени, али нису још увек ступили на снагу: 
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-Измене МСФИ 4 које су повезане са МСФИ 9, а примењују се пре примене МСФИ 17 који ће заменити 

МСФИ 4. 

-Измене МСФИ 7 које су повезане са МСФИ 9. 

-МСФИ 17 – замењује МСФИ 4 - примена на финансијске извештаје који почињу након 1. јануара 2021. 

године. Ранија примена је условљена усвајањем и пименом МСФИ 9 и МСФИ 15. 

-Допуне МСФИ 3 „Пословне комбинације” – појашњење дефиниције пословања (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2020. године); 

-Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја”  и МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене 

рачуноводствених процена и грешке” – углавном на отклањању неконзистентности и појашњења 

формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2020. године); 

 

Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима је прописана 

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и 

предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014).  

 

Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном оквиру и 

садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", 

бр. 95/2014 - у далјем тексту: Правилник о контном оквиру). 

 

Према Закону о рачуноводству, финансијски извештаји обухватају: биланс стања, биланс успеха, 

извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу и 

напомене уз финансијске извештаје. 

 

Друштво је у састављању ових финансијских извештаја применило рачуноводствене политике 

обелодањене у Напомени 3, које су засноване на важећим рачуноводственим и пореским прописима 

Републике Србије. 

 

2.5. Упоредни подаци 

 

Упоредне податке представљају финансијски извештаји Друштва на дан и за годину која се завршава на 

дан 31.12.2018. године, који су били предмет независне ревизије, 

 

 

2.6. Наставак пословања 

 

Финансијски извештаји Друштва за годину завршену на дан 31.12.2019. године су састављени по 

начелу сталности пословања. 

 

 

 

3. РАЧУНОВОДСТВЕНА НАЧЕЛА 

 

 

При састављању финансијских извештаја Друштва уважена су следећа начела: 

 

➢ Начело сталности, 

➢ Начело доследности, 

➢ Начело опрезности, 

➢ Начело суштине изнад форме, 

➢ Начело узрочности прихода и расхода и 

➢ Начело појединачног процењивања. 
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Уважавањем начела сталности, финансијски извештаји се састављају под претпоставком да 

имовински, финансијски и приносни положај Друштва, као и економска политика земље и економске 

прилике у окружењу, омогућавају пословање у неограничено дугом року („Гоинг Цонцерн“ принцип). 

 

Начело доследности подразумева да се начин процењивања стања и промена на имовини, обавезама, 

капиталу, приходима, расходима и резултату пословања, то јест да се начин процењивања билансних 

позиција Друштва, не мења у дужем временском раздобљу. Ако, на пример, због усаглашавања са 

законском регулативом, до промене ипак дође, образлаже се разлог промене, а ефекат промене се 

исказује сходно захтевима из професионалне регулативе везаним за промену начина процењивања. 

 

Начело опрезности подразумева укључивање одређеног нивоа опреза при састављању финансијских 

извештаја Друштва, које треба да резултира да имовина и приходи нису прецењени, а да обавезе и 

трошкови нису потцењени. Међутим, уважавање начела опрезности не треба разумети на начин 

свесног, нереалног умањења прихода и капитала Друштва, то јест свесног, нереалног увећања расхода и 

обавеза Друштва. Наиме, у Оквиру за припрему и презентацију финансијских извештаја је потенцирано 

да уважавање начела опрезности не сме да има за последицу значајно стварање скривених резерви, 

намерно умањење имовине или прихода, или намерно преувеличавање обавеза или трошкова, јер у том 

случају финансијски извештаји не би били неутрални и, стога, не би били поуздани. 

 

Начело суштина изнад форме подразумева да при евидентирању трансакција Друштва, а тиме, 

последично, и при састављању финансијских извештаја, рачуноводствено обухватање треба да се врши 

у складу са суштином трансакција и њиховом економском реалношћу, а не само на основу њиховог 

правног облика. 

 

Уважавањем начела узрочности прихода и расхода, признавање ефеката трансакција и других 

догађаја у Друштву није везано за моменат када се готовина или готовински еквиваленти, по основу 

тих трансакција и догађаја, приме или исплате, већ се везују за моменат када се догоде. Таквим 

приступом омогућено је да се корисници финансијских извештаја не информишу само о прошлим 

трансакцијама Друштва које су проузроковале исплату и примања готовине, већ и обавезама Друштва 

да исплати готовину у будућности, као и о ресурсима који представљају готовину које ће Друштво 

примити у будућности. Другим речима, уважавањем начела узрочности прихода и расхода обезбеђује 

се информисање о прошлим трансакцијама и другим догађајима на начин који је најупотребљивији за 

кориснике при доношењу економских одлука. 

 

Начело појединачног процењивања подразумева да евентуална групна процењивања различитих 

билансних позиција Друштва (на пример, имовине или обавеза), ради рационализације, проистичу из 

њиховог појединачног процењивања. 

 

 
 

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

4.1. Коришћење процењивања 

 

Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МРС и МСФИ и рачуноводственим 

прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства Друштва коришћење најбољих 

могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекте на износе исказане у финансијским 

извештајима и напоменама уз финансијске извештаје.  

 

 

4.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних разлика и 

ефеката валутне клаузуле 
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Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва одмеравају се коришћењем валуте примарног 

економског окружења у коме Друштво послује (функционална валута), Финансијски извештаји 

приказују се у хиљадама РСД, који представља функционалну и извештајну валуту Друштва. 

Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан биланса стања прерачунавају у њихову 

динарску противвредност применом званичног средњег девизног курса Народне банке Србије важећим 

на тај дан. Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динарску 

противвредност применом званичних девизних курсева Народне банке Србије важећим на дан пословне 

промене. 

Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном средстава и обавеза исказаних у страним 

средствима плаћања и прерачуном трансакција у току године евидентирају се у билансу успеха, као 

финансијски приходи, односно финансијски расходи. 

Позитивни и негативни ефекти уговорених девизних клаузула у вези потраживања и обавеза, настали 

применом уговореног курса, такође се исказују као део финансијских прихода, односно финансијских 

расхода. 

Званични средњи курсеви Народне банке Србије, коришћени за прерачун девизних позиција биланса 

стања на дан 31. децембра 2019. и 2018. године у функционалну валуту, за поједине стране валуте су: 

 

 

 

 

У динарима 

Валута  2019. 2018. 

ЕУР  117,5928 118,1946 

УСД  104,9186 103,3893 

ЦХФ  108,4004 104,9779 

ГБП  137,5998 131,1816 

ЦНЈ  15,0334 15,0281 
 

 

 

4.3. Пословни приходи 

 

Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, тј, извршене продаје до краја 

обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничко - поверилачки однос и да је 

испостављена фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене надокнаде или потраживања, 

узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и количинских рабата које Друштво одобри. Разлика 

између поштене вредности и номиналног износа накнаде признаје се као приход од камате. 

Приход од продаје се признаје када су задовољени сви услови: 

/а/ Друштво је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва; 

/б/ руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично повезује са 

власништвом, нити контролу над продатим производима и робом; 

/ц/ када је могуће да се износ прихода поуздано измери; 

/д/ када је вероватно да ће пословна промена да буде праћена приливом економске користи у Друштво 

и 

/е/ кад се трошкови који су настали или ће настати у вези са пословном променом могу поуздано да се 

измере. 

Приходи од продаје услуга се односе на уговоре о изградњи по основу којих су изведени радови и који 

су окончани у 2019. години. 
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4.4. Пословни расходи 

 

Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе; смањење вредности залиха 

недовршених и готових производа и недовршених услуга, трошкови материјала, трошкови горива и 

енергије, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови производних услуга, 

трошкови амортизације, трошкови дугорочних резервисања, нематеријални трошкови, умањени за 

приходе од активирања учинака и робе и повећање вредности залиха недовршених и готових производа 

и недовршених услуга. 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

/а/ расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских користи 

које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери; 

/б/ расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело узрочности); 

/ц/ када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а 

повезаност са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, расходи се признају путем 

поступка системске и разумне алокације; 

/д/ расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа до 

којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове за 

признавање у билансу стања као средство; 

/е/ расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог признавања 

средства. 

Трошкови материјала за израду и трошкови услуга на изгради учинака се односе на уговоре о изградњи 

по основу којих су изведени радови и који су окончани у 2019. години. 

 

 

4.4.1. Трошкови позајмљивања 

 

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства које 

се квалификује чине део набавне вредности/цене коштања тог средства. Други трошкови позајмљивања 

се признају као расход. 

 

 

4.5. Финансијски приходи и расходи 

 

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе из односа са матичним, зависним и 

осталим повезаним правним лицима ; приходе и расходе од камата – од трећих лица (независно од тога 

да ли су доспели и да ли се плаћају или приписују износу потраживања или обавезе на дан 

билансирања); приходе и расходе од курсних разлика и ефеката валутне клаузуле – према трећим 

лицима; и остале финансијске приходе и расходе. 

Приходи од дивиденди признају се као приход у години када се исте одобре за исплату. 

 

 

4.6. Добици и губици 
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Добици представљају повећање економске користи, а обухватају приходе који се јављају у случају 

продаје сталне имовине по вредности већој од њихове књиговодствене вредности, затим нереализоване 

добитке по основу продаје тржишних хартија од вредности (у случају када се вредновање хартија од 

вредности врши по њиховим тржишним вредностима), као и добитке који настају при повећању 

књиговодствене вредности сталне имовине услед престанка деловања услова за смањење њихове 

вредности. 

 

Губици настају по основу продаје имовине по ценама нижим од њене књиговодствене вредности, затим 

по основу расходовања неотписаних основних средстава, по основу штета које се могу у целини или 

делимично надокнадити од осигуравајућих друштава,  по основу примене принципа импаритета 

(умањење вредности имовине). 

 

4.7. Нематеријална улагања 

 

Нематеријално улагање је одредиво немонетарно средство без физичког садржаја: 

- које служи за производњу или испоруку робе или услуга, за изнајмљивање другим лицима или се 

користи у административне сврхе; 

- које друштво контролише као резултат прошлих догађаја и 

- од којег се очекује прилив будућих економских користи. 

Нематеријална улагања чине: улагања у развој; концесије, патенти, лиценце и слична права, остала 

нематеријална улагања, нематеријална улагања у припреми и аванси за нематеријална улагања. 

Набавка нематеријалних улагања у току године евидентира се по набавној вредности. Набавну 

вредност чини фактурна вредност увећана за све зависне трошкове набавке и све трошкове довођења у 

стање функционалне приправности, Цену коштања нематеријалних улагања произведених у сопственој 

режији чине директни трошкови и припадајући индиректни трошкови, који се односе на то улагање, 

Трошкови позајмљивања настали до момента стављања нематеријалне имовине у употребу, 

капитализују се, односно укључују се у набавну вредност. 

Након што се призна као средство, нематеријално улагање се исказују по набавној вредности или по 

цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитака због 

обезвређења. 

На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе да је средство 

можда обезвређено. Уколико таква индиција постоји, Друштво процењује износ средства који може да 

се поврати. Ако је надокнадива вредност средства мања од његове књиговодствене вредности 

књиговодствена вредност се своди на надокнадиву вредност и истовремено се смањују претходно 

формиране ревалоризационе резерве по основу тог средства. Ако нису формиране ревалоризационе 

резерве по основу средства чија је вредност умањена или су искоришћене за друге сврхе, за износ 

губитка од умањења вредности признаје се расход периода. 

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења вредности не 

постоји или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности тог средства. Губитак због умањења 

вредности признат у претходним годинама признаје се као приход, у случају да је примењен основни 

поступак вредновања нематеријалних улагања, односно као повећање ревалоризационе резерве уколико 

је примењен алтернативни поступак вредновања нематеријалних улагања, а књиговодствена вредност 

ове имовине се повећава до надокнадиве вредности. 

Накнадни издатак који се односи на већ призната нематеријална улагања, приписује се исказаном 

износу тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих економских користи да буде већи од 

првобитно процењене стопе приноса тог средства. 
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Друштво признаје у књиговодствену вредност нематеријалног улагања, трошкове замене неких делова 

тих ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су задовољени критеријуми признавања из 

МРС 38 – „Нематеријална имовина“, (параграф 21). 

Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао. 

Нематеријална улагања престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања или када је средство 

трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве будуће економске 

користи. 

 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика између 

процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као приход или расход 

у билансу успеха.  

 

4.8. Некретнине, постројења и опрема 

 

Некретнине, постројења и опрема су материјална средства: 

- која Друштво држи за употребу у производњи или испоруку робе или пружање услуга, за 

изнајмљивање другим лицима или у административне сврхе; 

- за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода и 

- чија је појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по запосленом у 

Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 

статистике.  

Набавна вредност/цена коштања некретнине, постојења и опреме се признаје као средство ако, и само 

ако: 

- је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством притицати у Друштво и 

- се набавне вредност/цена коштања тог средства може поуздано утврдити. 

Набавке некретнина, постројења и опреме у току године евидентирају се по набавној вредности. 

Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава увећана за све зависне трошкове 

набавке и све трошкове довођења у стање функционалне приправности, Цену коштања наведених 

средстава произведених у сопственој режији чине директни трошкови и припадајући индиректни 

трошкови, који се односе на то улагање. 

Трошкови позајмљивања настали до момента стављања средства у употребу, капитализују се, односно 

укључују се у набавну вредност купљеног средства. 

Након што се признају као средства, некретнине, постројења и опрема, исказују се по набавној 

вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ 

губитака због обезвређења. 

На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе да је средство 

можда обезвређено, Уколико таква индиција постоји. Друштво процењује износ средства који може да 

се поврати, Ако је надокнадива вредност средства мања од његове књиговодствене вредности 

књиговодствена вредност се своди на надокнадиву вредност и истовремено се смањују претходно 

формиране ревалоризационе резерве по основу тог средства. Ако нису формиране ревалоризационе 

резерве по основу средства чија је вредност умањена или су искоришћене за друге сврхе, за износ 

губитка од умањења вредности признаје се расход периода.  

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења вредности не 

постоји или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности тог средства. Губитак због умањења 

вредности признат у претходним годинама признаје се као приход, у случају да је примењен основни 
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поступак вредновања некретнина, постројења и опреме, односно као повећање ревалоризационе 

резерве уколико је примењен алтернативни поступак вредновања некретнина, постројења и опреме, а 

књиговодствена вредност се повећава до надокнадиве вредности. 

Накнадни издатак који се односи на већ признате некретнине, постројења и опрему приписује се 

исказаном износу тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих економских користи да буде 

већи од првобитно процењене стопе приноса тог средства и да се набавна вредност/цена коштања 

накнадног издатка може поуздано утврдитии. 

Друштво признаје у књиговодствену вредност неке некретнине, постројења и опреме, трошкове замене 

неких делова тих ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су задовољени критеријуми 

признавања из МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“, (параграф 7). 

Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао. 

Градско земљиште се исказује одвојено од вредности некретнине по набавној вредности (или као 

резидуална вредност некретнине која се налази на том земљишту), а накнадно вредновање се врши на 

исти начин као и за некретнине, постројења и опрему. 

Не врши се амортизација земљишта, 

Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања или када је 

средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве будуће 

економске користи. 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика између 

процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као приход или расход 

у билансу успеха. 

 

 

4.9. Амортизација 

 

Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је средство 

стављено у употребу.  

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом применом стопа које се утврђују на основу 

процењеног корисног века употребе средстава. 

Основица за обрачун амортизације средства је набавна вредност умањена за преосталу (резидуалну) 

вредност и износ обезвређења.  

Преостала вредност је нето износ који  друштво очекује да ће добити за средство на крају његовог 

корисног века трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења. 

Корисни век трајања, односно амортизационе стопе, преиспитују се периодично и ако су очекивања 

заснована на новим проценама значајно различита од претходних, обрачун трошкова амортизације за 

текући и будући период се коригују. 

Метод обрачуна амортизације који се примењује преиспитује се периодично и уколико је дошло до 

значајне промене у очекиваном обрасцу трошења економских користи од тих средстава, метод се мења 

тако да одражава тај измењени начин, Када је таква промена метода обрачуна амортизације неопходна, 

онда се она рачуноводствено обухвата као промена рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови 

амортизације за текући и будући период се коригују. 

 

Стопе амортизације за главне категорије некретнина, постројења и опреме, дате су у следећем 

прегледу: 
 Корисни век 

употребе  

Стопа 

амортизације 

ГРАЂЕВИНСКО ОБЈЕКТИ 40 1.00% 
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ОПРЕМА 10 5.00% 

КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА 5 20.00% 

ТРАНСПОРТНА ОПРЕМА 7 14.30% 

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 10 10.00% 

АЛАТ И ИНВЕНТАР 5 20.00% 

 

Обрачун амортизације за пореске сврхе врши се у складу са Законом о порезу на добит предузећа 

Републике Србије и Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину 

утврђивања амортизације за пореске сврхе, што резултира у одложеним порезима. 
 

 

 

4.10. Умањење вредности имовине 

 

 

Сагласно усвојеној рачуноводственој политици, руководство Друштва проверава на сваки дан биланса 

стања да ли постоје индикатори губитка вредности имовине. У случају да такви индикатори постоје, 

Друштво процењује надокнадиву вредност имовине. 

 

Надокнадиви износ одређен је као виши од нето продајне цене и употребне вредности. Нето продајна 

цена је износ који се може добити приликом продаје имовине у трансакцији између две вољне 

независне стране, умањена за трошкове продаје, док вредност у употреби представља садашњу 

вредност процењених будућих новчаних токова за које се очекује да ће настати из континуиране 

употребе имовине кроз њен економски век трајања те продаје на крају века трајања. Надокнадиви износ 

се процењује за свако засебно средство или, ако то није могуће, за јединицу која ствара новац којој то 

средство припада. Где књиговодствени износ прелази тај процењени надокнадиви износ, вредност 

имовине је умањена до њеног надокнадивог износа. Губитак због обезвређења се признаје у износу 

разлике, на терет расхода сагласно МРС 36 „Умањење вредности имовине“. 

 

 

 

4.11. Залихе 

 

 

Залихе робе и материјала се мере по набавној вредности. Набавну вредност чине сви трошкови набавке 

за довођење залиха на њихово садашње место и стање. Трошкови набавке залиха обухватају куповну 

цену, увозне дажбине и друге обавезе (осим оних које Друштво може накнадно да поврати од пореских 

власти), трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно 

приписати набавци. Попусти, рабати и друге сличне ставке се одузимају при утврђивању трошкова 

набавке. 

Залихе недовршене производње и готових производа се мере по цени коштања, односно по нето 

продајној вредности, ако је нижа, Цену коштања чине сви трошкови конверзије и други настали 

трошкови неопходни за довођење залиха на њихово садашње место и стање, односно: 

- трошкови директног рада; 

- трошкови директног материјала и 

- индиректни, односно општи производни трошкови. 

У вредност залиха недовршене производње и готових производа не улазе, већ представљају расход 

периода: 

- неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови производње; 
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- трошкови складиштења, осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње пре наредне 

фазе производње; 

- режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње место и у 

садашње стање и 

- трошкови продаје. 

Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност, умањену за процењене трошкове 

продаје и процењене трошкове довршења (код недовршене производње). Уколико је нето продајна 

вредност залиха недовршене производње и готових производа нижа од њихове цене коштања, врши се 

делимичан отпис до нето продајне вредности. 

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да је 

потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе и залихе које по 

квалитету не одговарају стандардима се у потпуности отписују. 

Залихе услуга чине директни трошкови и индиректни трошкови настали у вези са пружањем услуга, 

Директни трошкови услуга су директни трошкови рада особља које директно учествује у пружању 

услуга, директни трошкови материјала и остали директни трошкови, као што је ангажовање спољних 

експерата и слично. Индиректни трошкови услуга су трошкови помоћног материјала, енергије 

утрошене за пружање услуге, амортизација и одржавање опреме која се користи приликом пружања 

услуге и сл. 

Залихе робе у малопродаји исказују се по продајној цени у току године. На крају обрачунског периода 

врши се свођење вредности залиха на набавну вредност путем алокације реализоване разлике у цени и 

пореза на додату вредност, обрачунатих на просечној основи, на вредност залиха у стању на крају 

године и набавну вредност продате робе. 

 

 

4.12. Финансијски инструменти 

 

Финансијски инструменти укључују финансијска средства и обавезе које се евидентирају у билансу 

стања Друштва, почевши од момента када Друштво уговорним обавезама постане везано за 

финансијски инструмент, а закључно са губитком контроле над правима која произилазе из 

финансијског средства (реализацијом, истицањем, уступањем итд,), то јест са измирењем, укидањем 

или истицањем финансијске обавезе. 

Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за трошкове трансакција 

(изузев финансијских средстава или финансијских обавеза које се вреднују по фер вредности кроз 

биланс успеха), који су директно приписиви набавци или емитовању финансијског средства или 

финансијске обавезе. Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва од 

момента када је Друштво уговорним одредбама везано за инструмент. 

Руководство врши класификацију финансијских пласмана у моменту иницијалног признавања, 

Класификација зависи од сврхе за коју су финансијска средства прибављена. 

Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним правима 

над тим инструментима, Финансијска обавеза престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или 

када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. 

Финансијски инструменти у складу са МРС 39 – Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање, 

обухватају следеће категорије финансијских инструмената: 

(а) Финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс успеха; 

(б) Инвестиције које се држе до доспећа; 

(ц) Кредити (зајмови) и потраживања; 

(д) Финансијска средства расположива за продају. 
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4.12.1. Финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс успеха 

У ову категорију спадају финансијско средство или финансијска обавеза чије се промене фер вредности 

евидентирању кроз приходе или расходе у билансу успеха, Финансијско средство или финансијска обавеза 

класификована у ову категорију треба да испуне било који од следећих услова: 

(а) класификовано је као оно које се држи ради трговања, Финансијско средство или финансијска обавеза се 

класификује као оно које се држи ради трговања ако је: 

- /и/ стечено или настало првенствено ради продаје или поновне куповине у блиској будућности; 

- /ии/ део портфеља идентификованих финансијских инструмената којима се заједно управља и за које постоји 

доказ о недавном актуелном моделу краткорочног остварења добити; или 

- /иии/ дериват (осим деривата који је инструмент хеџинга). 

