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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
КАПИТАЛ 0001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 +
0019 + 0024 + 0034) 0002 614071 1038810 0

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +
0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) 0003 7846 7846 0

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и
услужне марке, софтвер и остала права 0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007 7846 7846

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И
ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +
0015 + 0016 + 0017 + 0018)

0010 469603 893653 0

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011 5 11119 11119

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 5 50258 303558

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 5 476 46952

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 6 391984 492640

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и
опрема 0015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 5 15766 39384

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,
постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и
опрему 0018

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021
+ 0022 + 0023) 0019 0 0 0

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=40fcf44b-08bb-4551-a941-a003167ff313&hash=274BC584FF6F1441E42459D65119CA6C7457E9D8
923339
815641
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5004435
1689
2407
6709
62801
861
758
62032
63063
5241
5618
3631
3790
2737
1855
0
11609
11263
3658
5898
17481
17732
44
1239
0
17525
18971
0
104083
165161
93997
55135
15
3996141
3808870
0
3996156
3808870
0
0
0
0
3996156
3808870
87371
68040
298214
287052
0
385585
355092
18580
1522
439677
364386
0
458257
365908
207
117228
82468
213819
59720
144813
146142
51143
53089
488061
488061
135155
135180
0
674359
676330
1222891
975269
923339
815641
0
5417127
5004435
714
735
49
53
16560
15128
239887
205833
18
18
67
0
7846
7846
0
1038810
614071
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Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028
+ 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

0024 7 136622 137311 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025 3820 2168

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених
правних лица и заједничким подухватима 0026

042 и део 049
3. Учешћа у капиталу осталих правних
лица и друге хартије од вредности
расположиве за продају

0027 116602 118002

део 043, део 044 и део
049

4. Дугорочни пласмани матичним и
зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део
049

5. Дугорочни пласмани осталим
повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до
доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски
пласмани 0033 16200 17141

05
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +
0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 +
0041)

0034 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних
правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних
лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на
робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживање за продају по уговорима
о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 248 217

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +
0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 +
0069 + 0070)

0043 4390116 4378100 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 8 4803 9255 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 2062 7684

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

39384
15766
492640
391984
46952
476
303558
50258
11119
11119
0
893653
469603
7846
7846


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година

Претходна година

Крајње стање _____
20__.

Почетно стање
01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

13 4. Роба 0048 1025 1025

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 1716 546

20
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

0051 9 4078995 4018161 0

200 и део 209 1. Купци у земљи - матична и зависна
правна лица 0052

201 и део 209 2. Купци у иностранству - матична и
зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи - остала повезана
правна лица 0054 158

203 и део 209 4. Купци у иностранству - остала
повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 77 157

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 4078578 4017590

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу
продаје 0058 340 256

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059 3 3

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 10 84548 93386

236
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ
ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА

0061

23 осим 236 и 237
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066
+ 0067)

0062 11 205851 239972 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани -
остала повезана правна лица 0064 67

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065 18 18

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0066

234, 235, 238 и део
239

5. Остали краткорочни финансијски
пласмани 0067 205833 239887

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 15128 16560

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 53 49

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 735 714

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА
ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +
0043)

0071 5004435 5417127 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 815641 923339

118002
116602
2168
3820
0
137311
136622
0
0
0


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 +
0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 +
0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -
0441 - 0442)

0401 975269 1222891

30
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 +
0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +
0410)

0402 676330 674359 0

300 1. Акцијски капитал 0403 12 135180 135155

301 2. Удели друштава с ограниченом
одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409 488061 488061

309 8. Остали основни капитал 0410 53089 51143

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 146142 144813

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО
ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414 59720 213819

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0415 82468 117228

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО
ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416 207

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 365908 458257 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 364386 439677

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 1522 18580

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 355092 385585 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 287052 298214

351 2. Губитак текуће године 0423 68040 87371

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 13 3808870 3996156 0

0
0
0
17141
16200


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 +
0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном
року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања
природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове
реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге
бенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судских
спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +
0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +
0440)

0432 3808870 3996156 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним
правним лицима 0435

413
4. Обавезе по емитованим хартијама од
вредности у периоду дужем од годину
дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у
иностранству 0438 3808870 3996141

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 15

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 14 55135 93997

42 до 49 (осим 498)
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 +
0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 +
0462)

0442 165161 104083 0

42
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443 15 18971 17525 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и
зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445 1239 44

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
4018161
4078995
546
1716
1025
1025
7684
2062
0
9255
4803
0
4378100
4390116
217
248


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број

Износ

Текућа година
Претходна година

Крајње стање _____ 20__. Почетно стање 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

427
5. Обавезе по основу сталних средстава и
средстава обустављеног пословања
намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске
обавезе 0449 17732 17481

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 5898 3658

43 осим 430
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +
0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +
0458)

0451 11263 11609 0

431 1. Добављачи - матична и зависна правна
лица у земљи 0452

432 2. Добављачи - матична и зависна правна
лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи - остала повезана правна
лица у земљи 0454

434 4. Добављачи - остала повезана правна
лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 1855 2737

436 6. Добављачи у иностранству 0457 3790 3631

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 5618 5241

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 16 63063 62032

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 758 861

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 62801 6709

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 2407 1689

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ
КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -
0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 -
0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +
0442 - 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 +
0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 0464 5004435 5417127

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 815641 923339

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

0
239972
205851
93386
84548
3
3
256
340
4017590
4078578
157
77
158


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07049528 Шифра делатности 4120 ПИБ 100001652

Назив INVEST-IMPORT AD ZA IZVOZ, UVOZ I INVESTICIONE RADOVE, BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Теразије 5

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим 62 и 63
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

(1002 + 1009 + 1016 + 1017)
1001 78666 81562

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 0 0

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним
правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним
правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном
тржишту 1008

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 14092 16060

610
1. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1010

611
2. Приходи од продаје производа и услуга
матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012 878 1223

613
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим
повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на
домаћем тржишту 1014

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга
на иностраном тржишту 1015 13214 14837

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 17 64574 65502

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=40fcf44b-08bb-4551-a941-a003167ff313&hash=274BC584FF6F1441E42459D65119CA6C7457E9D8
63074
60990
5717
5528
68791
66518
58641
479
44
57896
68268
67263
740
401
68669
66523
24481
102323
28556
378388
19414
309442
15
861
45662
898
1360
195
197
42
634
1274
676
1274
1769
2831
106
362
67
1644
44628
2457
1591
268
2457
46487
2630
48493
54206
78808
14464
23033
0
0
81562
78666
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=40fcf44b-08bb-4551-a941-a003167ff313&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=274BC584FF6F1441E42459D65119CA6C7457E9D8#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0

1018
157474 135768

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 1122 875

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 18 11790 10629

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 19 99974 97797

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 20 17017 6006

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 4538 5997

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 21 23033 14464

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 78808 54206

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 22 48493 2630

66, осим 662, 663 и 664
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА
И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035
+ 1036 + 1037)

1033 46487 2457

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034 268

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035 1591 2457

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037 44628

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 1644 67

663 и 664
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1039 362 106

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 2831 1769

56, осим 562, 563 и 564

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +
1045)

1041 1274 676

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042 1274 634

1223
878
16060
14092


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим
повезаним правним лицима 1043 42

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених
правних лица и заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 197 195

563 и 564
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА)

1047 1360 898

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 45662 861

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 -
1032) 1049

683 и 685
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050 15

583 и 585
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО
ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051 23 309442 19414

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 24 378388 28556

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 25 102323 24481

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 +
1050 - 1051 + 1052 - 1053)

1054

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 +
1051 - 1050 + 1053 - 1052)

1055 66523 68669

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056 401

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057 740

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 -
1055 + 1056 - 1057) 1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 67263 68268

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 26 57896 44

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 479

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 26 58641

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

135768
157474
65502
64574
14837
13214


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број
И з н о с

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

С. НЕТО ДОБИТАК

(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)
1064

Т. НЕТО ГУБИТАК

(1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)
1065 66518 68791

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068 5528 5717

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069 60990 63074

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1070

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

5997
4538
6006
17017
97797
99974
10629
11790
875
1122


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07049528 Шифра делатности 4120 ПИБ 100001652

Назив INVEST-IMPORT AD ZA IZVOZ, UVOZ I INVESTICIONE RADOVE, BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Теразије 5