(б) после почетног признања назначен је од стране Друштва по фер вредности кроз биланс успеха, Ентитет може 

вршити ово назначавање само када то резултира поузданијим и релевантнијим информацијама, будући да се: 

- /и/ елиминише или у значајној мери отклања недоследност одмеравања или признавања која би иначе настала 

услед одмеравања средстава или обавеза или признавања добитака или губитака по различитим основама; или  

- /ии/ групом финансијских средстава, финансијских обавеза или обома се управља и њихове перформансе се 

процењују на основу фер вредности, у складу са документованим стратегијом управљања ризиком или 

инвестирања, и информације о групи се интерно сачињавају према тој основи за кључне руководиоце Друштва 

(као што је дефинисано у МРС 24 Обелодањивања повезаних страна, на пример за управни одбор или генералног 

директора Друштва. 

 

4.12.2. Инвестиције које се држе до доспећа 

Инвестиције које се држе до доспећа су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама 

и фиксним доспећем која Друштво дефинитивно намерава и може да држи до доспећа, осим: 

(а) оних које Друштво након почетног признавања назначи по фер вредности кроз биланс успеха; 

(б) оних које Друштво назначи као расположиве за продају и 

(ц) оних која задовољавају дефиницију зајмова и потраживања. 

Друштво не класификује неко финансијско средство као оно које се држи до доспећа ако је Друшто, током текуће 

финансијске године или током две претходне финансијске године продало или рекласификовало више од 

безначајног износа инвестиција које се држе до доспећа пре њиховог доспећа (више него безначајан износ у 

односу на укупни износ инвестиција које се држе до доспећа), осим продаја или рекласификација које: 

- (и) су толико близу доспећа или датума позива на плаћање финансијског средства (на пример мање од три 

месеца пре доспећа) да промене тржишне каматне стопе не би имале значајан утицај на фер вредност 

финансијског средства; 

- (ии) се дешавају пошто је Друштво суштински сакупило првобитну главницу финансијског средства кроз 

плански распоређена плаћања или авансе; или 

- (иии) се могу приписати изолованом догађају који је ван контроле Друштва, који се не понавља и које Друштво 

није могло са сигурношћу предвидети. 

 

4.12.3. Кредити (зајмови) и потраживања 

 

Зајмови (кредити) и потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама 

која нису котирана на активном тржишту осим: 

(а) средства која Друштво намерава да прода одмах или у кратком року и која би онда била класификована као 

средства која се држе ради трговања и она која Друштво после почетног признавања назначи по фер вредности 

кроз биланс успеха; 

(б) она која Друштво после почетног признавања назначи као расположива за продају; или 
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(ц) она за која ималац не може у значајној мери повратити своју целокупну почетну инвестицију, осим ако то није 

због погоршања кредита, и која ће бити класификована као расположива за продају. 

Учешће стечено у пакету средстава која нису зајмови (кредити) или потраживања (на пример учешће у 

заједничком фонду или сличним фондовима) није зајам (кредит) или потраживање. 

 

 

4.12.4. Финансијска средства расположива за продају 

 

Финансијска средства расположива за продају су недериватна финансијска средства која су назначена као 

расположива за продају и нису класификована као (а) зајмови (кредити) и потраживања (б) инвестиције које се 

држе до доспећа или (ц) финансијска средства назначена по фер вредности кроз биланс успеха. 

 

 

 

 

4.13. Краткорочна потраживања и пласмани 

 

 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца – зависних и других повезаних правних 

лица и осталих купаца у земљи и иностранству по основу продаје производа, робе и услуга. 

Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне пласмане са 

роком доспећа, односно продаје до годину дана од дана чинидбе, односно од дана биланса. 

Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре, Ако се вредност у 

фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по средњем курсу 

важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од датума трансакције до датума наплате 

потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или на терет расхода. Потраживања 

исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се према важећем средњем курсу НБС, а 

курсне разлике признају се као приход или расход периода. 

Краткорочни финансијски пласмани који се не држе ради трговања мере се по амортизованој 

вредности, не узимајући у обзир намеру Друштава да их држе до доспећа. 

Уколико постоји вероватноћа да Друштво неће бити у стању да наплати све доспеле износе (главницу и 

камату) према уговорним условима за дате кредите, потраживања или улагања која се држе до доспећа 

која су исказана по амортизованој вредности, настао је губитак због обезвређивања или ненаплаћених 

потраживања. 

Отпис краткорочних потаживања и пласмана код којих постоји вероватноћа ненаплативности врши се 

индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност наплате извесна и документована, 

отпис, у целини или делимично, врши директним отписивањем. 

 

 

4.14. Готовински инструменти и готовина 

Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на рачунима код банака, готовину у благајни, 

као и високо ликвидна средства са првобитним роком доспећа до три месеца или краће а која се могу 

брзо конвертовати у познате износе готовине, уз безначајан ризик од промене вредности. 

 

4.15. Обавезе 
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Обавеза је резултат прошлих трансакција или догађаја, чије измирење обично подразумева одрицање 

од економских користи (ресурса) Друштва да би се задовољио захтев друге стране. 

 

Приликом вредновања обавеза, а сходно релевантним одредбама Оквира за припрему и презентацију 

финансијских извештаја, обавеза се признаје у билансу стања: 

 

- када је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи имати за резултат измирење 

садашње обавезе и 

- када износ за измирење може поуздано да се одмери. 

 

Поред наведеног, при вредновању се уважава начело опрезности, под којим се подразумева 

укључивање опреза при процењивању, тако да имовина и приходи нису прецењени, а обавезе или 

трошкови потцењени, Међутим, начело опрезности не треба да резултира стварањем скривених 

резерви (на пример, као последица намерно прецењених обавеза или трошкова), обзиром да у том 

случају финансијски извештаји не би били неутрални и, стога, не би били поуздани. 

 

 

Обавезама се сматрају: дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима; дугорочни 

кредити и зајмови у земљи и иностранству, обавезе по дугорочним хартијама од вредности, обавезе по 

основу финансијског лизинга и остале дугорочне обавезе), краткорочне финансијске обавезе 

(краткорочни кредити и зајмови од повезаних правних лица, краткорочни кредитии зајмови у земљи и 

иностранству, део дугорочних кредита и зајмова, као и других обавеза које доспевају до једне године и 

остале краткорочне финансијске обавезе), краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале 

обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе. 

 

Краткорочним обавезама се сматрају обавезе за које се очекује да ће бити измирене у року до годину 

дана од датума биланса стања, укључујући и део дугорочних обавеза које испуњавају наведени услов, 

док се дугорочним обавезама сматрају обавезе чије се измирење очекује у дуţем року. 

 

За обавезе исказане у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом се врши прерачунавање у 

функционалну валуту по средњем курсу ваţећем на дан трансакције. Промене курса до датума 

измирења исказују се као позитивне (негативне) курсне разлике. Обавезе у страној валути се на датум 

биланса стања прерачунавају према важећем курсу, а курсне разлике се признају као приходи или 

расходи периода. 

 

 

4.16. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства 

 

 

Резервисања се признају и врше када Друштво има законску или уговорену обавезу као резултат 

прошлих догађаја и када је вероватно да ће доћи до одлива ресурса како би се измирила обавеза и када 

се може поуздано проценити износ обавезе.  

Резервисања за отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој вредности очекиваних 

будућих одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне хартије од 

вредности које су исказане у валути у којој ће обавезе за пензије бити плаћене. 

Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој процени руководства 

Друштва у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире. 

Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима, али се обелодањују у напоменама уз 

финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже економске користи веома 

мала. 

Друштво не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима већ их обелодањује у 

напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив економских користи вероватан. 
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4.17. Накнаде запосленима 

 

 

4.17.1. Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је обавезно да уплаћује 

доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују доприносе на 

терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом законом 

прописаних стопа. Друштво има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто 

зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих 

државних фондова.  Друштво није у обавези да запосленима након одласка у пензију исплаћује накнаде 

које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије, Доприноси на терет запослених и на 

терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе. 

 

 

 

4.17.2. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

У складу са Законом о раду („Сл, гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и 

Појединачним општим актом о раду, Друштво је у обавези да исплати отпремнине приликом одласка у 

пензију у висини две месечне бруто зараде коју је запослени остварио у месецу који претходи месецу у 

коме се исплаћује отпремнина, које при том не могу бити мање од 2 месечне просечне бруто зараде 

исплаћене у Друштву у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина. Поред тога, 

Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде у износу од једне половине до три просечне 

месечне зараде. Број месечних зарада за јубиларне награде одређује се на основу броја година које је 

запослени провео у Друштву. 

Обрачун и исказивање дугорочних обавеза по основу отпремнина и јубиларних награда извршено је 

коришћењем метода садашње вредности будућих очекиваних исплата, на основу обрачуна актуара. 

 

4.17.3 Учешће у добити запослених 

 

Друштво признаје обавезе и трошак заучешће у добити запослених у складу са Одлуком Скупштине 

Друштва. 

 

 
 

4.18. Порез на добитак 
 

 

4.18.1. Текући порез 

 

Порески расход периода представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о 

порезу на добит правних лица („Сл, гласник РС“ бр, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 и 

68/2014 - др, закон). Порез на добит обрачунат је по стопи од 15% на пореску основицу која је 

приказана у пореском билансу, након умањења за искоришћене пореске кредите, Опорезива основица 

укључује добитак исказан у билансу успеха, који је коригован у складу са пореским прописима 

Републике Србије. 

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих 

обрачунских периода, али не дуже од 10 година,  Губици из текућег периода могу се користити за 

умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од 5 година. 
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4.18.2. Одложени порез 

Одложени порез на добитак се обрачунава за све привремене разлике између пореске основе имовине и 

обавеза и њихове књиговодствене вредности, Тренутно важеће пореске стопе на дан биланса су 

коришћене за обрачун износа одложеног пореза. Одложене пореске обавезе признају се за све 

опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства признају се за одбитне привремене разлике 

и за ефекте пренетог губитка и неискоришћених пореских кредита из претходних периода до нивоа до 

којег је вероватно да ће постојати будући опорезиви добици на терет којих се одложена пореска 

средства могу искористити. 

Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето добитак периода. 

 

4.19. Расподела дивиденди 

 

Дистрибуција дивиденди акционарима Друштва се у финансијским извештајима Друштва признаје као 

обавеза у периоду у којем су акционари Друштва одобрили дивиденде. 

 

4.20. Обелодањивање односа са повезаним лицима 

 

За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико једно правно 

лице има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан утицај на финансијске и 

пословне одлуке другог лица, што је дефинисано у МРС 24 „Обелодањивање односа са повезаним 

лицима“. 

Односи између Друштва и његових повезаних правних лица регулисани су на уговорној основи и по 

тржишним условима, Стања потраживања и обавеза на дан биланса стања, као и трансакције у току 

извештајних периода настале са повезаним правним лицима посебно се обелодањују у напоменама уз 

финансијске извештаје. 

 

 

 

5. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 

 

Састављање финансијских извештаја у складу примењеним оквиром за извештавање захтева од 

руководства коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на 

презентиране вредности средстава и обавеза, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 

процене и претпоставке су засноване на претходном искуству, као и различитим информацијама 

расположивим на дан састављања финансијских извештаја, а које делују реално и разумно у датим 

околностима. На бази ових информација се формира претпоставка о вредности средстава и обавеза, 

коју није могуће непосредно потврдити на бази других информација. Стварна вредност средстава и 

обавеза може да одступа од вредности која је процењена на овај начин. 

Процене, као и претпоставке на основу којих су процене извршене, су предмет редовних провера. 

Ревидиране рачуноводствене процене се приказују за период у којем су ревидиране, у случају да 

процена има утицај само на дати период, или за период у којем су ревидиране и за будуће периоде, у 

случају да ревидирање утиче на текући и на будуће периоде. 

Информације о областима код којих је степен процене највећи и које могу имати најзначајнији ефекат 

на износе признате у финансијским извештајима Друштва, дате су у даљем тексту. 
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5.1. Користан век трајања некретнина, постројења и опреме и стопе амортизације 

 

Одређивање корисног века трајања некретнина, постројења и опреме се заснива на претходном 

искуству са сличним средствима, као и на антиципираном техничком развоју и променама на које утиче 

велики број економских или индустријских фактора. Адекватност одређеног корисног века трајања се 

преиспитује на годишњем нивоу или када год постоји индикација да је дошло до значајне промене 

фактора који су представљали основ за одређивање корисног века трајања. 

 

 

 

5.2. Обезвређење вредност нефинансијске имовине 

 

На дан биланса стања, руководство Друштва анализира вредности по којима су приказане некретнине, 

постројења и опрема Друштва. Уколико постоји индикација да је неко средство обезвређено, 

надокнадив износ те имовине се процењује како би се утврдио износ обезвређења, Уколико је 

надокнадиви износ неког средства процењен као нижи од вредности по којој је то средство приказано, 

постојећа вредност тог средства се умањује до висине надокнадиве вредности. 

 

 

5.3. Обезвређење потраживања од купаца и осталих  

 

Друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу процењених губитака који 

настају, јер купци нису у могућности да изврше тражена плаћања. У процени одговарајућег износа 

губитка од обезвређивања за сумњива потраживања, Друштво се ослања на старост потраживања, 

раније искуство са отписом, бонитет купаца и промене у условима плаћања. Ово захтева процене везане 

за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће наплате у готовини. Стварни ниво потраживања 

која су наплаћена може да се разликује од процењених нивоа наплате, што може позитивно или 

негативно да се одрази на резултате пословања. 

 

 

5.4. Одложена пореска средства 

 

Одложени порез на добитак се обрачунава за све привремене разлике између пореске основе имовине и 

обавеза и њихове књиговодствене вредности. Тренутно важеће пореске стопе на дан биланса су 

коришћене за обрачун износа одложеног пореза. Одложене пореске обавезе признају се за све 

опорезиве привремене разлике, Одложена пореска средства признају се за одбитне привремене разлике 

и за ефекте пренетог губитка и неискоришћених пореских кредита из претходних периода до нивоа до 

којег је вероватно да ће постојати будући опорезиви добици на терет којих се одложена пореска 

средства могу искористити. 

Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето добитак периода. 

 

5.5. Накнаде запосленима након прекида радног односа и друге накнаде предвиђене законом и 

интерним актима 
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Трошкови утврђених накнада запосленима након прекида радног односа, односно одласка у пензију 

након испуњених законских услова утврђују се применом актуарске процене. Актуарска процена 

укључује процену дисконтне стопе, будућих кретања зарада, стопе морталитета и будућих повећања 

накнаде по одласку у пензију. Због дугорочне природе ових планова, значајне неизвесности утичу на 

исход процене. 

 

 

6. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

 

Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским 

ризицима и то: 

- кредитни ризик, 

- тржишни ризик (који обухвата ризик од промене курса страних валута, ризик од промене каматних 

стопа и ризик од промене цена) и 

- ризик ликвидности. 

Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на 

финансијско стање и пословање Друштва у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта. 

 

 

6.1. Кредитни ризик 

 

Кредитни ризик је ризик да ће једна страна у финансијском инструменту, неиспуњењем своје обавезе, 

проузроковати финансијски губитак друге стране. 

Кредитни ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским 

институцијама, потраживања од правних и физичких лица и преузетих обавеза. 

 

 

6.2. Тржишни ризик 

 

Ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента флуктуирати услед 

промена тржишних цена, Тржишни ризик се састоји од три врсте ризика:  

- валутног ризика, 

- ризика каматне стопе и  

- других ризика од промене цене, 

 

6.2.1. Ризик од промене курса страних валута 

Валутни ризик је ризик од флуктуирања фер вредности или будућих токова готовине финансијског 

инструмента услед промене девизног курса. 

 

Валутни ризик (или ризик од курсних промена) се јавља код финансијских инструмената који су 

означени у страној валути, то јест у валути која није функционална валута у којој су они одмерени. 
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6.2.2. Ризик од промене каматних стопа 

Ризик од промене каматних стопа је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине 

финансијског инструмента флуктуирати услед промена тржишних каматних стопа. 

Ризик од каматне стопе се јавља код каматоносних финансијских инструмената признатих у билансу 

стања (на пример, кредити и потраживања и емитовани дужнички инструменти) и код неких 

финансијских инструмената који нису признати у билансу стања (на пример, неким обавезама по 

кредитима). 

Друштво врши анализу изложености ризику од промене каматних стопа на динамичкој основи 

узимајући у обзир алтернативне изворе финансирања и рефинансирање, пре свега за дугорочне обавезе 

будући да оне представљају најзначајнију каматоносну позицију. Активности управљања ризицима 

имају за циљ да оптимизују нето расход од камата, уз услов да су тржишне каматне стопе на нивоу који 

је у складу са пословном стратегијом Друштва. 

 

6.2.3. Ризик од промене цена 

Ризик од промене цена је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског 

инструмента флуктуирати због промена тржишних цена (које нису оне које настају од ризика каматне 

стопе или валутног ризика), било да су те промене проузроковане факторима специфичним за 

појединачни финансијски инструмент или његовог емитента, или да фактори утичу на све сличне 

финансијске инструменте којима се тргује на тржишту. 

Ризик од промене цена се јавља код финансијских инструмената због промена, на пример, цена робе 

или цена капитала. 

 

 

6.3. Ризик ликвидности 

 

Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим 

изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се средство реализује по 

разумној цени у одговарајућем временском оквиру. 

Друштво управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду расположиви за 

измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Друштво непрекидно процењује ризик ликвидности 

идентификовањем и праћењем промена у изворима финансирања потребним за испуњење пословних 

циљева Друштва, а у складу са пословном стратегијом Друштва. 

Управљање ликвидношћу је централизовано на нивоу Друштва, Друштво својом имовином и обавезама 

управља на начин који му обезбеђује да у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. 

 

 

6.4. Управљање ризиком капитала 

 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем у 

неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала са 

циљем да смањи трошкове капитала. Друштво прати капитал на основу коефицијента задужености, 

који се израчунава као однос нето дуговања Друштва и његовог укупног капитала. 
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7. ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И НАКНАДНО УТВРЂЕНЕ ГРЕШКЕ 

 

Поједине рачуноводствене политике примењене приликом састављање финансијских извештаја за 

2019. годину су конзистентне са онима које су примењене у претходној години. 

Материјално значајни ефекти промене рачуноводствених политика и накнадно утврђених грешака се 

коригују ретроактивно уз прилагођавање упоредних података у финансијским извештајима, осим ако је 

то практично неизводљиво (тада се промена рачуноводствене политике примењује проспективно). 

Свака корекција која из тога произилази исказује се као корекција износа нераспоређеног добитка на 

почетку периода. 

 

 

8. БИЛАНС УСПЕХА 
 

 

Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима, одвојено за пословни и 

капитални подбиланс. Врши се усклађивање појединих позиција прихода и расхода, а пореска основица се 

умањује за губитке ранијих година, Обрачунати порез се умањује за пореска ослобођења по основу пореских 

подстицаја (порески кредит). 

 

 

 

 

 

     РСД 

Хиљада 

РСД 

Хиљада 

 
     2019 2018 

8.1 

 

 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Н     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Н     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НА     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НА     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 2,662 31 

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ     

 УКУПНО 2,662 31 

8.2 

 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА  

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПР     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПР     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВ     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВ     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 43,316 18,691 

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ     

 УКУПНО 43,316 18,691 

8.3 

 

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ. 

 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,РЕГРЕСА,КОМПЕНЗАЦИЈА     

 ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА     

 УКУПНО     

8.4 

 

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА     

 ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА     

 ПРИХОДИ ОД ТАНТИЈЕМА И ЛИЦЕНЦНИХ НАКНАДА ФИХ МЕ     

 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   26 

 УКУПНО   26 
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8.5 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 НАБАВКА РОБЕ     

 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 2,665 31 

 НАБАВНА ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНА ПРИБАВЉЕНИХ РАДИ ПРОДАЈЕ     

 УКУПНО 2,665 31 

8.6 

 

ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 

 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ РОБЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕ     

 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА С     

 УКУПНО     

8.7 

 

ПРОМЕНА ЗАЛИХА И УЧИНАКА 

 ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ  ПРОИЗВОДА НА ДАНА 01.01     

 ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ  ПРОИЗВОДА НА ДАНА 31.12     

 ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ГОТОВИХ  ПРОИЗВОДА НА ДАНА 01.01 683 683 

 ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ГОТОВИХ  ПРОИЗВОДА НА ДАНА 31.12 683 683 

 ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И     

 СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И     

 УКУПНО     

8.8 

 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ 

 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА     

 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ 8,139 6,439 

 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА(РЕЖИЈСКОГ) 239 140 

 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  590 724 

 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛ0ВА     

 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА 19 19 

 УКУПНО 8,987 7,322 

8.9 

 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО) 5,517 4,911 

 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕ 1,090 876 

 ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ 0 ДЕЛУ     

 ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЋКИМ ЛИЦИМА ПО УГОВОРУ     

 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ 485 236 

 УКУПНО 7,092 6,023 

8.10 

 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНАКА 15,902 4,045 

 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА 183 220 

 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА 48 45 

 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА 1,814   

 ТРОШКОВИ САЈМОВА     

 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ 66 39 

 ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА     

 ТРОШКОВИ РАЗВОЈА КОЈИ СЕ НЕ КАПИТАЛИЗУЈУ     

 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА 192 99 

 УКУПНО 18,205 4,448 

8.11 

 

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 717 1,125 

 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ГАРАНТНИ РОК     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ ОБНАВЉАЊА ПРИРОДНИХ БОГАТСТАВА     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ЗАДРЖАНЕ КАУЦИЈЕ И ДЕПОЗИТЕ     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ 590   

 ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА     
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 УКУПНО 1,307 1,125 

8.12 НЕМАТЕРШАЛИИ ТРОШКОВИ 

 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 562 690 

 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 205 240 

 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 119 132 

 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 149 34 

 ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА 16 8 

 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА 152 142 

 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА     

 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 28 23 

 УКУПНО 1,231 1,269 

8.13 

 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ     

 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ Л    5 

 РАСХОДИ КАМАТА(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1  

 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)     

 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИ     

 РАСХОДИ ОД УЧЕШЋА У ГУБИТКУ ЗАВИСНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ЗАЈЕДНИЧ     

 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА,КОЈИ Н     

 ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ     

 УКУПНО 1 5 

8.14 

 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА,НЕКРЕТНИНА, ПОСТРО   8,855 

 ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА     

 ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ УЧЕШЋА И ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ     

 ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА     

 ВИШКОВИ     

 НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА     

 ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА     

 ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА     

 ПРИХОДИ ОД УКИДАЊА ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА     

 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ   312 

 УКУПНО   9,167 

8.15 

 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, 

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ  67 41 

 ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈЕ БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА    

 ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ И ХАРТИЈА ОД ВРЕД     

 ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА     

 МАЊКОВИ     

 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА,КОЈИ Н     

 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА     

 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ   15 

 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ   18 

 УКУПНО 67 74 

8.16 

 

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 

 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА     

 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА     

 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И     

 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛ     

 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА РОБЕ У ПРОМЕТУ НА В     

 ПРИХОДИ ОД УСКЛА?ИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ   15 

 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ     
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 УКУПНО   15 

8.17 

 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ВРЕДНУЈЕ ПО ФEР ВРЕДНОСТИ 

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА     

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА     

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ     

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ДРУГИХ ХАРТИ     

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ     

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМА 2,787   

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ     

 УКУПНО 2,787   

8.18 

 

 

ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОЛИТИКЕ 

 ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА     

 РАСХОДИ,ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА     

 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИ 60   

 ПРЕНОС РАСХОДА     

 УКУПНО 60   

8.19 

 

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У БИЛАНСУ УСПЕХА (ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ) 3,576 7,633 

 ПОРЕСКА ОСНОВИЦА  3,153 773 

 ОБРАЧУНАТИ ПОРЕЗ 15% 473 116 

 УМАЊЕЊЕ ПОРЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕСКИХ ПОДСТИЦАЈА И ОСЛОБАЂАЊА     

 ПОРЕЗ ПО УМАЊЕЊУ 473 116 

 ОДЛОЖЕНИ РАСХОД ПЕРИОДА  127   

 ОДЛОЖЕНИ ПРИХОД ПЕРИОДА     

 

 

 

9. БИЛАНС СТАЊА 

 
9.1   НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

 

О  П  И  С 

 

 

Грађевинско 

земљиште 

 

 

Грађевински 

објекти 

 

 

Постројења и 

опрема 

 

 

 

Укупно 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ 
 

   
Стање 1. Јануара 2,761 33.648  18.735  55.144  

Директна повећања (набавке) 
 

    - 

Повећање преносом са улагања у припреми 
 

    - 

Отуђење 
 

  (1.548) (1.548) 

Ревалоризација 
 

    - 

Остала повећања / (смањења) 
 

    - 

Салдо 31. Децембра 2,761 33.648  17.187  53.596  

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 
 

   
Стање 1. Јануара 

 
16.955  15.509  32.464  

Амортизација за текућу годину  
 

326  391  717  

Отуђење 
 

  (1.481) (1.481) 

Ревалоризација 
 

    - 

Остала повећања / (смањења) 
 

    - 

Салдо 31. Децембра 
 

17.281  14.419  31.700  

      
САДАШЊА ВРЕДНОСТ 2,761 16.367  2.768  21.896  
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9.2 ЗАЛИХЕ 

 ЗАЛИХЕ И СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ     

 ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА     

 ОБРАЧУН НАБАВКЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА,РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА,АЛАТА И И     

 МАТЕРИЈАЛ 57 368 

 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ     

 АЛАТ И ИНВЕНТАР  39   

 МАТЕРИЈАЛ,РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ,АЛАТ И ИНВЕНТАР У ОБРАДИ,ДОРАДИ И     

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ МАТЕРИЈАЛА, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА АЛАТА И ИНВЕНТАРА  (39)   

 НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА И УСЛУГЕ     

 НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА     

 НЕДОВРШЕНЕ УСЛУГЕ     

 ОДСТУПАЊЕ ОД ЦЕНА ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА     

 ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ     

 ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ У СКЛАДИШТУ 683 683 

 ОДСТУПАЊЕ ОД ЦЕНА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА     

 РОБА     

 ОБРАЧУН НАБАВКЕ РОБЕ     

 РОБА У МАГАЦИНУ     

 РОБА У ПРОМЕТУ НА ВЕЛИКО     

 РОБА У СКЛАДИШТУ,СТОВАРИШТУ И ПРОДАВНИЦАМА КОД ДРУГИХ ПРАВНИ     

 РОБА У ПРОМЕТУ НА МАЛО     

 РОБА У ОБРАДИ,ДОРАДИ И МАНИПУЛАЦИЈИ     

 РОБА У ТРАНЗИТУ     

 РОБА НА ПУТУ     

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ РОБЕ     

 СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ     

 НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ     

 ЗЕМЉИШТЕ НАМЕЊЕНО ПРОДАЈИ     

 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ НАМЕЊЕНИ ПРОДАЈИ     

 ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ     

 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ     

 ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ     

 БИОЛ0ШКА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ     

 СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА     

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА ОБУСТАВЉЕН     

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ     

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА МАТЕРИЈАЛ,РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ И ИНВЕНТАР У ЗЕМ 148   

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА МАТЕРИЈАЛ,РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ И ИНВЕНТАР У ИНО     

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА РОБУ У ЗЕМЉИ     

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА РОБУ У ИНОСТРАНСТВУ     

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ     

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА УСЛУГЕ У ИНОСТРАНСТВУ     

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПЛАЋЕНИХ АВАНСА     

 УКУПНО 888 1,051 

9.3 

 

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

 КУПЦИ У ЗЕМЉИ МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА     

 КУПЦИ У ИНОСТРАНСТВУ МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА     

 КУПЦИ У ЗЕМЉИ ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА     

 КУПЦИ У ИНОСТРАНСТВУ ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА     

 КУПЦИ У ЗЕМЉИ 10,737 9,789 
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 КУПЦИ У ИНОСТРАНСТВУ     

 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ОД ПРОДАЈЕ (4,510) (1,723) 

 УКУПНО 6,227 8,066 

9.4 

 

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

 ПОТРАЖИВАЊА ЗА КАМАТУ И ДИВИДЕНДЕ     

 ПОТРАЖИВАЊА ОД ЗАПОСЛЕНИХ 33 33 

 ПОТРАЖИВАЊА ОД ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА     

 ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 125 136 

 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРЕПЛАЋЕНИХ ОСТАЛИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОС 3 3 

 ПОТРАЖИВАЊА ЗА НАКНАДЕ ЗАРАДА КОЈЕ СЕ РЕФУНДИРАЈУ     

 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ НАКНАДА ШТЕТА     

 ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 4 4 

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ДРУГИХ ПОТРАЖИВАЊА (6) (6) 

 УКУПНО 159 170 

9.5 

 

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПЛАСМАНИ МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА     

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПЛАСМАНИ ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА     

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ     

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ИНОСТРАНСТВУ     

 ДЕО ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА КОЈИ ДОСПЕВА ДО ЈЕДНЕ Г     

 ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ДРЖЕ ДО ДОСПЕЋА ДЕО КОЈИ ДОСПЕВ     

 ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ     

 ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ И ОТКУПЉЕНИ С     

 ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 54 54 

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА     

 УКУПНО 54 54 

9.6 

 

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ     

 ТЕКУЋИ(ПОСЛОВНИ)РАЧУНИ 13,572 4,288 

 ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКРЕДИТИВИ     

 БЛАГАЈНА     

 ДЕВИЗНИ РАЧУН 7 7 

 ДЕВИЗНИ АКРЕДИТИВИ     

 ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА     

 ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА     

 НОВЧАНА СРЕДСТВА ЧИЈЕ ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ОГРАНИЧЕНО ИЛИ ВРЕДНОСТ     

 УКУПНО 13,579 4,295 

9.7 

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ПРИМЉЕНИМ ФАКТУРАМА ПО ОПШТОЈ СТ 3   

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ПРИМЉЕНИМ ФАКТУРАМА ПО ПОСЕБНОЈ     

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ДАТИМ АВАНСИМА ПО ОПШТОЈ СТОПИ     

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ДАТИМ АВАНСИМА ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ     

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПЛАЋЕН ПРИ УВОЗУ ДОБАРА ПО ОПШТОЈ С     

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПЛАЋЕН ПРИ УВОЗУ ДОБАРА ПО ПОСЕБНОЈ     

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ОБРАЧУНАТ УСЛУГЕ ИНОСТРАНИХ ЛИЦА     

 НАКНАДНО ВРАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ КУПЦИМА СТРАНИМ ДРЖ     

 ПДВ НАДОКНАДА ИСПЛАЋЕНА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ОТКУПЉЕНА ДОБ     

 ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕНИ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   72 

 УКУПНО 3 72 

9.8 

 

 

ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 
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 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 2,148 2,275 

 УКУПНО 2,148 2,275 

9.9 

 

ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ 34,238 34,238 

 УДЕЛИ ДРУШТАВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ     

 УЛОЗИ     

 ДРЖАВНИ КАПИТАЛ     

 ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ     

 ЗАДРУЖНИ УДЕЛИ     

 ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА     

 ОСТАЛИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ 26 26 

 УКУПНО 34,264 34,264 

9.10 

 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 

 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА   12,024 

 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 3,449 7,517 

 УКУПНО 3,449 19,541 

9.11 

 

ГУБИТАК 

 ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА (5,238) (24,780) 

 ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА     

 УКУПНО (5,238) (24,780) 

9.12 

 

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСК 

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ     

 Резервисања за трошкове обнавњања природних БОГАТСТАВА     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ЗАДРЖАНЕ КАУЦИЈЕ И ДЕПОЗИТЕ     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ 823 385 

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ СУДСКИХ СПОРОВА     

 ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА     

 УКУПНО 823 385 

9.13 

 

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ОД МАТИЧНИХ И ЗАВИСНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА     

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ ОД ОСТАЛИХ ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА     

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ     

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ИНОСТРАНСТВУ     

 ДЕО ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА И ЗАЈМОВА КОЈИ ДОСПЕВА ДО ЈЕДНЕ ГОДИН   520 

 ДЕО ОСТАЛИХ ДУГОРОЧНИХ ОБАВЕЗА КОЈЕ ДОСПЕВАЈУ ДО ЈЕДНЕ ГОДИН     

 ОБАВЕЗЕ ПО КРАТКОРОЧНИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ     

 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА ОБУСТАВЉЕНО     

 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ     

 УКУПНО   520 

9.14 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗ П0СЛ0ВАЊА 

 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 46 47 

 ДОБАВЉАЧИ МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА У ЗЕМЉИ     

 ДОБАВЉАЧИ МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА У ИНОСТРАНСТВУ     

 ДОБАВЉАЧИ ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА У ЗЕМЉИ  1,814   

 ДОБАВЉАНИ ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА У ИНОСТРАНСТВУ     

 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ 4,482 2,588 

 ДОБАВЉАЧИ У ИНОСТРАНСТВУ     

 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ П0СЛ0ВАЊА     

 УКУПНО 6,342 2,635 

9.15 

 

 



32 

 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА 

 ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА,ОСИМ НАКНАДА ЗАРАДА 4,783 5,125 

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ЗАПОСЛЕ   330 

 ОБАВЕЗЕ ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ЗАП   220 

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА   210 

 ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО НАКНАДЕ ЗАРАДА КОЈЕ СЕ РЕФУНДИРАЈУ(ПРЕПОРУЧЛ     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ НА НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ЗАП     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ НА НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОС     

 УКУПНО 4,783 5,885 

9.16 

 

ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ 

 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КАМАТА И ТРОШКОВА ФИНАНСИРАЊА 4 (3) 

 ОБАВЕЗЕ ЗА ДИВИДЕНДЕ     

 ОБАВЕЗЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ДОБИТКУ     

 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЗАПОСЛЕНИМА 33 33 

 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДИРЕКТОРУ,ОДНОСНО ЧЛАНОВИМА ОРГАНА УПРАВЉАЊА     

 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА     

 ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО ПРИХОД ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ АКОНТАЦИЈУ ПОДИЖЕ У     

 ОБАВЕЗЕ ЗА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА     

 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 5 194 

 УКУПНО 42 224 

9.17 

 

ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ИЗДАТИМ ФАКТУРАМА ПО   2 

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ИЗДАТИМ ФАКТУРАМА ПО     

 ОЕАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ПРИМЉЕНИМ АВАНСИМА П     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ПРИМЉЕНИМ АВАНСИМА П     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВУ СОПСТВЕНЕ ПОТР     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВУ СОПСТВЕНЕ ПОТР     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ЗА ГОТ     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВУ РАЗЛИКЕ ОБРАЧУ 501   

 УКУПНО 501 2 

9.18 

 

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

 ОБАВЕЗЕ ЗА АКЦИЗЕ     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ ИЗ РЕЗУЛТАТА    

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ,ЦАРИНЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ ИЗ НАБАВКЕ ИЛИ НА Т    

 ОБАВЕЗЕ ЗА ДОПРИНОСЕ КОЈИ ТЕРЕТЕ ТРОШКОВЕ    

 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ    

 УКУПНО    

9.19 

 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 УНАПРЕД ОБРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ     

 ОБРАЧУНАТИ ПРИХОДИ БУДУЋЕГ ПЕРИОДА     

 РАЗГРАНИЧЕНИ ЗАВИСНИ ТРОШКОВИ НАБАВКЕ     

 ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ     

 РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПОТРАЖИВАЊА     

 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ     

 ОСТАЛА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА     

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO „STANDARD“, LESKOVAC 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

O IZVRŠENOJ REVIZIJI  

GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  

ZA 2019. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO „STANDARD“, LESKOVAC 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI 

GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU 

 

 

 

S A D R Ž A J 

 

 Strana 

  

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

PISMO O PREZENTACIJI 

 

POTVRDA O NEZAVISNOSTI 

 

 

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI: 

 

BILANS STANJA 
 

BILANS USPEHA  

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU  

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU 
 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE   

  

  

  

 



tr
-INI

SYIIEBAP OCIIO6OI1EHTA 92

16000I'lecxoaaq
Telefon i:

.{upenrop ...... 0rcn44-530
<Dnnan.c"nyx6a ............ 254-607
Texn. cenrop/ rlaxc 2s4-497
Ipaana Beorpaa / rlaxc.... .011/31&73-82

€-lll?il i standardad@mts.rs
IrIIB 100524072
Maruvuu 6poj 01367001
IIInQpa ae,rarnoctu 4333

Leskovac, 0 5. 0 3. 2 0 2 0. godine

"MOORE STEPHENS Revizija i Raiunovodsfvo" d.o.o', Beograd
11000 Beograd
Studentski trg 4/V

PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVESTAJA
(IZJAVA RUKOVODSTVA)

Oru izjavu dajemo za potrebe revizije finansijskih izve5taja AD STANDARD, LESKOVAC (dalje u
tekstu: DruStvo) za poslovnu godinu zavrSenu 31. decembra 2019. godine za swhe inaLavu4a
mi5ljenja ovlaSdenog revizora o finansijskih izveStajima Dru5tva, a u skladu sa Medunarodnim
standardima revizije i vaZedom zakonskom regulativom.

Svesni smo svoje odgovomosti da obezbedimo pouzdanost radunovodstvenih evidencija i pripremu i
fer prezentaciju finansijskih izveltqa u skladu sa radunovodstvenim propisima vaZe6im u Republici
Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omoguduju pripremu finansijskih
izve3taja koji ne sadrZe greSke, bilo nameme ili sludajne.

Za polrebe revizije stavljamo vam na raspolaganje sve radunovodstvene evidencije, sa napomenom da
su ove evidencije pravilan odraz poslovnih promena koje su se dogodile u toku posmatranog
obradunskog perioda.

Sve ostale evidencije i odgovarajuie informacije koje mogu uticati na istinitost i objektivnost ili
neophodna obrazloZenja uz godiSnji radun, ukljudujudi zapisnike sa sastanaka poslovodnih organa i

S tandard AxquouapcKo ApylxrBo



organa upravljanja i drugih relevantnih organa stavljamo vam na raspolaganje i nema takvih
informacija koje ne bi mogle biti dostupne.

Ovim potvrclujemo, ju, a nakon savetovanja sa drugim
odgovomim rukovodiocima, slede6e dinjenice:

Ne postoje druga sredstva, niti obaveze Dru5tva osim onih koji su prezentirani u finansijskim
izveStajima.

2. Svi prihodi i rashodi, sredstva, izvori sredstava i obaveze su tadno obradunati, evidentirani u
poslovnim knjigama i drugim evidencijama u odgovaraju6em obradunskom periodu i u skladu
sa zakonskim propisima, standardima i opltim aktima koja reguli5u ova pitanja.

3. Finansijski izve5taji koje smo vam stavili na raspolaganje, kao i poslovne knjige
dokumentacija Dru5tva, ne sadrZe materijalno znadajne propuste niti greSke.

4. Znahjne pretpostavke koje smo koristili za radunovodstvene procene, ukljudujudi i procene fer
vrednosti. su po nasem miSljenju razumne.

5. Transakcije i odnosi sa povezanim licima su na odgovarajudi nadin iskazane i obelodanjene u
skladu sa zahtevima Medunarodnih standarda finansij skog izve5tavanja.

6. PotraZivanja su prema na5em mi5ljenju naplativa, azasva potraZivanja dija je naplata sumljiva,
spoma ili na drugi nadin neizvesna stvorili smo adekvatnu ispravku vrednosti.

7. Za sve stavke zastarelih i o5te6enih zaliha, kao i za druge sludaj eve kada je vrednost zalihe
stvamo ili potencijalno umanjena, stvorili smo potrebnu rezervaciju (ispravka wednosti).

8. Za sve druge poznate rizike kao i za druge sludajeve koji mogu u bududnosti rezultirati
rashodima i odlivom sredstava Dru5tva, izvrSili smo adekvatno rezervisanje sredstava.

9. Imamo valjanu dokumentaciju o vlasni5tlu nad sredstvima kojima Dru5tvo raspolaZe i niko
drugi nad njima nema zakonito pravo (osim sredstava uzetih u finansijski lizing), niti ima
njihovog tere6enja po osnovu hipoteka, zaloga i sl.

10. Nemamo saznanja o bilo kakvom kr5enju zakonskih propisa, uputstva nadleZnih organa i
institucija i op5tih akata, koji mogu rezultirati pla6anjem znadajnih kazni ili penala.

1 1. Nemamo saznanja u vezi kiminalne radnje ili mogudnosti postojanja iste, i nije nam poznato da
je ijedan od naSih rukovodioca ili zaposlenih, sa ovla5denjem da kontroli5e i odobrava poslovne
promene, umeSan u bilo kakve nezakonite ili neregulame aktivnosti koje bi mogle materijalno
znalalno uticati na istinitost finansijskih izve5taja.

12. Prema na5em saznanju, protiv Dru5tva se ne vodi bilo kakav sudski postupak, ve5tadenje,
plenidba imovine, niti ima pregovora o zahtevima za naknadu Stete koji po nas mogu rezultirati
znadajnim gubitkom. Smatramo da nemamo nikakvih ni stvamih ni potencijalnih obaveza
prema tre6im licima zbog kojih mogu nastati neodekivani gubici.

13. Ne postoje namere rukovodstva, zakonska ogranidenja ili druge objektivne okolnosti koje bi
mogle dovesti do obustavljanja poslovanja DruStva u doglednom wemenskom periodu.



14. Od datuma Bilansa stanja na dan 31. decembra 2019. godine do datuma sastavljaaja ovog pisma
u vezi sa sadrZajem finansijskih izveStaja za 2019. godinu, nisu se promenile okolnosti niti su

nastali dogadaj i koji bi zahtevali ispravke finansijskih izveStaja ili dodatna obelodanjivanja
namenjena organima upravljanja ili drugim korisnicima.

Ovim potvrdujemo da su svi podaci i informacije sadrZani u prezentiranim pregledima, prilozima i
informacijama, kao i datim obja5njenjima u vezi sa odredenim pitanjima za iztadu IzveStaja revizije,
kao i sve druge informacije, paZljivo pripremljene, da nisu dvosmislene, niti zbunjujude i da su

razmotrene i usvojene od rukovodstva.

Zamenik direktora Direktor
M.P.

l.X,{*rrrut>w-.,
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Standard ad, Leskovac 

 

Akcionari 

 

Komisija za reviziju 

 

 

U Beogradu, 5. marta 2020. godine 

 

 

Potvrda revizora o nezavisnosti javnom akcionarskom društvu 

 

Poštovani, 

 

U skladu sa članom 453 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 

83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), članom 54. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik 

RS br. (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)) i članom 11. Pravilnika o 

uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih (Sl. glasnik RS br. 114/2013 i 

92/2018), kao angažovani eksterni revizor finansijskih izveštaja Društva Standard ad, 

Leskovac za 2019. godinu, potvrđujemo sledeće: 

 

- Da su društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o., Beograd, 

kao i svi njegovi zaposleni angažovani na poslovima revizije finansijskih izveštaja, 

nezavisni u odnosu na Standard ad, Leskovac, u skladu sa zahtevima IFAK-ovog 

etičkog kodeksa za profesionalne računovođe i posebnim zahtevima relevantne 

zakonske regulative Republike Srbije (Zakon o privrednim društvima,  Zakon o reviziji  

i Zakon o tržištu kapitala). 

 

- Da društvo za reviziju Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o., Beograd tokom 

prethodnog perioda, odnosno godine za koju se vrši revizija, nije pružalo bilo koje 

druge usluge Društvu Standard ad, Leskovac, niti njemu povezanim licima. 

 

S poštovanjem,  

 

 

Bogoljub Aleksić  

 

Direktor 

Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o. 

http://www.moore-serbia.rs/
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Broj: 22/20 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

Akcionarima Akcionarskog društva „Standard“, Leskovac 

 

Mišljenje 

 

Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva “Standard”, Leskovac 

(dalje u tekstu i: Društvo), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine, bilans uspeha, 

izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu 

završenu na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih 

računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije. 

 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, 

prikazuju finansijsko stanje Akcionarskog društva “Standard”, Leskovac na dan 31. decembra 2019. godine, 

kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u 

napomenama uz finansijske izveštaje. 

 

Osnova za mišljenje 

 

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) i Zakonom o reviziji Republike 

Srbije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku „Odgovornost 

revizora za reviziju finansijskih izveštaja“. Mi smi nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa etičkim 

zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke 

odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima. Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i 

odgovarajući da obezbede osnovu za naše mišljenje. 

 

Ključna revizijska pitanja 

 

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg 

značaja u našoj reviziji finansijskih izveštaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije 

finansijskih izveštaja u celini i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi nismo izneli izdvojeno mišljenje o 

ovim pitanjima. Odredili smo da je pitanje opisano u nastavku ključno revizorsko pitanje koja će biti 

saopšteno u našem izveštaju. 