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ
РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 66518 68791

Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ
ГУБИТАК

а) Ставке које неће бити рекласификоване у
Билансу успеха у будућим периодима

330

1. Промене ревалоризације нематеријалне
имовине, некретнина, постројења и опреме

а) повећање ревалоризационих резерви 2003 131860

б) смањење ревалоризационих резерви 2004 285959

331

2. Актуарски добици или губици по основу планова
дефинисаних примања

а) добици 2005

б) губици 2006

332

3. Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

а) добици 2007

б) губици 2008

333

4. Добици или губици по основу удела у осталом
свеобухватном добитку или губитку придружених
друштава

а) добици 2009

б) губици 2010

б) Ставке које накнадно могу бити
рекласификоване у Билансу успеха у
будућим периодима

334

1. Добици или губици по основу прерачуна
финансијских извештаја иностраног пословања

а) добици 2011 15052 17579

б) губици 2012 48619 29090

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=40fcf44b-08bb-4551-a941-a003167ff313&hash=274BC584FF6F1441E42459D65119CA6C7457E9D8
6553
21006
72305
231778
78858
252784
78858
252784
10067
186266
10067
186266
1444
1400
29090
48619
17579
15052
68791
66518
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=40fcf44b-08bb-4551-a941-a003167ff313&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=274BC584FF6F1441E42459D65119CA6C7457E9D8#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена broj
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4 5 6

335

2. Добици или губици од инструмената заштите
нето улагања у инострано пословање

а) добици 2013

б) губици 2014

336

3. Добици или губици по основу инструмената
заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

а) добици 2015

б) губици 2016

337

4. Добици или губици по основу хартија од
вредности расположивих за продају

а) добици 2017 1400 1444

б) губици 2018

I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003
+ 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 +
2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 +
2014 + 2016 + 2018) ≥ 0

2019

II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004
+ 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 +
2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 +
2013 + 2015 + 2017) ≥ 0

2020 186266 10067

III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 2021

IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019
- 2020 - 2021) ≥ 0 2022

V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 -
2019 + 2021) ≥ 0 2023 186266 10067

В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ
ПЕРИОДА

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 -
2002 + 2022 - 2023) ≥ 0 2024

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 -
2001 + 2023 - 2022) ≥ 0 2025 252784 78858

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК
ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0
или АОП 2025 > 0

2026 252784 78858

1. Приписан већинским власницима капитала 2027 231778 72305

2. Приписан власницима који немају контролу 2028 21006 6553

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

285959
131860


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07049528 Шифра делатности 4120 ПИБ 100001652

Назив INVEST-IMPORT AD ZA IZVOZ, UVOZ I INVESTICIONE RADOVE, BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Теразије 5

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О
ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара -

Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4001 4019 4037

б) потражни салдо рачуна 4002 676198 4020 4038 141099

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4003 4021 4039

б) Исправке на потражној страни рачуна 4004 4022 4040

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4005 4023 4041

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а +
2б) ≥ 0 4006 676198 4024 4042 141099

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 1839 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044 3714

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4009 4027 4045

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4010 674359 4028 4046 144813

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4011 4029 4047

б) исправке на потражној страни рачуна 4012 4030 4048

7

Кориговано почетно стање текуће година на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4013 4031 4049

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а +
6б) ≥ 0 4014 674359 4032 4050 144813

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=40fcf44b-08bb-4551-a941-a003167ff313&hash=274BC584FF6F1441E42459D65119CA6C7457E9D8
975269
207
247622
1400
1193
1222891
1193
1222891
1444
98101
1320992
251
1320992
251
82468
15052
48619
116035
116035
17579
29090
127546
127546
59720
131860
285959
213819
213819
213819
141099
676198
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=40fcf44b-08bb-4551-a941-a003167ff313&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=274BC584FF6F1441E42459D65119CA6C7457E9D8#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Редни

број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
30

АОП
31

АОП
32

Основни капитал Уписани а неуплаћени капитал Резерве

1 2 3 4 5

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4015 4033 4051

б) промет на потражној страни рачуна 4016 1971 4034 4052 1329

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4017 4035 4053

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4018 676330 4036 4054 146142

 

141099
676198


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4055 318288 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 480869

2

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4057 4075 4093

б) исправке на потражној страни рачуна 4058 4076 4094

3

Кориговано почетно стање претходне године
на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б)
≥ 0 4059 318288 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 480869

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 87371 4079 4097 41781

б) промет на потражној страни рачуна 4062 20074 4080 4098 19169

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 385585 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 458257

6

Исправка материјално значајних грешака и
промена рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4065 4083 4101

б) исправке на потражној страни рачуна 4066 4084 4102

7

Кориговано почетно стање текуће године на
дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б)
≥ 0 4067 385585 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 458257

144813
674359
3714
1839


Редни

Број
ОПИС

Компоненте капитала

АОП
35

АОП
047 и 237

АОП
34

Губитак Откупљене сопствене акције Нераспоређени добитак

1 2 6 7 8

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4069 69665 4087 4105 100158

б) промет на потражној страни рачуна 4070 100158 4088 4106 7809

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 355092 4089 4107

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4072 4090 4108 365908

 

144813
674359


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

1

Почетно стање претходне године на дан
01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4109 4127 4145

б) потражни салдо рачуна 4110 213819 4128 4146

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4111 4129 4147

б) исправке на потражној страни рачуна 4112 4130 4148

3

Кориговано почетно стање претходне
године на дан 01.01. ____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а -
2б) ≥ 0 4113 4131 4149

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а
+ 2б) ≥ 0 4114 213819 4132 4150

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4115 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 4134 4152

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4117 4135 4153

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4118 213819 4136 4154

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена рачуноводствених
политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4119 4137 4155

б) исправке на потражној страни рачуна 4120 4138 4156

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а -
6б) ≥ 0 4121 4139 4157

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а
+ 6б) ≥ 0 4122 213819 4140 4158

318288
146142
676330
1329
1971


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

330

АОП

331

АОП

332

Ревалоризационе резерве Актуарски добици или
губици

Добици или губици по основу улагања у
власничке инструменте капитала

1 2 9 10 11

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4123 285959 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 131860 4142 4160

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4125 4143 4161

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4126 59720 4144 4162

 

480869


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4163 4181 4199

б) потражни салдо рачуна 4164 4182 127546 4200

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4165 4183 4201

б) исправке на потражној страни
рачуна 4166 4184 4202

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4167 4185 4203

б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4168 4186 127546 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 29090 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 17579 4206

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4171 4189 4207

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4172 4190 116035 4208

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4173 4191 4209

б) исправке на потражној страни
рачуна 4174 4192 4210

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4175 4193 4211

б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4176 4194 116035 4212

458257
385585
19169
20074
41781
87371
480869
318288


Редни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП

333

АОП

334 и 335

АОП

336

Добици или губици по основу
удела у осталом добитку или

губитку придружених друштава

Добици или губици по основу
иностраног пословања и
прерачуна финансијских

извештаја

Добици или губици по основу
хеџинга новчаног тока

1 2 12 13 14

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4177 4195 48619 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 15052 4214

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4179 4197 4215

б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4180 4198 82468 4216

 



Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

1

Почетно стање претходне године
на дан 01.01.____

а) дуговни салдо рачуна 4217 251
4235 1320992 4244

б) потражни салдо рачуна 4218

2

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4219

4236 4245
б) исправке на потражној страни
рачуна 4220

3

Кориговано почетно стање
претходне године на дан 01.01.
____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(1а + 2а - 2б) ≥ 0 4221 251

4237 1320992 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 4238

98101 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224 1444

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225

4239 1222891 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226 1193

6

Исправка материјално значајних
грешака и промена
рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна 4227

4240 4249
б) исправке на потражној страни
рачуна 4228

7

Кориговано почетно стање текуће
године на дан 01.01. _____

а) кориговани дуговни салдо рачуна
(5а + 6а - 6б) ≥ 0 4229

4241 1222891 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230 1193

365908
355092
7809
100158
100158
69665
458257
385585


Ре
дни

број
ОПИС

Компоненте осталог резултата

АОП
Укупан капитал [∑(ред 1б кол 3

до кол 15) - ∑(ред 1а кол 3 до кол
15)] ≥ 0

АОП
Губитак изнад капитала [∑(ред
1а кол 3 до кол 15) - ∑(ред 1б

кол 3 до кол 15)] ≥ 0АОП

337

Добици или губици по основу ХОВ
расположивих за продају

1 2 15 16 17

8

Промене у текућој _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4231 1400
4242 247622 4251