 

Evidentiranje prihoda i troškova koji se odnose na ugovore o izgradnji 

 

Ključna pitanja revizije Kako je revizija odgovorila na ključna pitanja 

 

U Napomenama 4.3 i 4.4 uz 

finansijske izveštaje obelodanjene su 

računovodstvene politike u vezi sa 

priznavanjem prihoda i troškova koji 

se odnose na ugovor o izgradnji. U 

postupku revizije fokusirali smo se na 

evidentiranje prihoda i troškova koji 

se odnose na ugovore o izgradnji 

zbog: 

-       njihove značajanosti; 

- adekvatnog priznavanja u 

obračunskom periodu u kome se 

obavlja izgradnja; i 

-     validnosti dokumenata na osnovu 

kojih se vrši priznavanje. 

 

 

Izvršili smo proveru da li se prihodi od prodaje usluga, kao i 

troškovi materijala za izradu i troškovi usluga na izradi učinaka, 

odnose na ugovore o izgradnji po osnovu kojih su izvedeni radovi u 

2019. godini i potvrdili pravilnost razgraničenja i sučeljavanja  

prihoda i rashoda.  

Izvršili smo i proveru da li je izvršeno priznavanje prihoda od 

prodaje usluga, kao i troškova materijala za izradu i troškova 

usluga na izradi učinaka u obračunskom periodu u kome je 

obavljena izgradnja i potvrdili da su radovi po svim ugovorima 

završeni u 2019. godini i da su izdate okončane situacije. 

Osim toga izvršili smo proveru validnosti dokumenata u smislu da 

su situacije za izvedene radove (kako one koje je Društvo izdalo 

investitorima, tako i one koje je Društvo primilo od podizvođača 

radova) odobrene od strane izvođača, nadzornog organa i 

naručioca. Prilikom ovog testiranja nismo uočili nikakve izuzetke. 

 



 

 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

Akcionarima Akcionarskog društva „Standard“, Leskovac - Nastavak 

 

 

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje 

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa 

računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola 

koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže greške materijalno značajne pogrešne iskaze, 

nastale usled kriminalne radnje ili greške. 

 

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da 

nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, obelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na 

stalnost poslovanja i primenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako 

rukovodstvo namerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost 

osim da to uradi. 

 

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva. 

 

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja 

 

Naš cilj je sticanje uverenja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže 

materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, i izdavanje revizorskog 

izveštaja koji sadrži mišljenje revizora. Uveravanje u razumnoj meri označava visok nivo uveravanja, ali ne 

predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvek otkriti 

materijalno pogrešne iskaze, ako takvi iskazi postoje.  Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne 

radnje ili greške i smatraju se materijalno značajanim ako je razmno očekivati da će oni, pojedinačno ili 

zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja. 

 

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, primenjujemo profesionalno prosuđivanje 

i održavamo profesionalni skepticizam tokom tevizije. Isto tako, mi: 

• Vršimo identifikaciju i procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim 

izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih 

postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvanih revizorskih dokaza da 

obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni 

pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled 

greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, 

lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole. 

• Stičemo razumevanje internih kontrola koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih 

postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti 

sistema interne kontrole Društva. 

• Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene 

procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo. 

• Donosimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane 

rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa 

događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da 

nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna 

neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povezana obelodanjivanja u 

finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje 

mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja 

revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Društvo prestane da 

posluje  u skladu sa načelom stalnosti.  

 

 

 

 



 

 

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  

 

Akcionarima Akcionarskog društva „Standard“, Leskovac – Nastavak 

 

 

• Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući 

obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na 

takav način da se postigne fer prezentacija. 

 

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne 

revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije. 

 

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim 

zahtevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može 

razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gde je to moguće, o povezanim merama zaštite. 

 

Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od 

najveće važnosti u reviziji finansijskih izveštaja za tekuči period i stoga predstavljaju ključna revizijska 

pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izveštaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuju javno 

obelodanjivanje tog pitanja ili kada, u izuzetno retkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude 

uključeno u izveštaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posledice budu veće nego koristi od 

takve komunikacije. 

  

Ostale informacije 

 

 Usklađenost godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima  

 

Rukovodstvo Društva je odgovorno za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju informacije 

uključene u Godišnji izveštaj o poslovanju, ali ne uključuju finansijske izveštaje i Izveštaj revizora o njima. 

Naše mišljenje o finansijskim izveštajima se ne odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik 

zaključka kojim se pruža uveravanje o njima.  

U skladu sa zahtevima koji proističu Zakona o reviziji Republike Srbije i Pravilnika o uslovima za obavljanje 

revizije finansijskih izveštaja javnih društava izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o 

poslovanju sa godišnjim finansijskim izveštajima Društva.  

U vezi sa našom revizijom finansijskih izveštaja, naša odgovornost u skladu sa Međunarodnim standardom 

revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama, je da pročitamo ostale informacije i 

pritom razmotrimo da li postoji materijalna nedoslednost između njih i finansijskih izveštaja odnosno 

saznanja stečenih tokom revizije, i da li izgleda da su ostale informacije  materijalno pogrešno iskazane. 

Ako, na osnovu rada koji smo obavili, zaključimo da postoji materijalno pogrešno iskazivanje ostalih 

informacija, od nas se zahteva da tu činjenicu saopštimo u izveštaju. U tom smislu, ne postoji ništa što bi 

trebalo da saopštimo u izveštaju. 

 

Ostala pitanja 

 

Reviziju finansijskih izveštaja Društva na dan i za godinu koja se završila 31. decembra 2018. godine izvršio 

je drugi revizor koji je u svom izveštaju od  22. marta 2019. godine izrazio nemodifikovano mišljenje uz 

skretanje pažnje na pitanje nastavka poslovanja.  

 

 

U Beogradu, 05. mart 2020. godine 
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l. KPATKOPOTIHE OI.IHAHChJCKE OEABE3E
(0444 + 0/45 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443 520 ,'7d1

420
1. Kpa opo,rHu xpeALtru oA Mar[gHl4x !r 3agrcHrx npaBHxx

nhqa
0444

421

422

423

2. KparKopoqHh kpeAhr4 oA ocrarrx noBe3aHrx npaBBvrx
nrqa

0445

3. KparopoeHx KpeAl.rx x 3ajMoBr,! y 3eMrLn 0446

4. KparKopogH14 Kpearrx x 3ajMoBx y r,fllocrpaHcrBy o447

400 0426

404
3anocneHMx

405 I

0438

r 0439



Tpyna
paqyHa,
pa'{yH

no3qLltlJA AOn
Hano-

6poj

L13Hoc

nperxoAHa roArHa

TeKyha roAfHa Kpaj6e cra$e
20

noqerHo cral6e
01.01.20_.

1 2 3 4 5 6 7

5. O6aBe3e no ocHoBy cranHrx cpeAcraaa l.( cpeAcraBa
o6ycraBrEeHor nocnoBaba HaMebeHux npoAajlr

0448

424, 425,
426 u 429 6. Ocrane KparKopoqHe QuHaHchjcKe o6aBe3e 0449 0 520 2.793

430 ll. nPIN'lIbEH14 ABAHCI,4, AEnO3rlTrl l,i KAvql4JE 0450 9.14 47 47 268

43 ocrM
430

t. o6ABE3E h3 nOCnOBATbA
(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451 9.14 6.296 2.s88 1.'153

431 1 Ao6aerEaq - MantqHa , 3aB{cHa npaBHa nuqa y 3eMrbr,t u52

433 3. Ao6aBr6a. ,r - ocTana no6e3aHa npaBHa ruqa y 3eMrEx 0454 I .814

434
4. Ao6aBn aqx - ocrana noae3aHa npaBHa nxqa y

MHOCTpaHCTBy
0455

435 5. Ao6aBrbaq[ y 3eMrbu 0456 9.14 4.482 2.588 1.153

439 7. Ocrane o6aBe3e u3 nocroaaEa

44. 45 A 46 IV OCTAJIE KPATKOPOTIHE 0648E3E 0459 9.15 4.825 6.1 09 8.932

47
V. O6ABE3E NO OCHOBY NOPE3A HA AOAAry

BPE.qHOCT
0460 9.17 501 2 0

vt. o6ABE3E 3A OCTATE nOPE3E, AOnPnHOCE t4

APyrE AAX6T4HE
0

49 ocuM
498

A. rv6xTAl( U3HAA BltCrHE (AnltTAnA
(0112 + 0416 + 0121 - 0420 . 04i7 - O4l 5 - o,ll,a . 0,r1 3 .

1t . o,ro2) u 0 = (0,{,a1 + 0121 + 0412 - oo71l2 o
0463

6, YKYNHA NAC'IBA
(0424+0442+0141+ 0401 - 0,163) > 0

0464 44.967 38.676 35.090

89 E. BAHs}INAHCHA NACXBA 0465

y lLcunbt<y

-a?*,.-,2,FAAHa OS oj 20 2o ,oor*"
777

2. Ao6aBrba,lr - Maru,{Ha u 3aB cHa npaBHa n[ua y 
0453

l,4HOCrpaHCTBy
432

,136 6. Ao6aBr6aex y l,rHocrpaHcrBy | 0457 
|

0458

0461 s ral ol o48

lvfl. nAc BHA BPEMEHC(A pA3TpAHrir]EtbA 0462

SaKoHcKH 3acrynHt4[

M.n.



nonybaBa npaBHo r]{qe - npeAy3erHrir(

tilu$pa AenarHocru 4333Marla,rHu 6poj 07367007 nA6100524072

Has'a A*,.lrorapc*o ApyurrBo CTAHAAPA nEcKoBAq

CeAxurre flecKoEaq, ByneBap ocno6oieEa 92

n nnot 2

E14IIAHC YCNEXA
3a nepxoA oA 01.01. Ao 31.12. 20 19 . roArHe

- y xl{Eanaira al,lHapa -

Tpyna
paqyHa
paqyH

n03l,lu14JA
Hano-
MEBA

6poi

ly'3Hoc

nperxoAHa
TOATHA

1 2 3 4 5 6

nPxxoat.l u3 PEqoBHor nocnoBAtbA

60 Ao 65,
ocuM 62 u

A. noc,loBHI nPt,lxo[H
(,1002 + t0o9 + l0t6 + t017) 1001 18.748

60
L nPUXOA!4 OA nPOAAJE POSE

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)
1002 8.1 2.662 3'1

600
1. nprxoAn oA npoAaje po6e MaruqHuM x 3aBrcHl,iM npaBHnM nuquMa Ha

AoMaheM rpx{,rury

2. npuxoAu oA npoAaje po6e Marr.rHr,,rM h 3aaucH[M npaaHuM,lrqrMa Ha
,HOqrpaHoM Tp)K4uiry

1003

1004

602 3. npMxoAl,! oA npoAaje po6e ocran M floae3aHlnM npaBHuM fluq,{Ma Ha

AoMaheM Tpxr4ury 1005

1006

5. npMxoAl, oA npoAaje po6e Ha AoMaheM rpxvurry 1007 8.1 2.662 JI

605 6. np xoAx oA npoAaje po6e Ha u8odpaHoM rp)io.ru.rry 1008

61
fl. nP[xo.qt4 0I nPoIAJE nPofi3BOAA r vonvrA

(1010 + 1011 + 'l012 + '1013 + 1014 + 1015) 1009 8.2 43.316 18.691

610
1. npxxoAu oA npoAaje flpou3BoAa ,r ycnyra MarrHHr,4M 14 3asrcHrM npaBHuM

nrwMa Ha AoMaheM rpxa{ury 1010

611
2. npxxoAh oA npoAaje npou3BoAa u ycnyra MarrqHqM la3aBucHl,tM npaBHerM

nnwMa Ha sHocTpaHoM Tpxvury
'1011

612 3. npxxoAh oA npoAaje npou3BoAa u ycnyaa ocranrM noBe3aHuM npaBHr4M
nxqrMa Ea AoMaheM Tpxxury

613
4. npuxoAu oA npoAaje npon3BoAa l.l ycnyra ocranrM noae3aHuM npaBHuM

nuqnMa Ha uHocrpaHoM rp)(xury 1013

614 5. npxxoAn oA npoAaje npou3BoAa u ycnyra Ha AoMaheM Tpro,!urry 1014 8.2 43.316 18.691

615 6. npuxoAx oA npoAale rorosr,!x npou3BoAa H ycnyra Ha hHoclpaHoM rpxuulry 1015

64 lll. nP xOAl/ OA nPEN4,,lJA, CyEBEHI-II4JA, AOTAq!4JA, AOHALll.lJA h Ca 1016

65 rv. aPyru nocfloBHu nPt4xoah 1017 26

PACXOAT,T U3 PEAOBHOT nOCnOBAT+A

50 Ao 55,
62u63

E. NOC'IOBHT PACXOA'
(1019 . 1020 .,1 021 + 1022 + 1023 + 1021 + 1025 + 1 026 + 1027 +
1028 + 1029):0

't 018 39.487 20.218

50 I, HA6ABHA BPE,qHOCT NPOAATE PO6E 1019 8.5 2.665 31

[. nP[xoAt4 oA AKT[4BI4PA|6A vqhHAKA 14 PO6E 1020

630
t. noBEhAr6E EPEqHOCTT4 3AnhXA HEqOBPUIEHI4X U TOTOBI4X

nPofi 3BOAA t4 HEqOBP|.JEH14X vCnvTA
1021

631
rv. cr\,4ArbErbE BPEqHocTt4 3AJ[4XA HEqOBPUTEHT4X 

'4 
TOTOBT4X

nPorl3BOAA t4 HEAOBPUTEHT.4X vcnvrA 1022

51 ocxM
513

V. TPOIIIKOB14 MATEPI4JAJIA 1023 8.8 8.396 6.598

lAon

I

I 
rexvrra roarna 

I

45.978

I601

4. npxxoAu oA npoAaje po6e ocrarrM noBe3aHuM npaBHuM nrquMa Ha

uHocrpaHoM TpxnuJry

604

1012

62



fpyna
pa'ryHa,
paqyH

n 03 14 r-.1l4JA AOn
Hano-
MCHA

6poj

,13Hoc

TeKyha roArHa
nperxoAHa

roaxHa

1 2 3 5 6

513 VI, TPOIIIKOBT TOPhBA 14 EHEPTI,IJE 1024 8.8 s91 724

52
VII, TPOIIJKOBI4 3APAAA, HAKHAAA 3APA,qA }4 OCTANh IIh'-IH'I

PACXOEI4
1025 89 7 .092 6.023

53 V t TPOIUKOBT nPOT3BOEHI4X yCnyTA 1026 8.10 18.205 4.448

540 tx. TPouJKoB14 AMOPTT43AT-ll4JE 1027 8.11 717 1.125

541 Ao 549 TPOI,l,IKOB14 AYTOPOq H'4X PE3EPB}4CAH,A

55 I, HEMATEPI4JAJIHh TPOI]IKOBI4

1028 8.'l't 590 0

1029 1 .231 1 .269

66

B. nocnoBHt4 ao6tlTAK (100,t - 1018) > 0 1030 6.491 0

r. nocroBHr ryEITAK (r018 - 1001):0 103'1 0 I .470

A. O]1|IAHCIIJCK}I nPIXOATI (1033 + 1038 + 1039) 1032

66, ocxM
662, 663 x

664

L Ot4HAHCTJCKI,l nPIXOAI4 OA nOBE3AHTX nIUA
x ocTAItr4 o14HAHCI4JCKn nPhXOAr4
(1034 + 1035 + '1036 +1037)

660 1. Ol4HaHcrjcxI npxxoA, oA MarrtrHrx n 3asucHlx npaBHhx nrqa 1034

665

1035

3. npuxoAh oA y,reuJha y Ao6mry npraplD*eHux npaBHhx nhqa }'3aieAHx!xl4x
noAyxBaTa

669 Ocranu OxHaHcnjcxu np,fioAx

662 . nPI4XOAI4 OA KAMATA (OA TPEIIX nhqA)

663 ,r 664
III. NO3TTIBHE KYPCHE PA3II14KE I NO3UTI4BH14 EOEKTX BA.,IYTHE

KIAv3vnE (nPEMA TPEiTM nXql4IrA)

56 ollHAHcHJcl(]l PAcxOAtl {1041 + l0,16 + 10,r7)

1037

1038

1039

1040 8. 13 1 5

56, oq,!M
562, 563 ,r

564

I, OI4HAHCI4JCKI4 PACXONI }43 OAHOCA CA NOBE3AH14M
nPABHt4M I14t-.U4MA t4 OCTAJIt4 Ol4HAHCI4JCKI4 PACXOAI4
(1042 + 1043 + 1044 + 1045)

560
1. OxHaHcujcKu pacxoA, n3 oAHoca c.l MaruqHhM t4 3aBxcHr,rM npaBHrM

nrqrMa

561 OlrHaHcljcKn pacxoan h3 oaHoca ca ocran[M noBe3aBxM npaBHuM flxr]xMa

565
PacxoAh oA yveuha y ry6hrxy npxApyxeHxx npaBHxx nrqa u 3ajeAH[r.rxr4x
noayxBara

566 u 561) Ocran14 S14HaHcl4jck pacxoAr.

562 I. PACXOAT4 KAMATA (nPE[rA TPE]ri,t nrquMA)

1041

1045

1046 8.13 1 5

563 r 56,1
III, HETATI4EHE KYPCHE PA3NHXE 14 HETATI1BH14 EOEKT}4 BAJIYTHE

KNAY3YflE (NPE[,1A TPENhM I114I.,II4 MA)

E. AO6r.rrAK l,r3 OllHAHCllPAISA ('1032 - 1040)

x. TvEBTAK t13 OtIHAHCXPArsA (1040 - 1032)

1048

683 r 685

1049 1

3, NP]IXOA]1 OA YCK,IAD]4BAIbA BPETHOCT]I OCTA'IE }II$OB}'HE
KOJA CE TCTA:}YJE NO OEP BPETHOCTT,I KP03 6]4NAHC YCNEXA

1050 tc

583 r 585
I. PACXOAI,I OA vCKJIATtUBAISA BPEAHOCTI4 OCTATIE llMOBllHE

XOJA CE ]4CKA3YJE NO OEP BPEAHOCTI,I KPO3 EIINAHC YCNEXA

67 u 68,
68: M J. OCTATI nPl,|XOAll

685

57 r 58,
M 58il ,r K. OCTAnI PACXOAU
585

1051 8.17 2.787 0

1052 9.167

1053 8.1 5 74

7.633n. aoEtlTAK h3 PEAOBHOT nOCnOBAtbA nPE OnOPE3ll8A}6A
(,t030 - 1031 + lo,l8 .1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 106i!)

1054 3.636

69-59

,rr. ry6llTAK 1,13 PEAOBHOT nOCrlOBAlbA nPE OnOPE3]1BA}6A
(1031 - 1030 + 1049. 10,18 + lOst - 1050 + 105:, - 1052) 1055

0

it. HETO AO5]1TAX nOCnOBAIbA KOJE CE OEyCTABTbA, EOEKTII
NPOMEHE PAqYHOBOACTBEHE NON}iTI,IXE I,I I.ICNPABKA
TPEUAKA 113 PAHI,IJTX NEPhOAA

59S!
H. HETO ryE!!TAK NOCNOBA}bA KOJE CE OEYCTABIbA, PACXOAI,I

NPOI{EHE PAqYHOBOACTBEHE NOT}ITI,IXE 11 ]4CNPABKA
T"EUIAKA }I3 PAH}IJTX NEPIOAA

60

I

1033

661 2. OxHaHcujcl(l4 npxxoAl,r oA ocranux noBe3aHvx npaBHlrx ll4qa

] 
roso 

I

I

10421 
|

1043 
|

1044

1047

url

1056 
I

] ,or, Iu *



Tpyna
paeyHa,
paqyH

n03l4qqJA AOn
Hano- 1,1 3H oc

TeKyha roAqHa
flperxoAHa

roAuHa

1 2 3 4 5 6

lb. AOEHTAK nPE OnOPE3xBAtbA {1054 . 1055 + 1056 - 1057) 1058 3.576 7.633

O. ryEITAK nPE OnOPE3tlBAtbA (1055 " 105,{ + 1057 - 1056) 1059

n. noPE3 HA AOB!iTAK

721 t. noPEcKl4 PACXOA nEPr4OAA 8.19 0 0

aeo 722 [. o.qnoxEHI noPEcK.4 PACXOAI nEPr'tOAA 1061 8.19 127 'l 16

Aeo 722 fl. oanoxEHt4 noPEcxy nPhxoA4 nEPl4oAA 1062

P. IICNNAhEHA NIqHA NPU At6A NOCNOAABqA 1063

c. HETO AOE(TAK (1068 - 1059 - 1060 . 1061 + 't062 . 1063) 1064 3.449 7 .517

T. HETO ry6[TAK (1059 - 1058 + 1060 +'t061 - 1062 + 1063) 1065

r. HETO AOSTTTAK KOJI nPUnAAA MArbhHCKr4M vIrATAqh[.,rA 1066

lt HETO AO6I4TAK KOJI nP14nAI/A BEiUHCKOt\r EnACHhKy 1067

t. HETO ryShTAX KOJI nP!4nAAA MAtbt4HCKI4M yIIATA'.]14t\4A

rv. HETO Ty6l4TAK KOJI nPHnAAA BEiUHCKOtU BI|ACHr,lKy

V 3APAAA NO AKU|/1JI4

1. OcHoBHa 3apaAa no aqujx 1070

2. yMalbeHa (pa3BoArbeHa) 3apaAa no a&lMju

v ltapbg\
arr. o5 ob zoD ,osrr"

3axotcxlr sacrynxlrx
M.n

opol

8.19

1060

I

1068

1069

lrozr | |



llonyruaea npaBHo ,rxqe - npeAy3erHrK

Marrvnu 6poj 0 7 3 o 7 0 0 7 llJu$pa 4enarxocrn 4 3 3 n145 I 0 0 4 0 7 2

Ha:ra ArqroxapcKo ApyurrBo CTAHAAPA nECKOBAI-I

Ce4nure flecttoBaq, Eyneeap Ocno6otlerua 92

aMa uH

h3Hocfpyna

paqyHa,
paqyH

n03nrlr,rJA AOn
HanoMeHa

6poj Te(yha roAH Ha n perxoAHaroaxHa

1 2 3 4 5

A. HETOPE3Yfl TAT}I3NOCNOBAISA

r. HETO.qOS TAK (AOn 1064) 2001 3.449 7.517

. HETOTyShTAK (AOn 1065) 2002

6. OCTAn ICBEOSvXBATHt4AOSt4TAKt4fl 14ry6hTAK

a)
Craaxel(oreHehe6xrxpemacxOxl(oBaH€yEnnaHcyycnexay
6yAyhxunepxoAxMa

1. flpoMeHepeBanopri3aqxjeHeMarepljanHenMoBIHe,
HeKperHuHa, nofi pojerbauonpeMe

a) noBeiat6epeBanopu3aquoHuxpe3epBu 2003330

20046) cMalbelbepeBanoplt3aqrioHrrxpe3epBu

2.
AmyapcmAo6nqlvnnry6l,qrinoocHoBynnaHoEaAeOrrucar|lrx
npl4Maba

2005a) A06[q..1

2006

331

6) ry6rqn

3.

A06uqnrinrary6riqunoocHoByynarat5ayBnacHuqrcuHcrpyMeHTe
(anuTana

2407a) 406rqu

20086) ry6raqr

4.
A06uqlranury6uq!{noocHoByyAerayocranoMcseo6yxaarHoMA
06urrymriry6unrynp14ApyxeHr,rxApyu.rraBa

2009a) AoOuql,4

20106) ry6rqu

6)
CraBxsl(oleHal(HaaHoMory6]lTxpeknacxO]rl(oBaHeyErnaH
cyycnexay6yayhrMnepxoAr.rMa

1.

Ao614qr.rln14ry6xqxnoocHoBynpepa.{yBaSuHaBcl4jcKux143Beujra
lauHocrpaHornocnoBat6a

34

a)A06r{qra 2011

I,I3BEIUTAJ O OCTATIOM PE3Y'ITAry
3a neproA og 01.01. Ao 31.12.20{9. roArHe



paqyHa,
paqy

Tekyha roAxHa nperxoAHa roAl.ila

3axoucxr,r 3acrynHu(

M,N ,(z<t,,

3 4 5,|

2.

Ao6hLlM,lnnry6[qloA!,tHcrpyMeHara3aujrlreHeroynara16ayhH
ofiparonocrloBa15e

2013a) AoErqtl

20146) ry6uqh

3. Ao6rrqxxrxry6rqnnoocHoBynHcrpyMeHara3aull}lIepr3t1Ka
(xeurBra) HoBqaHorro(a

2015

2016

336 a) 406rqr

6) ry6uqx

4.

A06xqxnntary6[qunoocHoByxaprnjaoABpeAHocrnpacnoroxr,iB
urcanpoAaiy

2017a) A06nqi

2018

337

6) ry6r,qn

l. OCTAJIhEPyTOCBEOByXBATHI4AOBI4TAK (2003 + 2005
+ 200i + 2009 + 201 1 + 2013 + 201 5 + 2017) - (2004 + 2006
+ 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) > O

2019

2020

2021

ll. OCIAJI14BPyTOCBEOEyXBATHTT6I4TAK (2004 + 2006
+ 2008 + 2010 + 2012 + 20 1 4 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005
+ 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) > 0

I.

nopE3HAOCTAJI4CBEO6vXBATHt4AO6hTAKl4fl h rv6rTA
KnEPnOIIA

rv HETOOCTAfI4CBEOEyXBATHt4AOSt4TAK (201 I - 2020
- 2021) >- 0

2022

v. HEroocTAIrrrcBEosyxBATHhryS[TAK (2020 - 2019 +
2021) z 0

2023

B. YKYNAHHETOCBEOEYXBATHHPE3YNTATNEPIOAA

l.vKvn/qHHETOCBEOEyXBAIHI4AOEI4TAK (2001 - 2002 +

2022 - 2023) >- O
2024 3.449 7.517

2025ll. yKynAHHETOCBEOByXBATH TEnTAK (2002 - 2001 +

2023-2022\>0

2026
r.
vKvnAHHETOCBEOEvXBATHI,IAOEI,ITAKxnITvEIITAK
(2027 + 202A1= AOfl 2024 2 0 xrxAon 2025 > 0

20271 npxnlicaHBehnHcKuMBracHIl]uMaxanurana

20282 npunrcaBBracHlr.lxMa(ojlHeMajy(oHTpony

6poi



flonyruaea npaBHo ,rxqe - npeAy3erHlrK

Maru,lr.tr,r 6poj 0 7 6 7 0 0 7 llJnQpa 4enarxocrr 4 3 2 PIB 1 0 2 4 0 7 2

Hasre ArquoxapcKo ApyrrrrBo CTAHEAPA IIECKOBAq

CeArure flecxoaaq, SyneBap Ocnoooheha 92

]43BE1UTAJO TOKOBI4MA TOTOB]4HE
3a nepxoA o.q 01.0{ . 4o 31.12.2019. rogrxe

- y xl,iGaAaMa AuHapa -

H3Hoc
n03rql1ja AOn

TeKyha roAlHa nperxoAiaroaxHa

1 2 3 4

A, TOKOBTTOTOBI4HET.!3NOCIIOBH14XAfi I,iIBHOCTH

l. npr4nnB14roroB[Heu3nocnoBHtxafi xBHoqru (1 Ao 3)
3001 48.275 26.241

1. tipoAajaunpuMrbeHuaBaHclr 3002 48.203 25 502

2. npl.MrbeHe(aMareu3nocroBHr{xafi uEHocrI 3003

3. OcIanunprnuBMu3peAoaHornocnoBatba 3004 72 739

ll. OAnuBr,raoroErHeu3nocnoBHl,4xarruBnocru (1 Ao 5) 3005 38.471 22.812

1. l.lcnnareAo6aBrba,{uMauAaruaBaHcr4 3006 30.357 13.918

2. 3apaAe, HaKHaAe3apaIaIocranunxqHIpacxoA!.r 3007 7 .718 8.705

3. nnaheHeKaMare 3008 1 5

4. nope3HaAo6xraK 3009 0 0

5. OAnuBunoocHoByocranuxjaBnuxnpxxoAa 3010 3S5 144

lll. HeronpxnuBroToBuHeu3nocnoBHr4xaKruBHocru (l-ll) 3011 9.804 3 429

lV. HerooAnuBroroBl,rHeu3nocnoBHuxafit4BHogru (ll-l) 3012 0 0

E. TOKOBurOTOBl,,lHEt43Afi ttBHOCTHHHBECT14PAtbA

l. TlpunuauroroBr4heu3aKTlrBHocrurHBecrupal6a (1 Ao 5)
3013 0 0

30'141. npoAajaaKqrajalyAena (Heronpun14B[)

2. npoAajaHeMarepujanBeuMoBIHe, HeKperHuHa, nocrpojetba,
onpeMer6uonouJKuxcpeagraBa

30'15

3016

30174. npuM,beBeKaMare!r3afi uBHocruuHBecrripal5a

30185. TlpuMrbeHeArBrAeHAe

3019

1. KynoBrHaaKqxjal4yAera (HerooA.nlaBx)

30212. KynoBxHaHeMarepxjanHeIMoauHe, He(peftruHa, noqrpojet6a,
onpeMeu6t,tonouJKl,txcpeAcraBa

30223. Oqranl,lSl4HaHcl,lickrinnacMahx (HerooAnuBr)

3023lll. HeronpunusroroBrrHer3a(TuBHocruIHBegrlpa16a (l-ll)

3024lV. HerooAnrBaoroBr,iHeu3aKTuBHocrr,flrHBecrrpal6a (ll-l)

3025B. TOKOBIrOTOBxHEl,{3AKrIBHOCTtlollHAHCllPA16A

l. npl,inuBrroroBuHeu3aKruBHocrr4QuHaHcupaba (1 Ao 5)

1. YBehat6eocHoBHorxanlrana

2. Eyropo,rHrkpeAr4r[ (Heronpunt,lB14) 3027

0

3. Ocrant1O!aHaHcl1jckt,nnacMaHu (HeronpxruBx)

ll. OAnxElroroBr{Heri3aKruBHocrulrH8ecrupaba (1 Ao 3)

3020

3026



fl03xr.lxja

Y flecxoaqy 05.o) L-oC.o .rol,ulk-
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1. ОСНИВАЊЕ И ДЕЛАТНОСТ 

 

 

Стандард АД је друштво са ограниченом одговорношћу, (у даљем тексту: Друштво). Регистровано је 
код Агенције за привредне регистре, задња промена регистарски уложак бр. БД 73422/2019 од 
31.07.2019. године. 

Друштво се бави постављањем подних и зидних облога. 

Друштво је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији разврстано у микро правна 
лица. Седиште Друштва је Лесковац, Булевар ослобођења 92. 

Порески идентификациони број Друштва је 100524072. 

Матични број Друштва је 07367007.      

Просечан број запослених радника је 11 (у предходној години је 11). 

 

 

 

2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

 

2.1. Основ за састављање и презентацију финансијских извештаја 

 

Правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да вођење пословних књига, признавање 

и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и 

обелодањивање финансијских извештаја врше у складу са Законом о рачуноводству (у даљем тексту 

"Закон", објављен у "Сл, гласник РС", бр, 62/2013), као и у складу са осталом применљивом 

подзаконском регулативом, Друштво, као велико правно лице, у обавези је да примењује Међународне 

стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“), који у смислу наведеног закона, обухватају: Оквир за 

припремање и презентацију финансијских извештаја (“Оквир“), Међународне рачуноводствене 

стандарде (“МРС“), Међународне стандарде финансијског извештавања (“МСФИ“) и са њима повезана 

тумачења, издата од Комитета за тумачење међународних рачуноводствених стандарда (“ИФРИЦ“), 

накнадне измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, одобрени од Одбора за међународне 

рачуноводствене стандарде (“Одбор“), чији је превод утврдило и објавило Министарство надлежно за 

послове финансија. 

Решењем Министарства од 13. марта 2014. године, које је објављено у Службеном гласнику РС бр. 35 

од 27. марта 2014. године (у даљем тексту “Решење о утврђивању превода”) утврђени су и објављени 

преводи основних текстова МРС и МСФИ, Концептуалног оквира за финансијско извештавање 

(“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних ИФРИЦ тумачења. Наведени 

преводи објављени у Решењу о утврђивању превода не укључују основе за закључивање, илуструјуће 

примере, смернице, коментаре, супротна мишљења, разрађене примере, као и други допунски 

објашњавајући материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако 

се изричито не наводи да је тај материјал саставни део стандарда, односно тумачења. На основу 

Решења о утврђивању превода Концептуални оквир, МРС, МСФИ, ИФРИЦ и са њима повезана 

тумачења која су преведена, у примени су од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. 

децембра 2014. године. 

Измењени или издати МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења која су била на снази за финансијске извештаје 

који су почињали 1. јануара 2014. године (и касније), као и накнадне измене или издати МРС/МСФИ и 

тумачења стандарда, нису преведени и објављени односно усвојени у Републици Србији, па стога нису 

ни примењени приликом састављања приложених финансијских извештаја . Поред наведеног, поједина 

законска и подзаконска регулатива прописује рачуноводствене поступке, вредновања и обелодањивања 

која у појединим случајевима одступају од захтева МРС/МСФИ и ИФРИЦ тумачења. 
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Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 

рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и објективност 

финансијских извештаја Привредног Друштва, приложени финансијски извештаји се не могу у 

потпуности сматрати финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 

Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и текућем периоду 

на основу Решења о утврђивању превода, обелодањени су у напомени 2.2. Објављени стандарди и 

тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још увек нису званично преведени и усвојени 

обелодањени су у напомени 2.3. Објављени стандарди и тумачења који још увек нису у примени, 

обелодањени су у напомени 2.4. 

Финансијски извештаји су састављени у складу са начелом историјског трошка, осим ако је другачије 

наведено у рачуноводственим политикама које су дате у даљем тексту. 

У складу са Законом о рачуноводству финансијски извештаји Друштва су исказани у хиљадама динара. 

Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 

 

 

2.2. Објављени стандарди и тумачења који су ступили на снагу у претходним периодима и 

текућем периоду на основу Решења о утврђивању превода 

 

- Измене МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Измене којима се побољшавају 

обелодањивања фер вредност и ризика ликвидности (ревидиран марта 2009. године, на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2009. године);  

- Измене МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања“ – Додатни 

изузеци за лица која први пут примењују МСФИ, Измене се односе на средства у индустрији нафте и 

гаса и утврђивање да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009, године, на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године); 

- Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања 

МСФИ објављеног 16, априла 2009, године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 17, МРС 36, МРС 

39, ИФРИЦ 16) првенствено са намером отклањања неусаглашености и појашњења формулација у 

тексту (измене стандарда ступају на снагу за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2010. године, а измена ИФРИЦ на дан или након 1. јула 2009. године);  

- Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1, јула 2009, године); 

- Измене МСФИ 2 „Плаћања акцијама“: Измене као резултат Пројекта годишњег квалитативног 

побољшања МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на 

дан или након 1. јула 2009. године) и измене које се односе на трансакције плаћања акцијама групе 

засноване на готовини (ревидиран јуна 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јануара 2010. године);  

- Измене ИФРИЦ 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски инструменти: Признавање и 

мерење” – Уграђени деривати (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 30. јуна 

2009. године); 

- ИФРИЦ 18 „Преноси средстава од купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јула 2009. године); 

- „Свеобухватни оквир за финансијско извештавање 2010. године“ што представља измену „Оквира за 

припремање и приказивање финансијских извештаја“ (важи за пренос средстава са купаца примљених 

на дан или после септембра 2010. године); 

- Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања“ – Ограничено 

изузеће од упоредних обелодањивања прописаних у оквиру МСФИ 7 код лица која први пут примењују 

МСФИ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 
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- Допуне МРС 24 „Обелодањивања повезаних страна“ – Поједностављени захтеви за обелодањивањем 

код лица под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење дефиниције повезаног лица (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године); 

- Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Рачуноводствено обухватање пречег 

права на нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. фебруара 2010. 

године); 

- Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта 

годишњег квалитативног побољшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, МСФИ 3, 

МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 34, ИФРИЦ 13) првенствено са намером отклањања неслагања и 

појашњења формулација у тексту (већина допуна биће на снази за годишње периоде који почињу на 

дан или након 1. јануара 2011. године);  

- Допуне ИФРИЦ 14 „МРС 19 – Ограничење средтава дефинисаних примања, захтеви за минималним 

финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата минималних средстава потребних за 

финансирање (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године);  

- ИФРИЦ 19 „Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала“ (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јула 2010. године); 

- Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања“ – Велика 

хиперинфлација и уклањање фиксних датума за лица која први пут примењују МСФИ (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2011. године); 

- Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских средстава (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. године); 

- Допуне МРС 12 „Порези на добитак“ – Одложени порез: повраћај средстава која су служила за 

обрачун пореза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2012. године); 

- МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јануара 2013. године); 

- МСФИ 11 „Заједнички аранжмани“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2013. године); 

- МСФИ 12 „Обелодањивање о учешћима у другим правним лицима“ (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

- Допуне МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 „Консолидовани финансијски извештаји, Заједнички 

аранжмани и Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној примени” (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

- МРС 27 (ревидиран 2011. године) „Појединачни финансијски извештаји“ (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

- МРС 28 (ревидиран 2011. године) „Улагања у придружена правна лица и заједничке инвестиције у 

придружене ентитете и заједничке подухвате“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2013. године); 

- МСФИ 13 „Мерење фер вредности“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2013. године); 

- Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања” – Државни 

кредити по каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2013. године); 

- Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Нетирање финансијских средстава и 

финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 

године); 

- Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог укупног 

резултата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године), 
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- Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања накнада по 

престанку радног односа (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. 

године); 

- Годишња побољшања за период од 2009. до 2011. године издата у мају 2012. године која се односе на 

различите пројекте побољшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 1, МРС 16, МРС 32, МРС 34) углавном на 

отклањању неконзистентности и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу 

на дан или након 1. јануара 2013. године);  

- ИФРИЦ 20 „Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског копа“ (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2013. године); 

 

 

2.3. Објављени стандарди и тумачења на снази у претходном и текућем периоду који још увек 

нису званично преведени и усвојени 

 

На дан објављивања ових финансијских извештаја, доле наведени стандарди и измене стандарда су 

били издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, а следећа тумачења била су 

објављена од стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања, али нису 

званично усвојена у Републици Србији: 

- Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Пребијање финансијских средстава и 

финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. 

године); 

- Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 „Обелодањивање о учешћима 

у другим ентитетима“ и МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји“ – Изузеће зависних лица из 

консолидације према МСФИ 10 (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2014. године),  

- Допуне МРС 36 – „Умањење вредности имовине“ Обелодањивање надокнадивог износа за 

нефинансијску имовину (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. 

године),  

- Допуне МРС 39 „Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање“ – Обнављање деривата и 

наставак рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2014. године), 

- ИФРИЦ 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. 

године), 

- Допуне МРС 19 „Примања запослених” – Дефинисани планови накнаде: Доприноси за запослене (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2014. године), 

- Годишња побољшања за период од 2010. до 2012. године, која су резултат су Пројекта годишњег 

квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МРС 16, МРС 24 и МРС 

38) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јула 2014. године), 

- Годишња побољшања за период од 2011. до 2013. године, која су резултат Пројекта годишњег 

квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МРС 40) ради отклањања 

неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јула 2014. године), 

- Допуне МСФИ 11 „Заједнички аранжмани” – Рачуноводство стицања учешћа у заједничким 

пословањима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године), 

- МСФИ 14 „Рачуни регулаторних активних временских разграничења” - на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године, 



6 

 

- Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална имовина” - Тумачење 

прихваћених метода амортизације (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2016. године), 

- Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 41 „Пољопривреда” - Пољопривреда – 

индустријске биљке (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. 

године), 

- Допуне МРС 27 „Појединачни финансијски извештаји” – Метод удела у појединачним финансијским 

извештајима (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године), 

- Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји” и МРС 28 „Инвестиције у придружене 

ентитете и заједничке подухвате” - Продаја или пренос средстава између инвеститора и његових 

придружених ентитета или заједничких подухвата (на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јануара 2016. године), 

- Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји”, МСФИ 12 „Обелодањивање о учешћима 

у другим ентитетима” и МРС 28 „Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате” - 

Инвестициона друштва: Примена изузетака од консолидације (на снази за годишње периоде који 

почињу на дан или након 1. јануара 2016. године), 

- Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја” – Иницијатива за обелодањивање (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године), 

- Допуне и измене различитих стандарда „Побољшања МСФИ” (за период од 2012. до 2014. године), 

која су резултат Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МРС 19 и 

МРС 34) ради отклањања неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2016. године). 

 

-Измене и допуне МРС 7  „Извештај о новчаним токовима“ – захтев за обелодањивањима која 

корисноцима извешаја омогућавају процену промена обавеза које произилазе из активности 

финансирања (на снази од 1. јануара 2017. године). 

 

-Појашњења везана за МРС 12 „Порез на добит“ која имају за циљ смањење разноликости у пракси 

када су у питању одложена пореска средства која произилазе из нереализованих губитака (на снази од 

1. јануара 2017. године).  

 

-Измене ИФРС 12 – Обелодањивања у учешћима у другим ентитетима (на снази од 1. јануара 2017.  

године). 

- МСФИ 9 „Финансијски инструменти” и касније допуне, који замењује захтеве МРС 39 „Финансијски 

инструменти: признавање и одмеравање”, у вези са класификацијом и одмеравањем финансијске 

имовине. Стандард елиминише постојеће категорије из МРС 39 - средства која се држе до доспећа, 

средства расположива за продају и кредити и потраживања, МСФИ 9 је на снази за годишње периоде 

који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену. 

У складу са МСФИ 9, финансијска средства ће се класификовати у једну од две наведене категорије 

приликом почетног признавања: финансијска средства вреднована по амортизованом трошку или 

финансијска средства вреднована по фер вредности. Финансијско средство ће се признавати по 

амортизованом трошку ако следећа два критеријума буду задовољена: средства се односе на пословни 

модел чији је циљ да се наплаћују уговорени новчани токови и уговорени услови пружају основ за 

наплату на одређене датуме новчаних токова који су искључиво наплата главнице и камате на 

преосталу главницу. Сва остала средства ће се вредновати по фер вредности. Добици и губици по 

основу вредновања финансијских средстава по фер вредности ће се признавати у билансу успеха, 

изузев за улагања у инструменте капитала са којима се не тргује, где МСФИ 9 допушта, при 

иницијалном признавању, касније непроменљиви избор да се све промене фер вредности признају у 

оквиру осталих добитака и губитака у извештају о укупном резултату. Износ који тако буде признат у 

оквиру извештаја о укупном резултату неће моћи касније да се призна у билансу успеха.  

- МСФИ 15 „Приходи из уговора са купцима”, који дефинише оквир за признавање прихода,  МСФИ 15 

замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”, ИФРИЦ13 „Програми лојалности 
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клијената”, ИФРИЦ15 „Споразуми за изградњу некретнина” и ИФРИЦ18 „Преноси средстава од 

купаца” и СИЦ – 31 „Приходи – трансакције размене које укључују услуге оглашавања“, МСФИ 15 је 

на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2017. године, уз дозвољену 

ранију примену. 

-ИФРИЦ 22 – Ово тумачење се односи на девизне трансакције када ентитет признаје немонетарно 

средство или немонетарну обавезу по основу плаћања или примања аванса, пре него што ентитет 

призна односно средство, трошак или приход, после чега се то немонетарно средство или обавеза 

поновно признаје. Тумачење је ступило на снагу на дан или након 1. јануара 2018. године, али је 

дозвољена ранија примена. 

МСФИ 16 „Закуп“ који је објављен у јануару 2016. године, примена је за пословне периоде који почињу 

после 1. јануара 2019. године. Овим страндардом биће замењен досадашњи МРС 17.  

-МСФИ 3 „Пословне комбинације“ – допуна која се односи на појашњења када једна страна стиче 

контролу у претходном заједничком подухвату. Промена ступа на снагу за пословне комбинације чији 

је датум куповине на дан или након првог годишњег периода извештавања који почиње 1. јануара 2019. 

године или након тога. Може бити у супротности са изменама МСФИ 11. 

-ИФРИЦ 23 – Тумачење везано за МРС 12. Тумачење ступа на снагу на дан или након 1. јануара 2019. 

године, али је дозвољена ранија примена. 