б) промет на потражној страни рачуна 4232

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4233 207

4243 975269 4252
б) потражни салдо рачуна 
(7б - 8а + 8б) ≥ 0 4234

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

213819


Попуњава правно лице - предузетник
Матични број 07049528 Шифра делатности 4120 ПИБ 100001652

Назив INVEST-IMPORT AD ZA IZVOZ, UVOZ I INVESTICIONE RADOVE, BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град) , Теразије 5

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ O
ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 121218 132422

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

1. Продаја и примљени аванси 3002 19096 13272

2. Примљене камате из пословних активности 3003 17722 26823

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 84400 92327

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 148049 157122

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 38095 43998

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 98685 93284

3. Плаћене камате 3008 48 5

4. Порез на добитак 3009 686

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 11221 19149

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 26831 24700

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 25362 23989

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3015 24396

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 966 23989

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 80 65

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 80 65

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 25282 23924

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирањa (II-I) 3024

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=40fcf44b-08bb-4551-a941-a003167ff313&hash=274BC584FF6F1441E42459D65119CA6C7457E9D8
16560
15128
225
64
155
181
17406
16560
776
1549
157187
148129
156411
146580
0
0
0
0
23924
25282
686
5
48
93284
98685
43998
38095
157122
148049
92327
84400
26823
17722
13272
19096
132422
121218
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=40fcf44b-08bb-4551-a941-a003167ff313&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=274BC584FF6F1441E42459D65119CA6C7457E9D8#
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/


Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
3025 0 0

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 0 0

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 146580 156411

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 148129 157187

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 1549 776

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 16560 17406

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045 181 155

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046 64 225

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 15128 16560

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године М.П. ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

65
80
65
80
23989
966
24396
23989
25362
24700
26831
19149
11221


  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ИНВЕСТ-ИМПОРТ A.Д. БЕОГРАД 
Напомене уз  
Консолидовани финансијски извештаји  
за пословну 2019. годину  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2019. године 

1 
 

  
 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Инвест-Импорт а.д. Београд за извоз, увоз и инвестиционе радове Београд (у даљем тексту 
„Матично друштво“) основанo је Одлуком Владе ФНРЈ 8. јануара 1950. године као државно 
привредно предузеће за извоз и увоз опреме.  
 
Матично друштво је организовано као акционарско друштво и уписано је у Регистар 
привредних друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Матичног друштва се од 
дана 31. марта 2004. године тргује на Београдској берзи. 
 
Основне делатности Матичног друштва и зависних друштава (у даљем тексту „Група“) је 
извоз, увоз и инвестициони радови. Матично друштво своју делатност обавља преко 
зависних друштава у земљи и у иностранству, представништава и пословних јединица 
(погона). Погони за извођење инвестиционих радова у иностранству немају статус правног 
лица. Најзначајнији погон се налази у Руској Федерацији, али у статусу мировања од априла 
2009. године. 
 
Седиште Групе је у Београду, Теразије 5. 
 
Матични број Матичног друштва је 07049528, а порески идентификациони број 100001652. 
 
Консолидовани финансијски извештаји за пословну 2019. годину одобрени су од стране 
руководства Групе дана 24. јун 2020. године. 
 

 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 
 
Основе за састављање консолидованих финансијских извештаја 
 
Консолидовани финансијски извештаји Групе су састављени у складу са Законом о 
рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 62/2013 и 30/2018) и другим рачуноводственим 
прописима који се примењују у Републици Србији. 
 
На основу важећих рачуноводствених прописа, 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 
консолидованих финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном 
регулативом, која подразумева Оквир за припремање и приказивање консолидованих 
финансијских извештаја („Оквир“), Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), 
односно Међународне стандарде финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења 
која су саставни део стандарда.  
 
Превод Оквира, МРС, МСФИ и тумачења, издатих од стране Одбора за међународне 
рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачења међународних стандарда финансијског 
извештавања, утврђује се решењем Министра финансија и објављује у Службеном гласнику 
Републике Србије. МРС, МСФИ и тумачења објављени до јуна 2012. године од стране 
Одбора за међународне рачуноводствене стандарде и Комитета за тумачење 
рачуноводствених стандарда су званично преведени решењем Министарства Финансисја 
Републике Србије о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског 
извештавања (број решења 401-00-896/2014-16) и објављени у Службеном гласнику 
Републике Србије број 35 дана 27. марта 2014. године. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 

Основе за састављање консолидованих финансијских извештаја (наставак) 
 
Измењени или издати МСФИ и тумачења стандарда објављени након јуна 2012. године нису 
били примењени приликом састављања консолидованих финансијских извештаја. 
 
Поред тога, приложени консолидовани финансијски извештаји су састављени у складу са 
захтевима Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за 
привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник Републике Србије број 
95/2014) и Правилника о садржини и форми образаца консолидовани финансијски 
извештаја за привредна друшта, задруге и предузетнике (Службени гласник Републике 
Србије број 95/2014 и 144/2014).  
 
Наведени правилници који регулишу презентацију консолидовани финансијски извештаја 
имају првенство примене у односу на захтеве које у том погледу дефинишу МСФИ који су 
објављени од стране Министарства финансија. 

 
Због горе наведених одступања ови консолидовани финансијски извештаји се не могу у 
потпуности сматрати консолидованим финансијским извештајима састављеним у 
сагласности са МСФИ и МРС 

 
Основе консолидације 
 
Консолидовани финансијски извештаји обухватају извештаје Матичног друштва и његових 
зависних привредних друштава. Зависна привредна друштва су правна лица која се налазе 
под контролом Матичног друштва. Контрола постоји када Матично друштво поседује, 
директно или индиректно, моћ управљања финансијским и пословним политикама зависног 
привредног друштва на начин који му обезбеђује користи од његових активности. 
 
Метод куповине је коришћен за рачуноводствено обухватање свих пословних комбинација 
који су имали за резултат стицање зависног привредног друштва од стране Групе. Трошак 
пословне комбинације се одмерава по фер вредности датих средстава, насталих или 
преузетих обавеза и инструмената капитала на датум размене, и увећава за трошкове који 
се могу директно приписати пословној комбинацији. Препознатљива стечена имовина и 
обавезе и потенцијалне обавезе преузете пословном комбинацијом се иницијално 
одмеравају по њиховој фер вредности на дан стицања. Било који вишак између трошка 
пословне комбинације над учешћем стицаоца у нето фер вредности препознатљиве 
имовине, обавеза и потенцијалних обавеза признаје се као гудвил. 
 
Финансијски извештаји зависних привредних друштава укључују се у консолидоване 
финансијске извештаје Групе на основу сабирања „ред по ред“ истих ставки активе, пасиве, 
капитала, прихода и расхода, од дана стицања ефективне контроле до дана престанка 
постојања ефективне контроле над зависним привредним друштвом. Сви материјално 
значајни износи трансакција које су настале из међусобних пословних односа између 
привредних друштава укључених у консолидацију елиминисани су приликом поступка 
консолидације.  
Консолидовани финансијски извештаји Групе састављени су уз примену јединствених 
рачуноводстених политика за сличне трансакције. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 
Презентација консолидованих финансијских извештаја 
 
Консолидовани финансијски извештаји су приказани у формату прописаном Правилником о 
садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и 
предузетнике (Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014 ). 
 
Консолидовани финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико 
није другачије наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици 
Србији. 
 
Рачуноводствени метод 
 
Финансијски извештаји су састављени по методу првобитне набавне вредности, осим 
уколико МСФИ не захтевају другачији основ вредновања на начин описан у значајним 
рачуноводственим политикама. 

 
Начело сталности пословања 
 
Консолидовани финансијски извештаји Групе састављени су на основу начела сталности 
пословања. 

 
 
3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА 

 
Некретнине, постројења и опрема 
 
Некретнине, постројења и опрема се иницијално признају по набавној вредности, односно 
по цени коштања за средства израђена у сопственој режији. Набавну вредност чини 
фактурна вредност увећана за све трошкове који се могу директно приписати довођењу 
ових средстава у стање функционалне приправности. 