-Појашњења везана за МСФИ 11. која се односе на трансакције у којима ентитет добија заједничку 

контролу на или након почетка првог годишњег периода извештавања који почиње 1. јануара 2019. 

године или након тог датума. Ово може бити у супротности са МСФИ 3. 

-Годишња поболјшања за период од 2014. до 2016. године која се односе на различите пројекте 

поболјшања МСФИ (МСФИ 1, МРС 28) углавном на отклањању неконзистентности и појашњења 

формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године); 

-Допуне МСФИ 2 „Плаћања акцијама” – појашњења како евидентирати одређене врсте трансакција 

плаћања акцијама (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године); 

-Допуне МСФИ 4 „Уговори о осигурању” – измене повезане са имплементацијом МСФИ 9 

‘Финансијски инструменти’ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2018. године); 

-Допуне МРС 40 „Инвестиционе некретнине” – појашњење принципа класификације инвестиционих 

некретнина (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2018. године); 

-Допуне ИФРС 9 „Финансијски инструменти” – дефинисање услова за одмеравање финансијских 

средстава по амортизованој вредности или по фер вредности кроз остали свеобухватни резултат (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2019. године); 

-Допуне МРС 28 „Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате” – појашњења о 

евидентирању дугорочних улагања у придружене ентитете и заједничке подухвате (на снази за 

годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2019. године); 

-Годишња побољшања за период од 2015. до 2017. године  која се односе на различите пројекте 

поболјшања МСФИ (МСФИ 3, МСФИ 11, МРС 12, ИАС 23) углавном на отклањању 

неконзистентности и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или 

након 1. јануара 2019. године); 

-Допуне МРС 19 „Примања запослених” –  дефинисање начина обрачуна планова дефинисаних 

примања запослених када у току извештајног периода дође до измене, ограничења или поравнања (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2019. године); 

2.4. Објавлјени стандарди и тумачења који још увек нису ступили на снагу  

 

На дан издавања ових финансијских извештаја следећи стандарди, њихове допуне и тумачења били су 

објавлјени, али нису још увек ступили на снагу: 
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-Измене МСФИ 4 које су повезане са МСФИ 9, а примењују се пре примене МСФИ 17 који ће заменити 

МСФИ 4. 

-Измене МСФИ 7 које су повезане са МСФИ 9. 

-МСФИ 17 – замењује МСФИ 4 - примена на финансијске извештаје који почињу након 1. јануара 2021. 

године. Ранија примена је условљена усвајањем и пименом МСФИ 9 и МСФИ 15. 

-Допуне МСФИ 3 „Пословне комбинације” – појашњење дефиниције пословања (на снази за годишње 

периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2020. године); 

-Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја”  и МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене 

рачуноводствених процена и грешке” – углавном на отклањању неконзистентности и појашњења 

формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2020. године); 

 

Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима је прописана 

Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и 

предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014).  

 

Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном оквиру и 

садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", 

бр. 95/2014 - у далјем тексту: Правилник о контном оквиру). 

 

Према Закону о рачуноводству, финансијски извештаји обухватају: биланс стања, биланс успеха, 

извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу и 

напомене уз финансијске извештаје. 

 

Друштво је у састављању ових финансијских извештаја применило рачуноводствене политике 

обелодањене у Напомени 3, које су засноване на важећим рачуноводственим и пореским прописима 

Републике Србије. 

 

2.5. Упоредни подаци 

 

Упоредне податке представљају финансијски извештаји Друштва на дан и за годину која се завршава на 

дан 31.12.2018. године, који су били предмет независне ревизије, 

 

 

2.6. Наставак пословања 

 

Финансијски извештаји Друштва за годину завршену на дан 31.12.2019. године су састављени по 

начелу сталности пословања. 

 

 

 

3. РАЧУНОВОДСТВЕНА НАЧЕЛА 

 

 

При састављању финансијских извештаја Друштва уважена су следећа начела: 

 

➢ Начело сталности, 

➢ Начело доследности, 

➢ Начело опрезности, 

➢ Начело суштине изнад форме, 

➢ Начело узрочности прихода и расхода и 

➢ Начело појединачног процењивања. 
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Уважавањем начела сталности, финансијски извештаји се састављају под претпоставком да 

имовински, финансијски и приносни положај Друштва, као и економска политика земље и економске 

прилике у окружењу, омогућавају пословање у неограничено дугом року („Гоинг Цонцерн“ принцип). 

 

Начело доследности подразумева да се начин процењивања стања и промена на имовини, обавезама, 

капиталу, приходима, расходима и резултату пословања, то јест да се начин процењивања билансних 

позиција Друштва, не мења у дужем временском раздобљу. Ако, на пример, због усаглашавања са 

законском регулативом, до промене ипак дође, образлаже се разлог промене, а ефекат промене се 

исказује сходно захтевима из професионалне регулативе везаним за промену начина процењивања. 

 

Начело опрезности подразумева укључивање одређеног нивоа опреза при састављању финансијских 

извештаја Друштва, које треба да резултира да имовина и приходи нису прецењени, а да обавезе и 

трошкови нису потцењени. Међутим, уважавање начела опрезности не треба разумети на начин 

свесног, нереалног умањења прихода и капитала Друштва, то јест свесног, нереалног увећања расхода и 

обавеза Друштва. Наиме, у Оквиру за припрему и презентацију финансијских извештаја је потенцирано 

да уважавање начела опрезности не сме да има за последицу значајно стварање скривених резерви, 

намерно умањење имовине или прихода, или намерно преувеличавање обавеза или трошкова, јер у том 

случају финансијски извештаји не би били неутрални и, стога, не би били поуздани. 

 

Начело суштина изнад форме подразумева да при евидентирању трансакција Друштва, а тиме, 

последично, и при састављању финансијских извештаја, рачуноводствено обухватање треба да се врши 

у складу са суштином трансакција и њиховом економском реалношћу, а не само на основу њиховог 

правног облика. 

 

Уважавањем начела узрочности прихода и расхода, признавање ефеката трансакција и других 

догађаја у Друштву није везано за моменат када се готовина или готовински еквиваленти, по основу 

тих трансакција и догађаја, приме или исплате, већ се везују за моменат када се догоде. Таквим 

приступом омогућено је да се корисници финансијских извештаја не информишу само о прошлим 

трансакцијама Друштва које су проузроковале исплату и примања готовине, већ и обавезама Друштва 

да исплати готовину у будућности, као и о ресурсима који представљају готовину које ће Друштво 

примити у будућности. Другим речима, уважавањем начела узрочности прихода и расхода обезбеђује 

се информисање о прошлим трансакцијама и другим догађајима на начин који је најупотребљивији за 

кориснике при доношењу економских одлука. 

 

Начело појединачног процењивања подразумева да евентуална групна процењивања различитих 

билансних позиција Друштва (на пример, имовине или обавеза), ради рационализације, проистичу из 

њиховог појединачног процењивања. 

 

 
 

4. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 

4.1. Коришћење процењивања 

 

Састављање и приказивање финансијских извештаја у складу са МРС и МСФИ и рачуноводственим 

прописима важећим у Републици Србији захтева од руководства Друштва коришћење најбољих 

могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекте на износе исказане у финансијским 

извештајима и напоменама уз финансијске извештаје.  

 

 

4.2. Прерачунавање страних средстава плаћања и рачуноводствени третман курсних разлика и 

ефеката валутне клаузуле 
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Ставке укључене у финансијске извештаје Друштва одмеравају се коришћењем валуте примарног 

економског окружења у коме Друштво послује (функционална валута), Финансијски извештаји 

приказују се у хиљадама РСД, који представља функционалну и извештајну валуту Друштва. 

Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан биланса стања прерачунавају у њихову 

динарску противвредност применом званичног средњег девизног курса Народне банке Србије важећим 

на тај дан. Пословне промене у страним средствима плаћања током године прерачунавају се у динарску 

противвредност применом званичних девизних курсева Народне банке Србије важећим на дан пословне 

промене. 

Позитивне и негативне курсне разлике настале прерачуном средстава и обавеза исказаних у страним 

средствима плаћања и прерачуном трансакција у току године евидентирају се у билансу успеха, као 

финансијски приходи, односно финансијски расходи. 

Позитивни и негативни ефекти уговорених девизних клаузула у вези потраживања и обавеза, настали 

применом уговореног курса, такође се исказују као део финансијских прихода, односно финансијских 

расхода. 

Званични средњи курсеви Народне банке Србије, коришћени за прерачун девизних позиција биланса 

стања на дан 31. децембра 2019. и 2018. године у функционалну валуту, за поједине стране валуте су: 

 

 

 

 

У динарима 

Валута  2019. 2018. 

ЕУР  117,5928 118,1946 

УСД  104,9186 103,3893 

ЦХФ  108,4004 104,9779 

ГБП  137,5998 131,1816 

ЦНЈ  15,0334 15,0281 
 

 

 

4.3. Пословни приходи 

 

Приходи од продаје су исказани у износу фактурисане реализације, тј, извршене продаје до краја 

обрачунског периода, под условом да је са тим даном настао дужничко - поверилачки однос и да је 

испостављена фактура. Приход се мери по поштеној вредности примљене надокнаде или потраживања, 

узимајући у обзир износ свих трговачких попуста и количинских рабата које Друштво одобри. Разлика 

између поштене вредности и номиналног износа накнаде признаје се као приход од камате. 

Приход од продаје се признаје када су задовољени сви услови: 

/а/ Друштво је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва; 

/б/ руководство Друштва не задржава нити уплив на управљање у мери која се обично повезује са 

власништвом, нити контролу над продатим производима и робом; 

/ц/ када је могуће да се износ прихода поуздано измери; 

/д/ када је вероватно да ће пословна промена да буде праћена приливом економске користи у Друштво 

и 

/е/ кад се трошкови који су настали или ће настати у вези са пословном променом могу поуздано да се 

измере. 

Приходи од продаје услуга се односе на уговоре о изградњи по основу којих су изведени радови, који 

су и окончани у 2019. години, a који се односе на следеће објекте: 
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- зграду Општине у Медвеђи; 

- зграду ОШ „Бора Станковић“ у Вучју; 

- зграду ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу; и 

- зграду Опште болнице у Лесковцу. 

 

4.4. Пословни расходи 

 

Укупне пословне расходе чине: набавна вредност продате робе; смањење вредности залиха 

недовршених и готових производа и недовршених услуга, трошкови материјала, трошкови горива и 

енергије, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи; трошкови производних услуга, 

трошкови амортизације, трошкови дугорочних резервисања, нематеријални трошкови, умањени за 

приходе од активирања учинака и робе и повећање вредности залиха недовршених и готових производа 

и недовршених услуга. 

Основни елементи и начела признавања расхода су: 

/а/ расходи се признају, односно евидентирају и исказују када смањење будућих економских користи 

које је повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери; 

/б/ расходи се признају на основу непосредне повезаности расхода са приходима (начело узрочности); 

/ц/ када се очекује да ће економске користи притицати током неколико обрачунских периода, а 

повезаност са приходом може да се установи у ширем смислу или посредно, расходи се признају путем 

поступка системске и разумне алокације; 

/д/ расходи се признају када издатак не доноси никакве економске користи или када и до износа до 

којег будуће економске користи не испуњавају услове или су престале да испуњавају услове за 

признавање у билансу стања као средство; 

/е/ расходи се признају и у оним случајевима када настане обавеза без истовременог признавања 

средства. 

Трошкови материјала за израду и трошкови услуга на изгради учинака се односе на уговоре о изградњи 

по основу којих су изведени радови, који су и окончани у 2019. години, а који се односе на објекте 

описане у претходној тачки. 

 

4.4.1. Трошкови позајмљивања 

Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању, изградњи или производњи средства које 

се квалификује чине део набавне вредности/цене коштања тог средства. Други трошкови позајмљивања 

се признају као расход. 

 

4.5. Финансијски приходи и расходи 

Финансијски приходи и расходи обухватају: приходе и расходе из односа са матичним, зависним и 

осталим повезаним правним лицима ; приходе и расходе од камата – од трећих лица (независно од тога 

да ли су доспели и да ли се плаћају или приписују износу потраживања или обавезе на дан 

билансирања); приходе и расходе од курсних разлика и ефеката валутне клаузуле – према трећим 

лицима; и остале финансијске приходе и расходе. 

Приходи од дивиденди признају се као приход у години када се исте одобре за исплату. 

 

4.6. Добици и губици 

Добици представљају повећање економске користи, а обухватају приходе који се јављају у случају 

продаје сталне имовине по вредности већој од њихове књиговодствене вредности, затим нереализоване 
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добитке по основу продаје тржишних хартија од вредности (у случају када се вредновање хартија од 

вредности врши по њиховим тржишним вредностима), као и добитке који настају при повећању 

књиговодствене вредности сталне имовине услед престанка деловања услова за смањење њихове 

вредности. 

 

Губици настају по основу продаје имовине по ценама нижим од њене књиговодствене вредности, затим 

по основу расходовања неотписаних основних средстава, по основу штета које се могу у целини или 

делимично надокнадити од осигуравајућих друштава,  по основу примене принципа импаритета 

(умањење вредности имовине). 

 

4.7. Нематеријална улагања 

 

Нематеријално улагање је одредиво немонетарно средство без физичког садржаја: 

- које служи за производњу или испоруку робе или услуга, за изнајмљивање другим лицима или се 

користи у административне сврхе; 

- које друштво контролише као резултат прошлих догађаја и 

- од којег се очекује прилив будућих економских користи. 

Нематеријална улагања чине: улагања у развој; концесије, патенти, лиценце и слична права, остала 

нематеријална улагања, нематеријална улагања у припреми и аванси за нематеријална улагања. 

Набавка нематеријалних улагања у току године евидентира се по набавној вредности. Набавну 

вредност чини фактурна вредност увећана за све зависне трошкове набавке и све трошкове довођења у 

стање функционалне приправности, Цену коштања нематеријалних улагања произведених у сопственој 

режији чине директни трошкови и припадајући индиректни трошкови, који се односе на то улагање, 

Трошкови позајмљивања настали до момента стављања нематеријалне имовине у употребу, 

капитализују се, односно укључују се у набавну вредност. 

Након што се призна као средство, нематеријално улагање се исказују по набавној вредности или по 

цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитака због 

обезвређења. 

На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе да је средство 

можда обезвређено. Уколико таква индиција постоји, Друштво процењује износ средства који може да 

се поврати. Ако је надокнадива вредност средства мања од његове књиговодствене вредности 

књиговодствена вредност се своди на надокнадиву вредност и истовремено се смањују претходно 

формиране ревалоризационе резерве по основу тог средства. Ако нису формиране ревалоризационе 

резерве по основу средства чија је вредност умањена или су искоришћене за друге сврхе, за износ 

губитка од умањења вредности признаје се расход периода. 

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења вредности не 

постоји или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности тог средства. Губитак због умањења 

вредности признат у претходним годинама признаје се као приход, у случају да је примењен основни 

поступак вредновања нематеријалних улагања, односно као повећање ревалоризационе резерве уколико 

је примењен алтернативни поступак вредновања нематеријалних улагања, а књиговодствена вредност 

ове имовине се повећава до надокнадиве вредности. 

Накнадни издатак који се односи на већ призната нематеријална улагања, приписује се исказаном 

износу тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих економских користи да буде већи од 

првобитно процењене стопе приноса тог средства. 

Друштво признаје у књиговодствену вредност нематеријалног улагања, трошкове замене неких делова 

тих ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су задовољени критеријуми признавања из 

МРС 38 – „Нематеријална имовина“, (параграф 21). 

Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао. 
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Нематеријална улагања престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања или када је средство 

трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве будуће економске 

користи. 

 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика између 

процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као приход или расход 

у билансу успеха.  

 

4.8. Некретнине, постројења и опрема 

 

Некретнине, постројења и опрема су материјална средства: 

- која Друштво држи за употребу у производњи или испоруку робе или пружање услуга, за 

изнајмљивање другим лицима или у административне сврхе; 

- за која се очекује да ће се користити дуже од једног обрачунског периода и 

- чија је појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по запосленом у 

Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 

статистике.  

Набавна вредност/цена коштања некретнине, постојења и опреме се признаје као средство ако, и само 

ако: 

- је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством притицати у Друштво и 

- се набавне вредност/цена коштања тог средства може поуздано утврдити. 

Набавке некретнина, постројења и опреме у току године евидентирају се по набавној вредности. 

Набавну вредност чини фактурна вредност набављених средстава увећана за све зависне трошкове 

набавке и све трошкове довођења у стање функционалне приправности, Цену коштања наведених 

средстава произведених у сопственој режији чине директни трошкови и припадајући индиректни 

трошкови, који се односе на то улагање. 

Трошкови позајмљивања настали до момента стављања средства у употребу, капитализују се, односно 

укључују се у набавну вредност купљеног средства. 

Након што се признају као средства, некретнине, постројења и опрема, исказују се по набавној 

вредности или по цени коштања умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ 

губитака због обезвређења. 

На дан сваког биланса стања Друштво процењује да ли постоји нека индиција о томе да је средство 

можда обезвређено, Уколико таква индиција постоји. Друштво процењује износ средства који може да 

се поврати, Ако је надокнадива вредност средства мања од његове књиговодствене вредности 

књиговодствена вредност се своди на надокнадиву вредност и истовремено се смањују претходно 

формиране ревалоризационе резерве по основу тог средства. Ако нису формиране ревалоризационе 

резерве по основу средства чија је вредност умањена или су искоришћене за друге сврхе, за износ 

губитка од умањења вредности признаје се расход периода.  

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да претходно признат губитак од умањења вредности не 

постоји или је умањен, врши се процена надокнадиве вредности тог средства. Губитак због умањења 

вредности признат у претходним годинама признаје се као приход, у случају да је примењен основни 

поступак вредновања некретнина, постројења и опреме, односно као повећање ревалоризационе 

резерве уколико је примењен алтернативни поступак вредновања некретнина, постројења и опреме, а 

књиговодствена вредност се повећава до надокнадиве вредности. 

Накнадни издатак који се односи на већ признате некретнине, постројења и опрему приписује се 

исказаном износу тог средства, ако је вероватно да ће прилив будућих економских користи да буде 
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већи од првобитно процењене стопе приноса тог средства и да се набавна вредност/цена коштања 

накнадног издатка може поуздано утврдитии. 

Друштво признаје у књиговодствену вредност неке некретнине, постројења и опреме, трошкове замене 

неких делова тих ставки, у моменту када ти трошкови настану и када су задовољени критеријуми 

признавања из МРС 16 – „Некретнине, постројења и опрема“, (параграф 7). 

Сваки други накнадни издатак признаје се као расход у периоду у коме је настао. 

Градско земљиште се исказује одвојено од вредности некретнине по набавној вредности (или као 

резидуална вредност некретнине која се налази на том земљишту), а накнадно вредновање се врши на 

исти начин као и за некретнине, постројења и опрему. 

Не врши се амортизација земљишта, 

Некретнине, постројења и опрема престају да се исказују у билансу стања, након отуђивања или када је 

средство трајно повучено из употребе и када се од његовог отуђења не очекују никакве будуће 

економске користи. 

Добици или губици који проистекну из расходовања или отуђења утврђују се као разлика између 

процењених нето прилива од продаје и исказаног износа средства и признају се као приход или расход 

у билансу успеха. 

 

 

4.9. Амортизација 

 

Обрачун амортизације врши се од почетка наредног месеца у односу на месец када је средство 

стављено у употребу.  

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом применом стопа које се утврђују на основу 

процењеног корисног века употребе средстава. 

Основица за обрачун амортизације средства је набавна вредност умањена за преосталу (резидуалну) 

вредност и износ обезвређења.  

Преостала вредност је нето износ који  друштво очекује да ће добити за средство на крају његовог 

корисног века трајања, по одбитку очекиваних трошкова отуђења. 

Корисни век трајања, односно амортизационе стопе, преиспитују се периодично и ако су очекивања 

заснована на новим проценама значајно различита од претходних, обрачун трошкова амортизације за 

текући и будући период се коригују. 

Метод обрачуна амортизације који се примењује преиспитује се периодично и уколико је дошло до 

значајне промене у очекиваном обрасцу трошења економских користи од тих средстава, метод се мења 

тако да одражава тај измењени начин, Када је таква промена метода обрачуна амортизације неопходна, 

онда се она рачуноводствено обухвата као промена рачуноводствене процене, а обрачунати трошкови 

амортизације за текући и будући период се коригују. 

 

Стопе амортизације за главне категорије некретнина, постројења и опреме, дате су у следећем 

прегледу: 
 Корисни век 

употребе  

Стопа 

амортизације 

ГРАЂЕВИНСКО ОБЈЕКТИ 40 1.00% 

ОПРЕМА 10 5.00% 

КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА 5 20.00% 

ТРАНСПОРТНА ОПРЕМА 7 14.30% 

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 10 10.00% 



15 

 

АЛАТ И ИНВЕНТАР 5 20.00% 

 

Обрачун амортизације за пореске сврхе врши се у складу са Законом о порезу на добит предузећа 

Републике Србије и Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину 

утврђивања амортизације за пореске сврхе, што резултира у одложеним порезима. 
 

 

 

4.10. Умањење вредности имовине 

 

 

Сагласно усвојеној рачуноводственој политици, руководство Друштва проверава на сваки дан биланса 

стања да ли постоје индикатори губитка вредности имовине. У случају да такви индикатори постоје, 

Друштво процењује надокнадиву вредност имовине. 

 

Надокнадиви износ одређен је као виши од нето продајне цене и употребне вредности. Нето продајна 

цена је износ који се може добити приликом продаје имовине у трансакцији између две вољне 

независне стране, умањена за трошкове продаје, док вредност у употреби представља садашњу 

вредност процењених будућих новчаних токова за које се очекује да ће настати из континуиране 

употребе имовине кроз њен економски век трајања те продаје на крају века трајања. Надокнадиви износ 

се процењује за свако засебно средство или, ако то није могуће, за јединицу која ствара новац којој то 

средство припада. Где књиговодствени износ прелази тај процењени надокнадиви износ, вредност 

имовине је умањена до њеног надокнадивог износа. Губитак због обезвређења се признаје у износу 

разлике, на терет расхода сагласно МРС 36 „Умањење вредности имовине“. 