 
Након почетног признавања некретнине, постројења и опрема мере се по ревалоризованој 
(процењеној) вредности, која представља њихову фер вредност на дан ревалоризације 
(процене), умањену за кумулирану исправку вредности по основу амортизације и за 
евентуалне кумулиране губитке по основу умањења вредности. 
 
Процена фер вредности грађевинских објеката је извршена на дан 2. јануара 2019. године са 
стањем на дан 1. јануара 2019. године од стране независног процењивача Confineks d.o.o. 
Београд. Процена је извршена сагласно са Решењем Сектора јавних прихода, Одељење 
Стари град, број XXVI-01 436-6P/30 od 14.02.2020.године, које је донето у поступку пореске 
контроле обрачунавања и плаћања пореза на имовину за период од 01.01.-
31.07.2019.године. Друга процена је извршена на дан 31. децембра 2019. године са стањем 
на дан 31. децембра 2019. године oд стране независног проценитеља, привредног друштва 
ЕТА Олга Ђокић ПР из Београда. Процена је извршена уз примену компаративног приступа 
процене због постојања великог броја адекватних компаратива на локацији објеката 
матичног Друштва. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Некретнине, постројења и опрема (наставак) 
 
Амортизација некретнина, постројења и опреме се израчунава применом пропорционалне 
методе у току процењеног корисног века употребе средстава, уз примену следећих стопа: 

 
Управна зграда и контејнери 0,8% - 8,9% 
Радионице, складишта и гараже 4,0% - 10% 
Путничка возила 12,8% - 15,5% 
Намештај 10,0% - 12,5% 
Клима уређаји 16,5% 
Рачунари 20,0% 

 
Обрачун амортизације почиње од наредног месеца у односу на месец у којем је средство 
стављено у употребу.  
 
Амортизационе стопе се ревидирају сваке године ради обрачуна амортизације која 
одражава стварни утрошак ових средстава у току пословања и преостали намеравани век 
њиховог коришћења. 
 

Средство се искњижава из евиденције у моменту отуђења или уколико се не очекују будуће 
економске користи од употребе тог средства. Добици или губици по основу продаје и отписа 
средства (као разлика између нето продајне вредности и књиговодствене вредности) 
признају се у билансу успеха одговарајућег периода. 

 
Инвестиционе некретнине 

 
Инвестиционе некретнине обухватају некретнине које Група издаје у закуп или држи ради 
увећања вредности капитала. 
 
Иницијално признавање инвестиционих некретнина врши се по њиховој набавној 
вредности или цени коштања. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све 
трошкове који се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне 
приправности. 
 
Након почетног признавања инвестиционе некретнине се вреднују по фер вредности, коју 
годишње утврђујe интерна комисија Групе. Фер вредност се заснива на ценама понуде на 
активном тржишту коригованим, уколико је неопходно, за специфичности средства. 
Промене у фер вредностима инвестиционих некретнина се евидентирају у билансу успеха 
као део осталих прихода, односно осталих расхода. 
 
Процена фер вредности инвестиционих некретнина је извршена на дан 2. јануара 2019. 
године са стањем на дан 1. јануара 2019. године од стране независног процењивача 
Confineks d.o.o. Београд. Процена је извршена сагласно са Решењем Сектора јавних 
прихода, Одељење Стари град, број XXVI-01 436-6P/30 od 14.02.2020.године, које је донето у 
поступку пореске контроле обрачунавања и плаћања пореза на имовину за период од 
01.01.-31.07.2019.године. Друга процена је извршена на дан 31. децембра 2019. године са 
стањем на дан 31. децембра 2019. године oд стране независног проценитеља, привредног 
друштва ЕТА Олга Ђокић ПР из Београда. Процена је извршена уз примену компаративног 
приступа процене због постојања великог броја адекватних компаратива на локацији 
објеката Друштва.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Умањење вредности имовине 

 
На дан сваког биланса стања, Група преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјалне и нематеријалне имовине да би утврдила да ли постоје индикације да је дошло 
до губитка по основу умањења вредности имовине. Уколико такве индикације постоје, 
процењује се надокнадиви износ средства да би се могао утврдити евентуални губитак. Ако 
није могуће проценити надокнадиви износ појединог средства, Група процењује 
надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 
 
Надокнадива вредност је нето продајна цена или вредност у употреби, зависно од тога која 
је виша. За потребе процене вредности у употреби, процењени будући новчани токови 
дисконтују се до садашње вредности применом дисконтне стопе пре опорезивања која 
одражава садашњу тржишну процену временске вредности новца за ризике специфичне за 
то средство.  
 
Ако је процењен надокнадиви износ средства (или јединице која генерише новац) мањи од 
књиговодствене вредности, онда се књиговодствена вредност тог средства умањује до 
надокнадивог износа. Губици од умањења вредности признају се одмах као расход, осим 
ако средство претходно није било предмет ревалоризације. У том случају део губитка, до 
износа ревалоризације, признаје се у оквиру промена на капиталу. 
 
Финансијски инструмeнти 

 
Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања, 
краткорочне финансијске пласмане и готовину и готовинске еквиваленте. Група класификује 
финансијска средства у неку од следећих категорија: средства по фер вредности кроз биланс 
успеха, инвестиције које се држе до доспећа, кредити (зајмови) и потраживања и средства 
расположива за продају. Класификација зависи од сврхе за коју су средства стечена. 
Руководство Групе утврђује класификацију финансијских средстава приликом иницијалног 
признавања. 

 
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 
обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Група класификује 
финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и 
остале финансијске обавезе. 

 
Метод ефективне камате 
 
Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизоване вредности финансијског 
средства или финансијске обавезе и расподеле прихода од камате и расхода од камате 
током одређеног периода. Ефективна каматна стопа је каматна стопа која тачно дисконтује 
будуће готовинске исплате или примања током очекиваног рока трајања финансијског 
инструмента или где је прикладно, током краћег периода на нето књиговодствену вредност 
финансијског средства или финансијске обавезе.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструмeнти (наставак) 
 
Готовина и готовински еквиваленти 

 
Под готовином и готовинским еквивалентима подразумевају се новац у благајни, средства 
на текућим и девизним рачунима као и краткорочни депозити до три месеца које је могуће 
лако конвертовати у готовину и који су предмет безначајног ризика од промене вредности. 
 
Кредити (зајмови) и потраживања 

 
Потраживања од купаца, кредити (зајмови) и остала потраживања са фиксним или 
одредивим плаћањима која се не котирају на активном тржишту класификују се као кредити 
(зајмови) и потраживања.  
 
Кредити и потраживања вреднују се по амортизованој вредности, применом методе 
ефективне камате, умањеној за умањење вредности по основу обезвређења. Приход од 
камате се признаје применом метода ефективне камате, осим у случају краткорочних 
потраживања, где признавање прихода од камате не би било материјално значајно. 
 
Финансијска средства расположива за продају 
 
Финансијска средства расположива за продају су недеривативна средства која су назначена 
као расположива за продају и нису класификована као финансијска средства назначена по 
фер вредности кроз биланс успеха, инвестиције које се држе до доспећа и кредити (зајмови) 
и потраживања. 
 
Након почетног признавања, финансијска средства расположива за продају признају се по 
њиховој фер вредности. Добици или губици настали по основу промене фер вредности 
признају се у оквиру промена на капиталу, на рачунима нереализованих добитака и 
губитака по основу хартија од вредности. Умањења за губитке по основу обезвређења 
вредности се признају директно у билансу успеха. У случају продаје финансијског средства 
расположивог за продају или трајног умањења вредности, кумулативни добитак или 
губитак, претходно признат у оквиру капитала, преноси се на приходе и расходе периода.  

 
Фер вредност финансијских средстава се у начелу утврђује према тржишној вредности 
оствареној на Београдској берзи на дан биланса стања. За средства за која не постоји 
активно тржиште, фер вредност се утврђује коришћењем техника процене. Технике процене 
обухватају коришћење последњих независних тржишних трансакција између обавештених, 
вољних страна, ако су доступне, поређење са актуелном фер вредношћу другог инструмента 
који је у значајној мери исти и анализу дисконтованог тока готовине. Средства за која не 
постоји активно тржиште и за која није могуће реално утврдити фер вредност вреднују се по 
набавној вредности, умањеној за евентуалне кумулиране губитке по основу умањења 
вредности. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Умањења вредности финансијских средстава (наставак) 
 

На дан сваког биланса стања Група процењује да ли постоје објективни докази да је дошло 
до умањења вредности финансијског средства или групе финансијских средстава (осим 
средстава исказаних по фер вредности кроз биланс успеха). Обезвређење финансијских 
средстава се врши када постоје објективни докази да су, као резултат једног или више 
догађаја који су се десили након почетног признавања финансијског средства, процењени 
будући новчани токови средстава измењени. 

 
Обезвређење (исправка вредности) потраживања врши се индиректно за износ доспелих 
потраживања која нису наплаћена у одређеном периоду од датума доспећа за плаћање, а 
директно ако је немогућност наплате извесна и документована. Промене на рачуну 
исправке вредности потраживања евидентирају се у корист или на терет биланса успеха. 
Наплата отписаних потраживања књижи се у билансу успеха као остали приход. 

 
Обезвређење акција, класификованих као финансијска средства расположива за продају, 
које се не котирају на Београдској берзи врши се у случају значајног или дуготрајног пада 
фер вредности посматране акције испод њене књиговодствене вредности. Претходно 
признати расходи обезвређења по овом основу се не укидају кроз биланс успеха. Свако 
накнадно повећање фер вредности се признаје директно у оквиру капитала. 

 
Остале финансијске обавезе 
 
Остале финансијске обавезе иницијално се признају по фер вредности примљених  
средстава, умањеној за трошкове трансакције.  

 
Накoн пoчeтнoг признавања, остале финансијскe oбавeзe сe вреднују по амортизованој 
вредности коришћењем метода ефективне камате. Трошак по основу камата се признаје у 
билансу успеха обрачунског периода. 

 
Порез на добитак  

 
Текући порез 
 
Порез на добитак представља износ који се обрачунава и плаћа у складу са прописима о 
опорезивању Републике Србије. Коначни износ обавезе пореза на добитак утврђује се 
применом пореске стопе од 15% на пореску основицу утврђену у пореском билансу. 
Пореска основица приказана у пореском билансу укључује добитак приказан у званичном 
билансу успеха који се коригује за сталне разлике које су дефинисане прописима о 
опорезивању Републике Србије.  

 
Републички прописи не предвиђају да се порески губици из текућег периода могу користити 
као основа за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима. Међутим, губици из 
текућег периода могу се користити за умањење пореске основице будућих обрачунских 
периода, али не дуже од 5 година. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Порез на добитак (наставак) 
 

Одложени порез 
 
Одложени порез на добитак се обрачунава коришћењем методе утврђивања обавеза према 
билансу стања, за привремене разлике произашле између књиговодствене вредности 
средства и обавеза у финансијским извештајима и њихове одговарајуће пореске основице 
коришћене у израчунавању опорезивог добитка. Одложене пореске обавезе се признају за 
све опорезиве привремене разлике, док се одложена пореска средства признају у мери у 
којој је вероватно да ће опорезиви добици бити расположиви за коришћење одбитних 
привремених разлика. 

 
Одложени порез се обрачунава по пореским стопама за које се очекује да ће се 
примењивати у периоду када се средство реализује или обавеза измирује. Одложени порез 
се књижи на терет или у корист биланса успеха, осим када се односи на позиције које се 
књиже директно у корист или на терет капитала, и у том случају се одложени порез такође 
распоређује у оквиру капитала. 

 
Примања запослених 

 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 
 
У складу са прoписима кoји сe примeњују, Група јe у oбавeзи да плаћа дoпринoсe државним 
фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. 
 
Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим 
пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Група јe, такoђe, oбавeзнa да 
oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати тим 
фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe књижe на 
тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe. 
 
Група није укључена у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по овим 
основама. 
 
Отпремнине 
 
У складу са Законом о раду, Група има обавезу да запосленом исплати отпремнину 
приликом одласка у пензију у износу две просечне зараде остварене у Републици Србији у 
месецу који претходи месецу одласка у пензију. Група није извршила актуарску процену 
садашње вредности ове обавезе и није формирала резервисање по том основу. Руководство 
верује да таква резервисања, уколико би била процењена, не би могла да имају 
материјално значајан ефекат на финансијске извештаје Групе. 

 
Јубиларне награде 
 
Група јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20, 30 и 40 гoдина нeпрeкиднoг 
рада у Групи. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса прoсeчнe мeсeчнe зарадe у 
Групи, остварене у месецу који претходи месецу исплате, и то у распону од једне до четири 
зараде, зависно од трајања непрекидног рада код послодавца. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Приходи и расходи  
 
Приходи од продаје робе, производа и извршених услуга признају се у билансу успеха под 
условом да су сви ризици и користи прешли на купца. Приходи од продаје се евидентирају у 
моменту испоруке производа или извршења услуге. Приходи се исказују по фактурној 
вредности, умањеној за одобрене попусте и порез на додату вредност.  

 
Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 

 
Прерачунавање стране валуте 
 

               Пословне промене и позиције биланса стања  
 

Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по средњем курсу 
утврђеном на међубанкарском тржишту девиза, који је важио на дан пословне промене. 
 
Средства и обавезе исказане у страној валути на дан биланса стања, прерачунати су у 
динаре по средњем курсу утврђеном на међубанкарском тржишту девиза за тај дан. 
 
Нето позитивне или негативне курсне разлике, настале приликом пословних трансакција у 
страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној валути, 
књижене су у корист или на терет биланса успеха. 
 
Немонетарне ставке које се вреднују по принципу историјског трошка израженог у страној 
валути прерачунате су по историјском курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  

 
Привредна друштва у саставу Групе 

 
Резултати пословања и финансијска позиција свих привредних друштава у саставу Групе 
чија функционална валута није динар се преводе у динаре на следећи начин: 

 
Привредна друштва у саставу Групе 

 
− Средства и обавезе за сваки презентовани биланс стања преводе се по курсу 

важећем на датум тог биланса стања. 
− Приходи и расходи за сваки биланс успеха преводе се по просечном курсу за дату 

пословну годину. 
− Све резултирајуће курсне разлике се признају у оквиру капитала Групе.   

 
Трошкови позајмљивања 

 
Трошкови позајмљивања се односе на камате и друге трошкове који настају у вези са 
позајмљивањем средстава. Трошкови позајмљивања који се могу непосредно приписати 
стицању, изградњи или изради средства које се оспособљава за употребу, укључују се у 
набавну вредност или цену коштања тог средства. Остали трошкови позајмљивања признају 
се као расход периода у коме су настали.  
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Групе да врши процене и 
доноси претпоставке које могу да имају ефекта на презентоване вредности средстава и 
обавеза и обелодањивање потенцијалних потраживања и обавеза на дан састављања 
консолидованих финансијских извештаја, као и прихода и расхода у току извештајног 
периода. Ове процене и претпоставке су засноване на претходном искуству, текућим и 
очекиваним условима пословања и осталим расположивим информацијама на дан 
састављања консолидованих финансијских извештаја. Стварни резултати могу да се 
разликују од процењених износа.  

 
Најзначајнија подручја која од руководства захтевају вршење процене и доношење 
претпоставки представљена су у даљем тексту: 

 
Корисни век некретнина, постројења и опреме 
 
Група процењује преостали корисни век некретнина, постројења и опреме на крају сваке 
пословне године. Процена корисног века некретнина, постројења и опреме је заснована на 
историјском искуству са сличним средствима, као и предвиђеним технолошким напретком и 
променама економских и индустријских фактора. 
 
Уколико се садашња процена разликује од претходних процена, промене у пословним 
књигама Групе се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене 
рачуноводствених процена и грешке“. Ове процене могу да имају материјално значајан 
ефекат на књиговодствену вредност некретнина, постројења и опреме као и на износ 
амортизације текућег обрачунског периода.   

 
Умањење вредности имовине 
 
На дан биланса стања, Група врши преглед књиговодствене вредности материјалне и 
нематеријалне имовине и процењује да ли постоје индикације за умањење вредности неког 
средства. Приликом процењивања умањења вредности, средства која готовинске токове не 
генеришу независно додељују се одговарајућој јединици која генерише новац. Накнадне 
промене у додељивању јединици која генерише новац или у времену новчаних токова могу 
да утичу на књиговодствену вредност односне имовине. 