 

 

 

4.11. Залихе 

 

 

Залихе робе и материјала се мере по набавној вредности. Набавну вредност чине сви трошкови набавке 

за довођење залиха на њихово садашње место и стање. Трошкови набавке залиха обухватају куповну 

цену, увозне дажбине и друге обавезе (осим оних које Друштво може накнадно да поврати од пореских 

власти), трошкове превоза, манипулативне трошкове и друге трошкове који се могу директно 

приписати набавци. Попусти, рабати и друге сличне ставке се одузимају при утврђивању трошкова 

набавке. 

Залихе недовршене производње и готових производа се мере по цени коштања, односно по нето 

продајној вредности, ако је нижа, Цену коштања чине сви трошкови конверзије и други настали 

трошкови неопходни за довођење залиха на њихово садашње место и стање, односно: 

- трошкови директног рада; 

- трошкови директног материјала и 

- индиректни, односно општи производни трошкови. 

У вредност залиха недовршене производње и готових производа не улазе, већ представљају расход 

периода: 

- неуобичајено велико расипање материјала, радне снаге или други трошкови производње; 

- трошкови складиштења, осим ако ти трошкови нису неопходни у процесу производње пре наредне 

фазе производње; 

- режијски трошкови администрације који не доприносе довођењу залиха на садашње место и у 

садашње стање и 

- трошкови продаје. 
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Нето продајна вредност представља процењену продајну вредност, умањену за процењене трошкове 

продаје и процењене трошкове довршења (код недовршене производње). Уколико је нето продајна 

вредност залиха недовршене производње и готових производа нижа од њихове цене коштања, врши се 

делимичан отпис до нето продајне вредности. 

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха у случајевима када се оцени да је 

потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност. Оштећене залихе и залихе које по 

квалитету не одговарају стандардима се у потпуности отписују. 

Залихе услуга чине директни трошкови и индиректни трошкови настали у вези са пружањем услуга, 

Директни трошкови услуга су директни трошкови рада особља које директно учествује у пружању 

услуга, директни трошкови материјала и остали директни трошкови, као што је ангажовање спољних 

експерата и слично. Индиректни трошкови услуга су трошкови помоћног материјала, енергије 

утрошене за пружање услуге, амортизација и одржавање опреме која се користи приликом пружања 

услуге и сл. 

Залихе робе у малопродаји исказују се по продајној цени у току године. На крају обрачунског периода 

врши се свођење вредности залиха на набавну вредност путем алокације реализоване разлике у цени и 

пореза на додату вредност, обрачунатих на просечној основи, на вредност залиха у стању на крају 

године и набавну вредност продате робе. 

 

 

4.12. Финансијски инструменти 

 

Финансијски инструменти укључују финансијска средства и обавезе које се евидентирају у билансу 

стања Друштва, почевши од момента када Друштво уговорним обавезама постане везано за 

финансијски инструмент, а закључно са губитком контроле над правима која произилазе из 

финансијског средства (реализацијом, истицањем, уступањем итд,), то јест са измирењем, укидањем 

или истицањем финансијске обавезе. 

Финансијски инструменти се иницијално вреднују по фер вредности, увећаној за трошкове трансакција 

(изузев финансијских средстава или финансијских обавеза које се вреднују по фер вредности кроз 

биланс успеха), који су директно приписиви набавци или емитовању финансијског средства или 

финансијске обавезе. Финансијска средства и обавезе се евидентирају у билансу стања Друштва од 

момента када је Друштво уговорним одредбама везано за инструмент. 

Руководство врши класификацију финансијских пласмана у моменту иницијалног признавања, 

Класификација зависи од сврхе за коју су финансијска средства прибављена. 

Финансијска средства престају да се признају када Друштво изгуби контролу над уговореним правима 

над тим инструментима, Финансијска обавеза престаје да се признаје када Друштво испуни обавезу или 

када је обавеза плаћања предвиђена уговором укинута или истекла. 

Финансијски инструменти у складу са МРС 39 – Финансијски инструменти: Признавање и одмеравање, 

обухватају следеће категорије финансијских инструмената: 

(а) Финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс успеха; 

(б) Инвестиције које се држе до доспећа; 

(ц) Кредити (зајмови) и потраживања; 

(д) Финансијска средства расположива за продају. 

 

4.12.1. Финансијско средство или финансијска обавеза по фер вредности кроз биланс успеха 

У ову категорију спадају финансијско средство или финансијска обавеза чије се промене фер вредности 

евидентирању кроз приходе или расходе у билансу успеха, Финансијско средство или финансијска обавеза 

класификована у ову категорију треба да испуне било који од следећих услова: 
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(а) класификовано је као оно које се држи ради трговања, Финансијско средство или финансијска обавеза се 

класификује као оно које се држи ради трговања ако је: 

- /и/ стечено или настало првенствено ради продаје или поновне куповине у блиској будућности; 

- /ии/ део портфеља идентификованих финансијских инструмената којима се заједно управља и за које постоји 

доказ о недавном актуелном моделу краткорочног остварења добити; или 

- /иии/ дериват (осим деривата који је инструмент хеџинга). 

(б) после почетног признања назначен је од стране Друштва по фер вредности кроз биланс успеха, Ентитет може 

вршити ово назначавање само када то резултира поузданијим и релевантнијим информацијама, будући да се: 

- /и/ елиминише или у значајној мери отклања недоследност одмеравања или признавања која би иначе настала 

услед одмеравања средстава или обавеза или признавања добитака или губитака по различитим основама; или  

- /ии/ групом финансијских средстава, финансијских обавеза или обома се управља и њихове перформансе се 

процењују на основу фер вредности, у складу са документованим стратегијом управљања ризиком или 

инвестирања, и информације о групи се интерно сачињавају према тој основи за кључне руководиоце Друштва 

(као што је дефинисано у МРС 24 Обелодањивања повезаних страна, на пример за управни одбор или генералног 

директора Друштва. 

 

4.12.2. Инвестиције које се држе до доспећа 

Инвестиције које се држе до доспећа су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама 

и фиксним доспећем која Друштво дефинитивно намерава и може да држи до доспећа, осим: 

(а) оних које Друштво након почетног признавања назначи по фер вредности кроз биланс успеха; 

(б) оних које Друштво назначи као расположиве за продају и 

(ц) оних која задовољавају дефиницију зајмова и потраживања. 

Друштво не класификује неко финансијско средство као оно које се држи до доспећа ако је Друшто, током текуће 

финансијске године или током две претходне финансијске године продало или рекласификовало више од 

безначајног износа инвестиција које се држе до доспећа пре њиховог доспећа (више него безначајан износ у 

односу на укупни износ инвестиција које се држе до доспећа), осим продаја или рекласификација које: 

- (и) су толико близу доспећа или датума позива на плаћање финансијског средства (на пример мање од три 

месеца пре доспећа) да промене тржишне каматне стопе не би имале значајан утицај на фер вредност 

финансијског средства; 

- (ии) се дешавају пошто је Друштво суштински сакупило првобитну главницу финансијског средства кроз 

плански распоређена плаћања или авансе; или 

- (иии) се могу приписати изолованом догађају који је ван контроле Друштва, који се не понавља и које Друштво 

није могло са сигурношћу предвидети. 

 

4.12.3. Кредити (зајмови) и потраживања 

 

Зајмови (кредити) и потраживања су недериватна финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама 

која нису котирана на активном тржишту осим: 

(а) средства која Друштво намерава да прода одмах или у кратком року и која би онда била класификована као 

средства која се држе ради трговања и она која Друштво после почетног признавања назначи по фер вредности 

кроз биланс успеха; 

(б) она која Друштво после почетног признавања назначи као расположива за продају; или 

(ц) она за која ималац не може у значајној мери повратити своју целокупну почетну инвестицију, осим ако то није 

због погоршања кредита, и која ће бити класификована као расположива за продају. 

Учешће стечено у пакету средстава која нису зајмови (кредити) или потраживања (на пример учешће у 

заједничком фонду или сличним фондовима) није зајам (кредит) или потраживање. 
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4.12.4. Финансијска средства расположива за продају 

 

Финансијска средства расположива за продају су недериватна финансијска средства која су назначена као 

расположива за продају и нису класификована као (а) зајмови (кредити) и потраживања (б) инвестиције које се 

држе до доспећа или (ц) финансијска средства назначена по фер вредности кроз биланс успеха. 

 

 

 

 

4.13. Краткорочна потраживања и пласмани 

 

 

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца – зависних и других повезаних правних 

лица и осталих купаца у земљи и иностранству по основу продаје производа, робе и услуга. 

Краткорочни пласмани обухватају кредите, хартије од вредности и остале краткорочне пласмане са 

роком доспећа, односно продаје до годину дана од дана чинидбе, односно од дана биланса. 

Краткорочна потраживања од купаца мере се по вредности из оригиналне фактуре, Ако се вредност у 

фактури исказује у страној валути, врши се прерачунавање у извештајну валуту по средњем курсу 

важећем на дан трансакције. Промене девизног курса од датума трансакције до датума наплате 

потраживања исказују се као курсне разлике у корист прихода или на терет расхода. Потраживања 

исказана у страној валути на дан биланса прерачунавају се према важећем средњем курсу НБС, а 

курсне разлике признају се као приход или расход периода. 

Краткорочни финансијски пласмани који се не држе ради трговања мере се по амортизованој 

вредности, не узимајући у обзир намеру Друштава да их држе до доспећа. 

Уколико постоји вероватноћа да Друштво неће бити у стању да наплати све доспеле износе (главницу и 

камату) према уговорним условима за дате кредите, потраживања или улагања која се држе до доспећа 

која су исказана по амортизованој вредности, настао је губитак због обезвређивања или ненаплаћених 

потраживања. 

Отпис краткорочних потаживања и пласмана код којих постоји вероватноћа ненаплативности врши се 

индиректним отписивањем, док се у случајевима када је немогућност наплате извесна и документована, 

отпис, у целини или делимично, врши директним отписивањем. 

 

 

4.14. Готовински инструменти и готовина 

Готовински еквиваленти и готовина укључују средства на рачунима код банака, готовину у благајни, 

као и високо ликвидна средства са првобитним роком доспећа до три месеца или краће а која се могу 

брзо конвертовати у познате износе готовине, уз безначајан ризик од промене вредности. 

 

4.15. Обавезе 

 

Обавеза је резултат прошлих трансакција или догађаја, чије измирење обично подразумева одрицање 

од економских користи (ресурса) Друштва да би се задовољио захтев друге стране. 
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Приликом вредновања обавеза, а сходно релевантним одредбама Оквира за припрему и презентацију 

финансијских извештаја, обавеза се признаје у билансу стања: 

 

- када је вероватно да ће одлив ресурса који садрже економске користи имати за резултат измирење 

садашње обавезе и 

- када износ за измирење може поуздано да се одмери. 

 

Поред наведеног, при вредновању се уважава начело опрезности, под којим се подразумева 

укључивање опреза при процењивању, тако да имовина и приходи нису прецењени, а обавезе или 

трошкови потцењени, Међутим, начело опрезности не треба да резултира стварањем скривених 

резерви (на пример, као последица намерно прецењених обавеза или трошкова), обзиром да у том 

случају финансијски извештаји не би били неутрални и, стога, не би били поуздани. 

 

 

Обавезама се сматрају: дугорочне обавезе (обавезе према повезаним правним лицима; дугорочни 

кредити и зајмови у земљи и иностранству, обавезе по дугорочним хартијама од вредности, обавезе по 

основу финансијског лизинга и остале дугорочне обавезе), краткорочне финансијске обавезе 

(краткорочни кредити и зајмови од повезаних правних лица, краткорочни кредитии зајмови у земљи и 

иностранству, део дугорочних кредита и зајмова, као и других обавеза које доспевају до једне године и 

остале краткорочне финансијске обавезе), краткорочне обавезе из пословања (добављачи и остале 

обавезе из пословања) и остале краткорочне обавезе. 

 

Краткорочним обавезама се сматрају обавезе за које се очекује да ће бити измирене у року до годину 

дана од датума биланса стања, укључујући и део дугорочних обавеза које испуњавају наведени услов, 

док се дугорочним обавезама сматрају обавезе чије се измирење очекује у дуţем року. 

 

За обавезе исказане у страној валути, као и обавезе са валутном клаузулом се врши прерачунавање у 

функционалну валуту по средњем курсу ваţећем на дан трансакције. Промене курса до датума 

измирења исказују се као позитивне (негативне) курсне разлике. Обавезе у страној валути се на датум 

биланса стања прерачунавају према важећем курсу, а курсне разлике се признају као приходи или 

расходи периода. 

 

 

4.16. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства 

 

 

Резервисања се признају и врше када Друштво има законску или уговорену обавезу као резултат 

прошлих догађаја и када је вероватно да ће доћи до одлива ресурса како би се измирила обавеза и када 

се може поуздано проценити износ обавезе.  

Резервисања за отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој вредности очекиваних 

будућих одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне хартије од 

вредности које су исказане у валути у којој ће обавезе за пензије бити плаћене. 

Резервисања за судске спорове формирају се у износу који одговара најбољој процени руководства 

Друштва у погледу издатака који ће настати да се такве обавезе измире. 

Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима, али се обелодањују у напоменама уз 

финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже економске користи веома 

мала. 

Друштво не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима већ их обелодањује у 

напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив економских користи вероватан. 

 

 

4.17. Накнаде запосленима 
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4.17.1. Порези и доприноси за обавезно социјално осигурање 

 

У складу са прописима који се примењују у Републици Србији, Друштво је обавезно да уплаћује 

доприносе разним државним фондовима за социјалну заштиту. Ове обавезе укључују доприносе на 

терет запослених и на терет послодавца у износима који се обрачунавају применом законом 

прописаних стопа. Друштво има законску обавезу да изврши обуставу обрачунатих доприноса из бруто 

зарада запослених и да за њихов рачун изврши пренос обустављених средстава у корист одговарајућих 

државних фондова.  Друштво није у обавези да запосленима након одласка у пензију исплаћује накнаде 

које представљају обавезу пензионог фонда Републике Србије, Доприноси на терет запослених и на 

терет послодавца књиже се на терет трошкова у периоду на који се односе. 

 

 

 

4.17.2. Обавезе по основу отпремнина и јубиларних награда 

 

У складу са Законом о раду („Сл, гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и 

Појединачним општим актом о раду, Друштво је у обавези да исплати отпремнине приликом одласка у 

пензију у висини две месечне бруто зараде коју је запослени остварио у месецу који претходи месецу у 

коме се исплаћује отпремнина, које при том не могу бити мање од 2 месечне просечне бруто зараде 

исплаћене у Друштву у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина. Поред тога, 

Друштво је у обавези да исплати и јубиларне награде у износу од једне половине до три просечне 

месечне зараде. Број месечних зарада за јубиларне награде одређује се на основу броја година које је 

запослени провео у Друштву. 

Обрачун и исказивање дугорочних обавеза по основу отпремнина и јубиларних награда извршено је 

коришћењем метода садашње вредности будућих очекиваних исплата, на основу обрачуна актуара. 

 

4.17.3 Учешће у добити запослених 

 

Друштво признаје обавезе и трошак заучешће у добити запослених у складу са Одлуком Скупштине 

Друштва. 

 

 
 

4.18. Порез на добитак 
 

 

4.18.1. Текући порез 

 

Порески расход периода представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о 

порезу на добит правних лица („Сл, гласник РС“ бр, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 и 

68/2014 - др, закон). Порез на добит обрачунат је по стопи од 15% на пореску основицу која је 

приказана у пореском билансу, након умањења за искоришћене пореске кредите, Опорезива основица 

укључује добитак исказан у билансу успеха, који је коригован у складу са пореским прописима 

Републике Србије. 

Неискоришћени део пореског кредита може се пренети на рачун пореза на добит из будућих 

обрачунских периода, али не дуже од 10 година,  Губици из текућег периода могу се користити за 

умањење пореске основице будућих обрачунских периода, али не дуже од 5 година. 

 

4.18.2. Одложени порез 
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Одложени порез на добитак се обрачунава за све привремене разлике између пореске основе имовине и 

обавеза и њихове књиговодствене вредности, Тренутно важеће пореске стопе на дан биланса су 

коришћене за обрачун износа одложеног пореза. Одложене пореске обавезе признају се за све 

опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства признају се за одбитне привремене разлике 

и за ефекте пренетог губитка и неискоришћених пореских кредита из претходних периода до нивоа до 

којег је вероватно да ће постојати будући опорезиви добици на терет којих се одложена пореска 

средства могу искористити. 

Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето добитак периода. 

 

4.19. Расподела дивиденди 

 

Дистрибуција дивиденди акционарима Друштва се у финансијским извештајима Друштва признаје као 

обавеза у периоду у којем су акционари Друштва одобрили дивиденде. 

 

4.20. Обелодањивање односа са повезаним лицима 

 

За сврхе ових финансијских извештаја, правна лица се третирају као повезана уколико једно правно 

лице има могућност контролисања другог правног лица или врши значајан утицај на финансијске и 

пословне одлуке другог лица, што је дефинисано у МРС 24 „Обелодањивање односа са повезаним 

лицима“. 

Односи између Друштва и његових повезаних правних лица регулисани су на уговорној основи и по 

тржишним условима, Стања потраживања и обавеза на дан биланса стања, као и трансакције у току 

извештајних периода настале са повезаним правним лицима посебно се обелодањују у напоменама уз 

финансијске извештаје. 

 

 

 

5. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОЦЕНА 

 

Састављање финансијских извештаја у складу примењеним оквиром за извештавање захтева од 

руководства коришћење најбољих могућих процена и разумних претпоставки, које имају ефекта на 

презентиране вредности средстава и обавеза, као и прихода и расхода у току извештајног периода. Ове 

процене и претпоставке су засноване на претходном искуству, као и различитим информацијама 

расположивим на дан састављања финансијских извештаја, а које делују реално и разумно у датим 

околностима. На бази ових информација се формира претпоставка о вредности средстава и обавеза, 

коју није могуће непосредно потврдити на бази других информација. Стварна вредност средстава и 

обавеза може да одступа од вредности која је процењена на овај начин. 

Процене, као и претпоставке на основу којих су процене извршене, су предмет редовних провера. 

Ревидиране рачуноводствене процене се приказују за период у којем су ревидиране, у случају да 

процена има утицај само на дати период, или за период у којем су ревидиране и за будуће периоде, у 

случају да ревидирање утиче на текући и на будуће периоде. 

Информације о областима код којих је степен процене највећи и које могу имати најзначајнији ефекат 

на износе признате у финансијским извештајима Друштва, дате су у даљем тексту. 

 

 

5.1. Користан век трајања некретнина, постројења и опреме и стопе амортизације 
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Одређивање корисног века трајања некретнина, постројења и опреме се заснива на претходном 

искуству са сличним средствима, као и на антиципираном техничком развоју и променама на које утиче 

велики број економских или индустријских фактора. Адекватност одређеног корисног века трајања се 

преиспитује на годишњем нивоу или када год постоји индикација да је дошло до значајне промене 

фактора који су представљали основ за одређивање корисног века трајања. 

 

 

 

5.2. Обезвређење вредност нефинансијске имовине 

 

На дан биланса стања, руководство Друштва анализира вредности по којима су приказане некретнине, 

постројења и опрема Друштва. Уколико постоји индикација да је неко средство обезвређено, 

надокнадив износ те имовине се процењује како би се утврдио износ обезвређења, Уколико је 

надокнадиви износ неког средства процењен као нижи од вредности по којој је то средство приказано, 

постојећа вредност тог средства се умањује до висине надокнадиве вредности. 

 

 

5.3. Обезвређење потраживања од купаца и осталих  

 

Друштво обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу процењених губитака који 

настају, јер купци нису у могућности да изврше тражена плаћања. У процени одговарајућег износа 

губитка од обезвређивања за сумњива потраживања, Друштво се ослања на старост потраживања, 

раније искуство са отписом, бонитет купаца и промене у условима плаћања. Ово захтева процене везане 

за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће наплате у готовини. Стварни ниво потраживања 

која су наплаћена може да се разликује од процењених нивоа наплате, што може позитивно или 

негативно да се одрази на резултате пословања. 

 

 

5.4. Одложена пореска средства 

 

Одложени порез на добитак се обрачунава за све привремене разлике између пореске основе имовине и 

обавеза и њихове књиговодствене вредности. Тренутно важеће пореске стопе на дан биланса су 

коришћене за обрачун износа одложеног пореза. Одложене пореске обавезе признају се за све 

опорезиве привремене разлике, Одложена пореска средства признају се за одбитне привремене разлике 

и за ефекте пренетог губитка и неискоришћених пореских кредита из претходних периода до нивоа до 

којег је вероватно да ће постојати будући опорезиви добици на терет којих се одложена пореска 

средства могу искористити. 

Текући и одложени порези признају се као приходи и расходи и укључени су у нето добитак периода. 

 

5.5. Накнаде запосленима након прекида радног односа и друге накнаде предвиђене законом и 

интерним актима 

 

Трошкови утврђених накнада запосленима након прекида радног односа, односно одласка у пензију 

након испуњених законских услова утврђују се применом актуарске процене. Актуарска процена 

укључује процену дисконтне стопе, будућих кретања зарада, стопе морталитета и будућих повећања 
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накнаде по одласку у пензију. Због дугорочне природе ових планова, значајне неизвесности утичу на 

исход процене. 

 

 

6. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 

 

Друштво је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским 

ризицима и то: 

- кредитни ризик, 

- тржишни ризик (који обухвата ризик од промене курса страних валута, ризик од промене каматних 

стопа и ризик од промене цена) и 

- ризик ликвидности. 

Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на 

финансијско стање и пословање Друштва у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта. 

 

 

6.1. Кредитни ризик 

 

Кредитни ризик је ризик да ће једна страна у финансијском инструменту, неиспуњењем своје обавезе, 

проузроковати финансијски губитак друге стране. 

Кредитни ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским 

институцијама, потраживања од правних и физичких лица и преузетих обавеза. 

 

 

6.2. Тржишни ризик 

 

Ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента флуктуирати услед 

промена тржишних цена, Тржишни ризик се састоји од три врсте ризика:  

- валутног ризика, 

- ризика каматне стопе и  

- других ризика од промене цене, 

 

6.2.1. Ризик од промене курса страних валута 

Валутни ризик је ризик од флуктуирања фер вредности или будућих токова готовине финансијског 

инструмента услед промене девизног курса. 

 

Валутни ризик (или ризик од курсних промена) се јавља код финансијских инструмената који су 

означени у страној валути, то јест у валути која није функционална валута у којој су они одмерени. 

 

6.2.2. Ризик од промене каматних стопа 



24 

 

Ризик од промене каматних стопа је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине 

финансијског инструмента флуктуирати услед промена тржишних каматних стопа. 

Ризик од каматне стопе се јавља код каматоносних финансијских инструмената признатих у билансу 

стања (на пример, кредити и потраживања и емитовани дужнички инструменти) и код неких 

финансијских инструмената који нису признати у билансу стања (на пример, неким обавезама по 

кредитима). 

Друштво врши анализу изложености ризику од промене каматних стопа на динамичкој основи 

узимајући у обзир алтернативне изворе финансирања и рефинансирање, пре свега за дугорочне обавезе 

будући да оне представљају најзначајнију каматоносну позицију. Активности управљања ризицима 

имају за циљ да оптимизују нето расход од камата, уз услов да су тржишне каматне стопе на нивоу који 

је у складу са пословном стратегијом Друштва. 

 

6.2.3. Ризик од промене цена 

Ризик од промене цена је ризик да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског 

инструмента флуктуирати због промена тржишних цена (које нису оне које настају од ризика каматне 

стопе или валутног ризика), било да су те промене проузроковане факторима специфичним за 

појединачни финансијски инструмент или његовог емитента, или да фактори утичу на све сличне 

финансијске инструменте којима се тргује на тржишту. 

Ризик од промене цена се јавља код финансијских инструмената због промена, на пример, цена робе 

или цена капитала. 

 

 

6.3. Ризик ликвидности 

 

Ризик ликвидности је ризик да Друштво неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим 

изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се средство реализује по 

разумној цени у одговарајућем временском оквиру. 

Друштво управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду расположиви за 

измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Друштво непрекидно процењује ризик ликвидности 

идентификовањем и праћењем промена у изворима финансирања потребним за испуњење пословних 

циљева Друштва, а у складу са пословном стратегијом Друштва. 

Управљање ликвидношћу је централизовано на нивоу Друштва, Друштво својом имовином и обавезама 

управља на начин који му обезбеђује да у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. 

 

 

6.4. Управљање ризиком капитала 

 

Циљ управљања капиталом је да Друштво задржи способност да настави са својим пословањем у 

неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала са 

циљем да смањи трошкове капитала. Друштво прати капитал на основу коефицијента задужености, 

који се израчунава као однос нето дуговања Друштва и његовог укупног капитала. 

 

7. ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И НАКНАДНО УТВРЂЕНЕ ГРЕШКЕ 

 



25 

 

Поједине рачуноводствене политике примењене приликом састављање финансијских извештаја за 

2019. годину су конзистентне са онима које су примењене у претходној години. 

Материјално значајни ефекти промене рачуноводствених политика и накнадно утврђених грешака се 

коригују ретроактивно уз прилагођавање упоредних података у финансијским извештајима, осим ако је 

то практично неизводљиво (тада се промена рачуноводствене политике примењује проспективно). 

Свака корекција која из тога произилази исказује се као корекција износа нераспоређеног добитка на 

почетку периода. 

 

 

8. БИЛАНС УСПЕХА 
 

 

Обрачун пореза на добитак врши се по стопи од 15% у складу са пореским прописима, одвојено за пословни и 

капитални подбиланс. Врши се усклађивање појединих позиција прихода и расхода, а пореска основица се 

умањује за губитке ранијих година, Обрачунати порез се умањује за пореска ослобођења по основу пореских 

подстицаја (порески кредит). 

 

 

 

 

 

     РСД 

Хиљада 

РСД 

Хиљада 

 
     2019 2018 

8.1 

 

 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Н     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Н     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НА     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НА     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 2,662 31 

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ     

 УКУПНО 2,662 31 

8.2 

 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА  

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПР     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПР     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВ     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВ     

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ 43,316 18,691 

 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ     

 УКУПНО 43,316 18,691 

8.3 

 

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ. 

 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,РЕГРЕСА,КОМПЕНЗАЦИЈА     

 ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА     

 УКУПНО     

8.4 

 

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 

 ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА     

 ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА     

 ПРИХОДИ ОД ТАНТИЈЕМА И ЛИЦЕНЦНИХ НАКНАДА ФИХ МЕ     

 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   26 

 УКУПНО   26 

8.5 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 

 НАБАВКА РОБЕ     

 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 2,665 31 
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 НАБАВНА ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНА ПРИБАВЉЕНИХ РАДИ ПРОДАЈЕ     

 УКУПНО 2,665 31 

8.6 

 

ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 

 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ РОБЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕ     

 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА С     

 УКУПНО     

8.7 

 

ПРОМЕНА ЗАЛИХА И УЧИНАКА 

 ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ  ПРОИЗВОДА НА ДАНА 01.01     

 ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ  ПРОИЗВОДА НА ДАНА 31.12     

 ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ГОТОВИХ  ПРОИЗВОДА НА ДАНА 01.01 683 683 

 ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ГОТОВИХ  ПРОИЗВОДА НА ДАНА 31.12 683 683 

 ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И     

 СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И     

 УКУПНО     

8.8 

 

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ 

 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА     

 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ 8,139 6,439 

 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА(РЕЖИЈСКОГ) 239 140 

 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  590 724 

 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛ0ВА     

 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА 19 19 

 УКУПНО 8,987 7,322 

8.9 

 

ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО) 5,517 4,911 

 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕ 1,090 876 

 ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ 0 ДЕЛУ     

 ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЋКИМ ЛИЦИМА ПО УГОВОРУ     

 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ 485 236 

 УКУПНО 7,092 6,023 

8.10 

 

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 ТРОШКОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ УЧИНАКА 15,902 4,045 

 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА 183 220 

 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА 48 45 

 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА 1,814   

 ТРОШКОВИ САЈМОВА     

 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ 66 39 

 ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА     

 ТРОШКОВИ РАЗВОЈА КОЈИ СЕ НЕ КАПИТАЛИЗУЈУ     

 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА 192 99 

 УКУПНО 18,205 4,448 

8.11 

 

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 

 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 717 1,125 

 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ГАРАНТНИ РОК     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ ОБНАВЉАЊА ПРИРОДНИХ БОГАТСТАВА     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ЗАДРЖАНЕ КАУЦИЈЕ И ДЕПОЗИТЕ     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ 590   

 ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА     

 УКУПНО 1,307 1,125 

8.12 НЕМАТЕРШАЛИИ ТРОШКОВИ 

 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 562 690 
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 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 205 240 

 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА 119 132 

 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 149 34 

 ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА 16 8 

 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА 152 142 

 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА     

 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 28 23 

 УКУПНО 1,231 1,269 

8.13 

 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 

 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИМ     

 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ Л    5 

 РАСХОДИ КАМАТА(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1  

 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)     

 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИ     

 РАСХОДИ ОД УЧЕШЋА У ГУБИТКУ ЗАВИСНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ЗАЈЕДНИЧ     

 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА,КОЈИ Н     

 ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ     

 УКУПНО 1 5 

8.14 

 

ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА,НЕКРЕТНИНА, ПОСТРО   8,855 

 ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА     

 ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ УЧЕШЋА И ДУГОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ     

 ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА     

 ВИШКОВИ     

 НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА     

 ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА     

 ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА     

 ПРИХОДИ ОД УКИДАЊА ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА     

 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ   312 

 УКУПНО   9,167 

8.15 

 

ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА, 

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ  67 41 

 ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈЕ БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА    

 ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ И ХАРТИЈА ОД ВРЕД     

 ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА     

 МАЊКОВИ     

 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА,КОЈИ Н     

 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА     

 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ   15 

 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ   18 

 УКУПНО 67 74 

8.16 

 

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 

 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА     

 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА     

 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И     

 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛ     

 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА РОБЕ У ПРОМЕТУ НА В     

 ПРИХОДИ ОД УСКЛА?ИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ   15 

 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ     

 УКУПНО   15 

8.17 

 

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ВРЕДНУЈЕ ПО ФEР ВРЕДНОСТИ 
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 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА     

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА     

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ     

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ДРУГИХ ХАРТИ     

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ     

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМА 2,787   

 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ     

 УКУПНО 2,787   

8.18 

 

 

ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПОЛИТИКЕ 

 ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА     

 РАСХОДИ,ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА     

 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИ 60   

 ПРЕНОС РАСХОДА     

 УКУПНО 60   

8.19 

 

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 

 ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У БИЛАНСУ УСПЕХА (ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ) 3,576 7,633 

 ПОРЕСКА ОСНОВИЦА  3,153 773 

 ОБРАЧУНАТИ ПОРЕЗ 15% 473 116 

 УМАЊЕЊЕ ПОРЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕСКИХ ПОДСТИЦАЈА И ОСЛОБАЂАЊА     

 ПОРЕЗ ПО УМАЊЕЊУ 473 116 

 ОДЛОЖЕНИ РАСХОД ПЕРИОДА  127   

 ОДЛОЖЕНИ ПРИХОД ПЕРИОДА     

 

 

 

9. БИЛАНС СТАЊА 

 
9.1   НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

 

О  П  И  С 

 

 

Грађевинско 

земљиште 

 

 

Грађевински 

објекти 

 

 

Постројења и 

опрема 

 

 

 

Укупно 

НАБАВНА ВРЕДНОСТ 
 

   
Стање 1. Јануара 2,761 33.648  18.735  55.144  

Директна повећања (набавке) 
 

    - 

Повећање преносом са улагања у припреми 
 

    - 

Отуђење 
 

  (1.548) (1.548) 

Ревалоризација 
 

    - 

Остала повећања / (смањења) 
 

    - 

Салдо 31. Децембра 2,761 33.648  17.187  53.596  

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ 
 

   
Стање 1. Јануара 

 
16.955  15.509  32.464  

Амортизација за текућу годину  
 

326  391  717  

Отуђење 
 

  (1.481) (1.481) 

Ревалоризација 
 

    - 

Остала повећања / (смањења) 
 

    - 

Салдо 31. Децембра 
 

17.281  14.419  31.700  

      
САДАШЊА ВРЕДНОСТ 2,761 16.367  2.768  21.896  

 

 

 

9.2 ЗАЛИХЕ 
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 ЗАЛИХЕ И СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ     

 ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА     

 ОБРАЧУН НАБАВКЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА,РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА,АЛАТА И И     

 МАТЕРИЈАЛ 57 368 

 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ     

 АЛАТ И ИНВЕНТАР  39   

 МАТЕРИЈАЛ,РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ,АЛАТ И ИНВЕНТАР У ОБРАДИ,ДОРАДИ И     

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ МАТЕРИЈАЛА, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА АЛАТА И ИНВЕНТАРА  (39)   

 НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА И УСЛУГЕ     

 НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА     

 НЕДОВРШЕНЕ УСЛУГЕ     

 ОДСТУПАЊЕ ОД ЦЕНА ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА     

 ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ     

 ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ У СКЛАДИШТУ 683 683 

 ОДСТУПАЊЕ ОД ЦЕНА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА     

 РОБА     

 ОБРАЧУН НАБАВКЕ РОБЕ     

 РОБА У МАГАЦИНУ     

 РОБА У ПРОМЕТУ НА ВЕЛИКО     

 РОБА У СКЛАДИШТУ,СТОВАРИШТУ И ПРОДАВНИЦАМА КОД ДРУГИХ ПРАВНИ     

 РОБА У ПРОМЕТУ НА МАЛО     

 РОБА У ОБРАДИ,ДОРАДИ И МАНИПУЛАЦИЈИ     

 РОБА У ТРАНЗИТУ     

 РОБА НА ПУТУ     

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ РОБЕ     

 СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ     

 НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ     

 ЗЕМЉИШТЕ НАМЕЊЕНО ПРОДАЈИ     

 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ НАМЕЊЕНИ ПРОДАЈИ     

 ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ     

 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ     

 ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ     

 БИОЛ0ШКА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ     

 СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА     

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА ОБУСТАВЉЕН     

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ     

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА МАТЕРИЈАЛ,РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ И ИНВЕНТАР У ЗЕМ 148   

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА МАТЕРИЈАЛ,РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ И ИНВЕНТАР У ИНО     

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА РОБУ У ЗЕМЉИ     

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА РОБУ У ИНОСТРАНСТВУ     

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА УСЛУГЕ У ЗЕМЉИ     

 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА УСЛУГЕ У ИНОСТРАНСТВУ     

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПЛАЋЕНИХ АВАНСА     

 УКУПНО 888 1,051 

9.3 

 

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

 КУПЦИ У ЗЕМЉИ МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА     

 КУПЦИ У ИНОСТРАНСТВУ МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА     

 КУПЦИ У ЗЕМЉИ ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА     

 КУПЦИ У ИНОСТРАНСТВУ ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА     

 КУПЦИ У ЗЕМЉИ 10,737 9,789 

 КУПЦИ У ИНОСТРАНСТВУ     

 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА ОД ПРОДАЈЕ (4,510) (1,723) 
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 УКУПНО 6,227 8,066 

9.4 

 

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 

 ПОТРАЖИВАЊА ЗА КАМАТУ И ДИВИДЕНДЕ     

 ПОТРАЖИВАЊА ОД ЗАПОСЛЕНИХ 33 33 

 ПОТРАЖИВАЊА ОД ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА     

 ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 125 136 

 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРЕПЛАЋЕНИХ ОСТАЛИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОС 3 3 

 ПОТРАЖИВАЊА ЗА НАКНАДЕ ЗАРАДА КОЈЕ СЕ РЕФУНДИРАЈУ     

 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ НАКНАДА ШТЕТА     

 ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 4 4 

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ДРУГИХ ПОТРАЖИВАЊА (6) (6) 

 УКУПНО 159 170 

9.5 

 

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПЛАСМАНИ МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА     

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПЛАСМАНИ ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА     

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ     

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ИНОСТРАНСТВУ     

 ДЕО ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА КОЈИ ДОСПЕВА ДО ЈЕДНЕ Г     

 ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ДРЖЕ ДО ДОСПЕЋА ДЕО КОЈИ ДОСПЕВ     

 ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ     

 ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ И ОТКУПЉЕНИ С     

 ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 54 54 

 ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ КРАТКОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА     

 УКУПНО 54 54 

9.6 

 

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ     

 ТЕКУЋИ(ПОСЛОВНИ)РАЧУНИ 13,572 4,288 

 ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКРЕДИТИВИ     

 БЛАГАЈНА     

 ДЕВИЗНИ РАЧУН 7 7 

 ДЕВИЗНИ АКРЕДИТИВИ     

 ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА     

 ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА     

 НОВЧАНА СРЕДСТВА ЧИЈЕ ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ОГРАНИЧЕНО ИЛИ ВРЕДНОСТ     

 УКУПНО 13,579 4,295 

9.7 

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ПРИМЉЕНИМ ФАКТУРАМА ПО ОПШТОЈ СТ 3   

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ПРИМЉЕНИМ ФАКТУРАМА ПО ПОСЕБНОЈ     

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ДАТИМ АВАНСИМА ПО ОПШТОЈ СТОПИ     

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ДАТИМ АВАНСИМА ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ     

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПЛАЋЕН ПРИ УВОЗУ ДОБАРА ПО ОПШТОЈ С     

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПЛАЋЕН ПРИ УВОЗУ ДОБАРА ПО ПОСЕБНОЈ     

 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ОБРАЧУНАТ УСЛУГЕ ИНОСТРАНИХ ЛИЦА     

 НАКНАДНО ВРАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ КУПЦИМА СТРАНИМ ДРЖ     

 ПДВ НАДОКНАДА ИСПЛАЋЕНА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ОТКУПЉЕНА ДОБ     

 ПОТРАЖИВАЊА ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕНИ ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ   72 

 УКУПНО 3 72 

9.8 

 

 

ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 

 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 2,148 2,275 

 УКУПНО 2,148 2,275 

9.9  
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ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ 34,238 34,238 

 УДЕЛИ ДРУШТАВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ     

 УЛОЗИ     

 ДРЖАВНИ КАПИТАЛ     

 ДРУШТВЕНИ КАПИТАЛ     

 ЗАДРУЖНИ УДЕЛИ     

 ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА     

 ОСТАЛИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ 26 26 

 УКУПНО 34,264 34,264 

9.10 

 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 

 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА   12,024 

 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 3,449 7,517 

 УКУПНО 3,449 19,541 

9.11 

 

ГУБИТАК 

 ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА (5,238) (24,780) 

 ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА     

 УКУПНО (5,238) (24,780) 

9.12 

 

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСК 

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ     

 Резервисања за трошкове обнавњања природних БОГАТСТАВА     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ЗАДРЖАНЕ КАУЦИЈЕ И ДЕПОЗИТЕ     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ РЕСТРУКТУРИРАЊА     

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ 823 385 

 РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ СУДСКИХ СПОРОВА     

 ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА     

 УКУПНО 823 385 

9.13 

 

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ОД МАТИЧНИХ И ЗАВИСНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА     

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ ОД ОСТАЛИХ ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА     

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ     

 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ИНОСТРАНСТВУ     

 ДЕО ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА И ЗАЈМОВА КОЈИ ДОСПЕВА ДО ЈЕДНЕ ГОДИН   520 

 ДЕО ОСТАЛИХ ДУГОРОЧНИХ ОБАВЕЗА КОЈЕ ДОСПЕВАЈУ ДО ЈЕДНЕ ГОДИН     

 ОБАВЕЗЕ ПО КРАТКОРОЧНИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ     

 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА ОБУСТАВЉЕНО     

 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ     

 УКУПНО   520 

9.14 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗ П0СЛ0ВАЊА 

 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 46 47 

 ДОБАВЉАЧИ МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА У ЗЕМЉИ     

 ДОБАВЉАЧИ МАТИЧНА И ЗАВИСНА ПРАВНА ЛИЦА У ИНОСТРАНСТВУ     

 ДОБАВЉАЧИ ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА У ЗЕМЉИ  1,814   

 ДОБАВЉАНИ ОСТАЛА ПОВЕЗАНА ПРАВНА ЛИЦА У ИНОСТРАНСТВУ     

 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ 4,482 2,588 

 ДОБАВЉАЧИ У ИНОСТРАНСТВУ     

 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ П0СЛ0ВАЊА     

 УКУПНО 6,342 2,635 

9.15 

 

 

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА 

 ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА,ОСИМ НАКНАДА ЗАРАДА 4,783 5,125 

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ЗАПОСЛЕ   330 
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 ОБАВЕЗЕ ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ЗАП   220 

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА   210 

 ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО НАКНАДЕ ЗАРАДА КОЈЕ СЕ РЕФУНДИРАЈУ(ПРЕПОРУЧЛ     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ НА НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ЗАП     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ НА НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОС     

 УКУПНО 4,783 5,885 

9.16 

 

ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ 

 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КАМАТА И ТРОШКОВА ФИНАНСИРАЊА 4 (3) 

 ОБАВЕЗЕ ЗА ДИВИДЕНДЕ     

 ОБАВЕЗЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ДОБИТКУ     

 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЗАПОСЛЕНИМА 33 33 

 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДИРЕКТОРУ,ОДНОСНО ЧЛАНОВИМА ОРГАНА УПРАВЉАЊА     

 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА     

 ОБАВЕЗЕ ЗА НЕТО ПРИХОД ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ АКОНТАЦИЈУ ПОДИЖЕ У     

 ОБАВЕЗЕ ЗА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА     

 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 5 194 

 УКУПНО 42 224 

9.17 

 

ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ИЗДАТИМ ФАКТУРАМА ПО   2 

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ИЗДАТИМ ФАКТУРАМА ПО     

 ОЕАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ПРИМЉЕНИМ АВАНСИМА П     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ПРИМЉЕНИМ АВАНСИМА П     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВУ СОПСТВЕНЕ ПОТР     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВУ СОПСТВЕНЕ ПОТР     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ЗА ГОТ     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВУ РАЗЛИКЕ ОБРАЧУ 501   

 УКУПНО 501 2 

9.18 

 

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 

 ОБАВЕЗЕ ЗА АКЦИЗЕ     

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ ИЗ РЕЗУЛТАТА    

 ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ,ЦАРИНЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ ИЗ НАБАВКЕ ИЛИ НА Т    

 ОБАВЕЗЕ ЗА ДОПРИНОСЕ КОЈИ ТЕРЕТЕ ТРОШКОВЕ    

 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ    

 УКУПНО    

9.19 

 

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 УНАПРЕД ОБРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ     

 ОБРАЧУНАТИ ПРИХОДИ БУДУЋЕГ ПЕРИОДА     

 РАЗГРАНИЧЕНИ ЗАВИСНИ ТРОШКОВИ НАБАВКЕ     

 ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ     

 РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПОТРАЖИВАЊА     

 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ     

 ОСТАЛА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. TPAHCAKUI{JE CA TIOBE3AHI,IM JII,IUHMA

ApFrrBo rrMa ocralra noBe3aHa rrpaBna Jrr{qa - Kourirrr .qoo, ,rlecxoBnq. yKylaH flpoMer ca ocraJTrrM rroBe3aHr{M nrqeM y
2019. ro.qrrHu je usuocuo PC,{l.814 Ytcyuaa o6aaesa rpeMa rroBe3auoM ruuy 31.12.2019. roruxe r3Hocn PCA 1.814
xlnrala. O6a.saa je rurahena y ueaocrn 24.01.2O20. rollar.e.

I I. BAHEIIJIAHCHA EBII.ry,HIIIIJA

.(pyurrao aeua aan6u,rancxy truoaury r aau6rutancne o6aaeae.

12. TIOTEHIIIIJAJIHE II IIPEY3ETE OEABE3E

.fipyurrao Heua noreuur.rjanxe tr npey3ere o6aae:e roje ce uory rojarurr y 6y.qyheu flocJroBarby, xoje 6r urucxuraae
:Havajre o,u.mree cpe,acrasa y 6yayhxocrn.

13. AOTABAJ[I HAI(OH BtrJIAIICA CTAISA

Heua uavajxra< goralaja y uepuo,uy nsuely aary,ua na xojx cy cacraareax r[uxaacrjcxx uraeurraju :a 2019. ro,u.EHy r.r

aaryva ycrajara u o,4o6paBana tlnnaxcujcxnx u:reurraja xojn 6n yruqalrn Ha rlpoMeHy rlcKit:raHm( rroaarar(a.

14. CTAJIHOCT IIOCJIOBAIf, A

PlxoaoacrBo npoqenyje Aaje fu)rutrgo croco6Ho aa nacraan ga nocrryrje ua ueoapelena BpeMeHcxr{ flepxoA, carJracHo
ca HaqeJIoM cT,!rIHocTr-{.

Jlecxoraq, 05.03.2020.

3axoscxr.r
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