 
Исправка вредности потраживања  
 
Исправка вредности сумњивих и спорних потраживања је извршена на основу процењених 
губитака услед немогућности купаца да испуне своје обавезе. Процена руководства је 
заснована на старосној анализи потраживања од купаца, историјским отписима, кредитној 
способности купаца и променама у постојећим условима продаје. Ово укључује и 
претпоставке о будућем понашању купаца и очекиваној будућој наплати. Промене у 
условима пословања, делатности или околностима везаним за одређене купце могу да 
имају за последицу корекцију исправке вредности сумњивих и спорних потраживања 
обелодањене у приложеним финансијским извештајима. 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ (НАСТАВАК) 
 
Судски спорови  
 
Приликом одмеравања и признавања резервисања и утврђивања нивоа изложености 
потенцијалним обавезама које се односе на постојеће судске спорове, руководство Групе 
доноси одређене процене. Ове процене су неопходне за утврђивање вероватноће настанка 
негативног исхода и одређивања износа неопходног за коначно судско поравнање. Услед 
инхерентне неизвесности у поступку процењивања, стварни губици могу да се разликују од 
губитака иницијално утврђених проценом. Због тога се процене коригују када Група дође до 
нових информација, углавном уз подршку интерних стручних служби или спољних 
саветника. Измене процена могу да у значајној мери утичу на будуће пословне резултате. 
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5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 
 

у хиљадама РСД 
 Земљиште и 

грађевински 
објекти 

 Опрема  
и остала 
средства 

  
Средства у 
припреми 

  
 

Укупно 
        

Набавна вредност        
1. јануар 2018. године 613.693   98.384  43.149  755.226 
Набавкe у тoку гoдинe                  -   -  52  52 
Преноси                  -   52  (52)  - 
Отуђења и расходовања                  -   (9.656)  (3.765)  (13.421) 
31. децембар 2018. године 613.693   88.780  39.384  741.857 
        
1. јануар 2019. године 613.693  88.780  39.384  741.857 
Набавкe у тoку гoдинe -  66  -  66 
Преноси (47.052)  -  -  (47.052) 
Отуђења и расходовања (760.006)  (60.473)  (23.618)  (844.097) 
Процена фер вредности 372.976  -  -  372.976 
Курсне разлике 1.448  2  -  1.450 
31. децембар 2019. године 181.059  28.375  15.766  225.200 
        
Исправка врeднoсти         
1. јануар 2018. године 293.019  43.544                   -   336.563 
Амортизација 5.997  604  -  6.601 
Отуђења и расходовања -  (2.320)  -  (2.320) 
31. децембар 2018. године 299.016  41.828  -  340.844 
        
1. јануар 2019. Године 299.016  41.828  -  340.844 
Амортизација 4.014  524  -  4.538 
Отуђења и расходовања (424.448)  (14.453)  -  (438.901) 
Процена фер вредности 241.100  -  -  241.100 
31. децембар 2019. Године 119.682  27.899  -  147.581 
        
Садашња врeднoст         
31. децембар 2019. године  61.377  476  15.766  77.619 
31. децембар 2018. године  314.677  46.952  39.384  401.013 

 
Отуђења и расходовања у 2019.године настала су као последица измирења обавеза по 
основу правоснажне и извршне пресуде Привредног суда у Београду П 9429/2013 од 
04.04.2016. у корист Југобанке а.д. Београд  у стечају у укупном износу од 556.551 хиљаду 
динара. 
Пресудом Привредног суда у Београду тужени, Invest-Import a.d. Beograd, је обавезан као 
солидарни дужник по основу датих средстава обезбеђења за враћање кредита које је 
Јugobanka-Agencija New York одобрила зависном друштву IPT Company INC New York, а које у 
уговореном року није извршило враћање кредита.  
На предлог извршног повериоца Југобанке а.д. у стечају, Jавни извршитељ Бојан Костић је у 
извршном поступку бр. И.И.-1754/2017 одредио извршење продајом непокретности 
Извршног дужника, Invest-Import a.d. , пословне зграде на адреси Теразије бр.5 Београд. 
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5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (НАСТАВАК) 
 

На основу споразума странака у извршном поступку закључен је Уговор о продаји 
непокретности непосредном погодбом дана 10.07.2019. године између Јавног извршитеља 
и купца непокретности Invest Import International a.d. Beograd, за цену од Еур 4.934.300,00 
чиме су некретнине и инвестиционе некретнине искњижене из пословних књига Групе. 
 
Процена фер вредности грађевинских објеката је извршена на дан 2. јануара 2019. године са 
стањем на дан 1. јануара 2019. године од стране независног процењивача Confineks d.o.o. 
Београд. Процена је извршена сагласно са Решењем Сектора јавних прихода, Одељење 
Стари град, број XXVI-01 436-6P/30 od 14.02.2020.године, које је донето у поступку пореске 
контроле обрачунавања и плаћања пореза на имовину за период од 01.01.-
31.07.2019.године. Друга процена је извршена на дан 31. децембра 2019. године са стањем 
на дан 31. децембра 2019. године oд стране независног проценитеља, привредног друштва 
ЕТА Олга Ђокић ПР из Београда. Ефекти процене укупно су износили 131.859 хиљада РСД и 
исти су увећали ревалоризационе резерве. Ефекат одложених пореза на ревалоризационим 
резервама је износио 2.853 хиљаде РСД. Процена је извршена уз примену компаративног 
приступа процене због постојања великог броја адекватних компаратива на локацији 
објеката матичног Друштва. 
 

 
6. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
 
 

                                                                             у хиљадама РСД 

  2019  2018 
Набавна (ревалоризована) вредност   
Стање на почетку године  492.640   492.640  
Процена фер вредности  372.726   - 
Преноси са грађевинских објеката  48.220   - 
Отуђења и расходовања  (521.602)  - 

     
Стање на крају године  391.984   492.640  
 
Процена фер вредности грађевинских објеката је извршена на дан 2. јануара 2019. године са 
стањем на дан 1. јануара 2019. године од стране независног процењивача Confineks d.o.o. 
Београд. Процена је извршена сагласно са Решењем Сектора јавних прихода, Одељење 
Стари град, број XXVI-01 436-6P/30 od 14.02.2020.године, које је донето у поступку пореске 
контроле обрачунавања и плаћања пореза на имовину за период од 01.01.-
31.07.2019.године. Друга процена је извршена на дан 31. децембра 2019. године са стањем 
на дан 31. децембра 2019. године oд стране независног проценитеља, привредног друштва 
ЕТА Олга Ђокић ПР из Београда. Ефекти процене укупно су износили 372.726 хиљада РСД. 
Процена је извршена уз примену компаративног приступа процене због постојања великог 
броја адекватних компаратива на локацији објеката Друштва.  

 
Као средство обезбеђења новчаних потраживања МФ-ПУ ЦВПО, Група је дала у хипотеку 
простор на Новом Београду у ул.Зорана Ђинђића број 44 површине 201м2 чија садашња 
вредност на дан 31. децембра 2019. године износи 37.546 хиљада РСД. Спор са ПУ је решен, 
Хипотекарни поверилац треба да изда брисовну дозволу ради брисање терета.  
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6. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (НАСТАВАК) 

 
Отуђења и расходовања на инвестиционим некретнинама током 2019. године настала су 
као последица измирења обавеза по основу правоснажне и извршне пресуде Привредног 
суда у Београду П 9429/2013 од 04.04.2016. у корист Југобанке а.д. Београд  у стечају у 
укупном износу од 556.551 хиљада динара. На основу споразума странака у извршном 
поступку закључен је Уговор о продаји непокретности непосредном погодбом дана 
10.07.2019.г између Јавног извршитеља и купца непокретности Invest Import International 
a.d. Beograd, за цену од Еур 4.934.300,00,  чиме су некретнине и инвестиционе некретнине 
искњижене из пословних књига Групе. 

 
 
7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

Учешћа у капиталу:    
   - придружених правних лица 3.820  2.168 
   - осталих правних лица 499.643  499.643 
Дугорочни кредити у земљи 16.200  17.141 
 519.663  518.952 
Минус: исправка вредности (383.041)  (381.641) 

    
 136.622  137.311 

 
Учешћа у капиталу осталих правних лица 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 
Привредна друштва у земљи  472.649   472.649  
Пословне банке у земљи   26.994   26.994  

   499.643   499.643  
Минус: исправка вредности  (383.041)  (381.641) 

     
    116.602  118.002 
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7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (НАСТАВАК) 
 
 Дугорочни кредити у земљи 
 

Дугорочни кредити у земљи исказани у износу од 16.200  хиљада РСД (2018. године – 17.141 
хиљада РСД) се односе на кредите за стамбену изградњу дате запосленима, са роком 
доспећа од 5 до 30 година и каматом од 1% до 3% годишње. 

 
 
8. ЗАЛИХЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Дати аванси:     
  - у земљи  1.115  237 
  - у иностранству  601  309 
Материјал, алат и инвентар  2.062  7.684 
Роба  1.025  1.025 

     
  4.803  9.255 

 
 

9. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Потраживања од купаца:     
  - повезана правна лица   -  158 
  - остала правна лица  4.083.023  4.023.661 
  4.083.023  4.023.819 
Минус: исправка вредности  (4.028)  (5.658) 

     
  4.078.995  4.018.161 

 
Старосна структура потраживања од купаца на дан 31. децембра 2019. и 2018. године 
представљена је на следећи начин: 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
0-360 дана  77  158 
преко 360 дана   4.082.946  4.023.661 
     
  4.083.023  4.023.819 
 
На доспела потраживања Група не врши обрачун затезне камате. Наплата потраживања од 
купаца није обезбеђена теретом на имовину дужника или јемством трећег лица.  
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9. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (НАСТАВАК) 

 
У структури потраживања од купаца у земљи, на дан 31. децембра 2018. године, значајно 
потраживање се односи на купца акционарско друштво „Холдинг индустрија каблова, 
Јагодина“ (у даљем тексту „Холдинг“) у укупном износу од 4.075.274 хиљаде РСД над којем 
је покренут стечајни поступак у складу са унапред припремљеним планом реорганизације (у 
даљем тексту „УППР“). Дана 22. фебруара 2017. године донето је Решење Бр. 1 Рео 6-2017 
Привредног суда у Крагујевцу о усвајању УППР-а Холдинга. Сходно плану УППР-а, обавезе 
према Групи су углавном класификоване у класу Д2 поверилаца док је део обавеза 
Холдинга према Групи који je везан за кредитне линије Удружене Београдске банке, Њујорк 
условно признат у УППР-у.  
 
Стање потраживања које Група има  од Холдинга је усаглашено на дан 11. марта 2019. 
године, са признатом припадајућом каматом.  
 
Промене на исправци вредности потраживања за 2019. и 2018. годину су биле следеће: 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Стање на почетку године  5.658  32.137 
Наплаћена отписана потраживања  -  (15) 
Нове исправке у току године  116  826 
Директан отпис потраживања  (1.746)  (27.290) 
     
Стање на крају године  4.028  5.658 

 
 
10. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
     

Потраживања за камату:     
  - у земљи  23.458  23.457 
Потраживања за више плаћени порез на добит  19.394  26.141 
Остала потраживања  83.867  85.971 

     
Минус: исправка вредности  (42.171)  (42.183) 

     
  84.548  93.386 
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10. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (НАСТАВАК) 
 

Промене на исправци вредности других потраживања су биле следеће: 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 

Стање на почетку године  42.183  25.998 
Нове исправке  -  19.394 
Отпис претходно исправљених потраживања  (12)  (3.214) 
Курсне разлике  -  5 
     
Стање на крају године  42.171  42.183 

 
 
11. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 

Краткорочни кредити и пласмани:     
   - повезана правна лица  86.856  86.856 
   - остала правна лица  200  8.161 
Остало  18  84 
  87.074  95.101 
Текућа доспећа дугорочних средстава уложених 

у заједничке подухвате  
 

14.421  14.495 
Камате на уложена средства у заједничке 

подухвате  
 

191.412  225.392 
  205.833  239.887 
Минус: исправка вредности краткорочних 

финансијских пласмана  
 

(87.056)  (95.016) 
     
  205.851  239.972 
 
Краткорочни кредити и пласмани  
 
Краткорочни кредити и пласмани исказани на дан 31. децембра 2019. године у износу од 
87.074 хиљаде РСД (2018. године – 95.101 хиљаду РСД) највећим делом се односе на 
зајмове одобрене повезаном правном лицу, Прокупац а.д. Београд - у стечају, са роком 
враћања до годину дана и каматном стопом у распону од 0,5% месечно до 10% годишње 
(2018. године - у распону од 0,5% месечно до 10% годишње). Износ наведених потраживања 
је исправњен 100%. 

 
Средства уложена у заједничке подухвате 

 
Средства уложена у заједничке подухвате исказана на дан 31. децембра 2019. године у 
износу од 14.421 хиљаду РСД (2018. године – 14.495 хиљадa РСД) у целости се односе на 
финансирање повезаног правног лица извршено на основу Споразума о заједничком 
партнерству и наступу на иностраном тржишту и уговора о финансирању и услугама у 
реализацији конкретног посла у Мјанмару. Средства су одобрена на рок од 6 година и уз 
каматну стопу од 9% годишње (2018. године – 9% годишње) 
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12. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

 
Основни и остали капитал Матичног друштва исказани на дан 31. децембра 2019. године у 
износу од  153.996 хиљада РСД (2018. године – 152.150  хиљаде РСД) чине акцијски капитал 
у износу од 98.136 хиљада РСД (2018. године – 98.136 хиљада РСД) и остали капитал у 
износу од 55.830 хиљада РСД (2018. године – 54.014 хиљадa РСД). 
 
Акцијски капитал Матичног друштва чини 40.890 обичних акција (2018. године – 40.890 
обичних акција), појединачне номиналне вредности од 2.400 РСД. 
 
Стање капитала и број акција су регистровани код Централног регистра, депоа и клиринга 
хартија од вредности и код Агенције за привредне регистре.  

 
Структура основног капитала Матичног друштва дата је у наредном прегледу: 

 
 2019.  2018. 
 Број 

акција 
 

% учешћа 
 Број 

акција 
 

% учешћа 
        

Слободан Симић са повезаним 
лицима 

 
21.367 

  
52,25% 

  
21.367 

  
52,25% 

Акцијски фонд Републике Србије 8.433  20,62%  8.433  20,62% 
Остали акционари 11.090  27,13%  11.090  27,13% 
        
 40.890  100,00%  40.890  100,00% 

 
 
13. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 
Дугорочни кредити:     
   - у иностранству  3.808.870  3.996.156 
     
  3.808.870  3.996.156 

. 
Обавезе Групе по основу дугорочних кредита на дан 31. децембра 2019. године у износу од 
3.808.870 хиљада РСД (2018. године – 3.996.156 хиљада РСД) у целости се односе на обавезе 
по основу кредитних линија које су одобриле Удружена Београдска банка, Њујорк и 
Београдска банка COBU са  Кипра, које су у стечају. Сви кредити су подигнути за потребе 
Холдинга.  
 
Кредити су доспели у целости у ранијим годинама. Отплате кредита као и обрачун камата се 
не врше дужи временски период. По основу истих се чека разрешење.  
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13. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (НАСТАВАК) 
 
Валутна структура дугорочних кредита на дан биланса стања је била следећа: 

 
у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 
 

УСД  3.808.870  3.996.141 
РСД  -  15 
     
  3.808.870  3.996.156 

 
 
14. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Одложенe пореске обавезе исказане на дан 31. децембра 2019. у износу од 55.135 хиљада 
РСД (2018. године – 93.997 хиљада РСД) у целости се односе на привремене разлике између 
неотписане вредности основних средстава утврђене у складу са МСФИ и пореским 
прописима. 
 

 
15. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Краткорочни кредити остала повезана правна лица  1.239  44 
Краткорочни кредити у иностранству  17.232  16.981 
Остале краткорочне финансијске обавезе  500  500 

     
  18.971  17.525 

 

 
Валутна структура краткорочних кредита на дан биланса стања је била следећа: 

 

у хиљадама РСД 
 2019.  2018. 

 
УСД  17.232  16.981 
ЕУР  1.239  44 
РСД  500  500 
     
  18.971  17.525 
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16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада  46.335  44.628 
Обавезе из специфичних послова  4.524  4.458 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде  4.309  4.474 
Обавезе према запосленима  2.898  3.847 
Обавезе према члановима  
   Управног и Надзорног одбора  2.654  

 
2.650 

Остале краткорочне обавезе  2.343  1.975 
     
  63.063  62.032 

 
 
17. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Приходи од закупнина:     

   - у земљи  64.574  65.404 
Остали пословни приходи  -  98 

     
  64.574  65.502 

 
 
18. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Трошкови електричне енергије  6.334  5.323 
Трошкови грејања  4.914  4.988 
Остало  542  318 

     
  11.790  10.629 
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19. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 
Трошкови бруто зарада  73.467  76.484 
Трошкови доприноса на зараде на терет 
послодавца  8.916  

 
9.066 

Отпремнине радницима  6.087  139 
Трошкови накнада по уговорима о делу  2.473  2.089 
Трошкови накнада члановима органа управљања  2.657  2.643 
Остали лични расходи  6.374  7.376 
     
  99.974  97.797 

 
 

20. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 
 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

Трошкови закупа  10.918  - 
Трошкови транспортних услуга  1.201  1.304 
Трошкови услуга одржавања  902  564 
Остали производни трошкови  3.996  4.138 
     
  17.017  6.006 

 
 
21. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

Трошкови непроизводних услуга  7.554  6.133 
Трошкови адвокатских услуга  4.357  199 
Порези, доприноси и остале јавне дажбине  4.051  3.863 
Судски и административни трошкови   3.968  1.278 
Трошкови репрезентације  797  517 
Трошкови премија осигурања  508  510 
Трошкови платног промета  181  138 
Остали нематеријални трошкови  1.617  1.826 
     
  23.033  14.464 
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22. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Приходи од камата     

   - повезана правна лица  1.591  2.457 
   - остала правна лица  1.644  67 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле     
   - повезана правна лица     
   - остала правна лица  131  28 

Позитивне курсне разлике     
   - повезана правна лица  268  - 
   - остала правна лица  231  78 

Остали финансијски приходи – Погони  44.628  - 
     
  48.493  2.630 

 
Остали финансијски приходи у износу од 44.628 хиљада РСД односе се на затварање  
добитака и губитака по прерачуну иностраног пословања који  се односе на погон у 
Искитиму, Руска федерација у корист финансијских прихода. Наведена књижења су 
спроведена по Одлуци Надзорног одбора 30/2020 од 30. јануара 2020. године.  

 
 
23. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ  

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

Обезвређење потраживања за камату  309.327  19.414 
Обезвређење потраживања од купаца  115  - 
     
  309.422  19.414 

 
Расходи по основу обезвређења потраживања за камату у износу од 309.327 хиљада РСД 
настали су поводом плаћања камате повериоцу Југобанци а.д. Београд у стечају а где је 
Душтво било солидарни дужник зависном друштву IPT Co. INC New York. 
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24. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

Приходи од усклађивања вредности имовине     
  - Инвестиционе некретнине  372.726  - 
Приходи од смањења обавеза  3.548  1.872 
Остали приходи  2.114  26.684 
     
  378.388  28.556 

 
Процена фер вредности инвестиционих некретнина је извршена у два наврата и то на дан 2. 
јануара 2019. године са стањем на дан 1. јануара 2019. године од стране независног 
процењивача Confineks d.o.o. Београд и на дан 31. децембра 2019. године са стањем на дан 
31. децембра 2019. године oд стране независног проценитеља, привредног друштва ЕТА 
Олга Ђокић ПР из Београда. Ефекти процене су износили 372.726 хиљада РСД.  

 
Процена фер вредности инвестиционих некретнина је извршена уз примену компаративног 
приступа процене због постојања великог броја адекватних компаратива на локацијама 
инвестиционих објеката Друштва.  

 
 
25. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

Губици по основу расходовања и продаје:     
  - Некретнина, постројења и опреме  93.478  - 
Директан отпис потраживања  8.727  10.288 
Остали расходи  118  14.193 
     
  102.323  24.481 

 
Губици по основу расходовања и продаје на некретнинама, постојењима и опреми у износу 
од 93.478 хиљада РСД су углавном настали поводом искњижавања погона у Искитиму у 
износу од 79.388 хиљада РСД, по Одлуци Надзорног одбора број 25/2020. године од 30. 
јануара 2020. године. 

 
 
26. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 

Текући порески расход  (57.896)  (44) 
Одложени порески приход/(расход)  58.641  (479) 

     
  745  (523) 
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27. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 

Група израчунава основну зараду по акцији као однос нето добитка из континуираног 
пословања који припада акционарима који поседују обичне акције и пондерисаног 
просечног броја обичних акција у оптицају за период, не узимајући у обзир сопствене акције 
стечене у току године од стране Групе. 

 

Прорачун зараде по акцији за 2019. и 2018. годину извршен је на основу следећих података: 
 

у хиљадама РСД 
 2019.  2018. 

 

Нето губитак 66.518  68.791 
    
Пондерисани број обичних акција 40.890  40.890 

 
 
28. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА У САСТАВУ ГРУПЕ 
 

Преглед привредних друштава у саставу Групе дат је у следећем прегледу: 
 

Пословно име 
Земља Учешће 

у % 
Статус 

    

Super Hunt д.о.о. Београд Србија 100,00% Активно друштво 
DD Invest Import Ltd. Лимасол Кипар 100,00% Статус мировања 
G.L. Legin Ltd. Лимасол Кипар 100,00% Статус мировања 
Weelex Ltd. Лимасол Кипар 100,00% Активно друштво 
Inpea (Overseas) Ltd. Лимасол Кипар 100,00% Статус мировања 
Invest Import und Export GmbH    
  Диселдорф 

 
Немачка 87,82% 

 
Статус мировања 

SP Legstrojinvest Москва Руска Федерација 94,00% Активно друштво 
IPT Co. Warminster САД 60,00% Статус мировања 

 
 
29. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ  ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

У оквиру својих редовних пословних активности Група обавља трансакције са осталим 
повезаним правним лицима. У току 2019. и 2018. године обављене су следеће трансакције 
са повезаним правним лицима:  
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 

ПРИХОДИ     
Приходи од продаје:     
   - остала повезана правна лица  878  1.223 
Финансијски приходи:     
   - остала повезана правна лица  1.591  2.457 

     

  2.469  3.680 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ     

- повезана правна лице  1.274  676 
     

  1.274  676 
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29. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ  ПРАВНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 

ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ     
Потраживања од купаца:     

- остала повезана правна лица  -  158 
Краткорочни финансијски пласмани, нето:     

- остала повезана правна лица  205.833  239.887 
     
  205.833  240.045 

 

OБАВЕЗЕ      
- остала повезана правна лица  920  - 

     
  920  - 
НАБАВКЕ     
   - остала повезана правна лица  25.071  - 
     
  25.071  -  

 
Кључно руководство Групе чине директори и саветници, организовани у оквиру Дирекције 
Групе. Накнаде плаћене или плативе члановима Дирекције Групе по основу њиховог рада 
приказане су у табели која следи:  

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

Зараде и бонуси  33.112  31.609 
     
  33.112  31.609 

 
 
30. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
 

Сегменти пословања представљају компоненте Групе које остварују приходе и расходе, чије 
пословне резултате редовно прегледа Одбор директора Групе и за које постоје 
расположиве засебне финансијске информације. 
 

Руководство Групе је организовало пословање са становишта тржишта на којима обавља 
привредну активност. У том контексту, на дан 31. децембра 2019. године постоје два 
сегмента пословања, односно два сегмента о којима се извештава.  

 

Кратак опис услуга сваког од сегмената о коме се извештава је следећи: 
 

• сегмент Србија врши услуге на домаћем тржишту; 
• сегмент Иностранство врши услуге на иностраним тржиштима. 

 

Рачуноводствене политике примењене приликом састављања финансијских информација о 
сегментима о којима се извештава су идентичне рачуноводственим политикама Групе 
обелодањеним у напомени 3 уз консолидоване финансијске извештаје. 
 



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2019. године 

26 
 

             
 
30. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК) 
 

Информације о сегментима о којима се извештава су дате у наставку текста. Износи за  
претходну годину су рекласификовани у складу са МСФИ 8 „Сегменти пословања“. 

 
Приходи и резултат 

 
у хиљадама РСД 

 Приходи по сегментима  Резултат по сегментима 
 2019.  2018.  2019.  2018 
        

Сегмент Србија 878  1.223  (76.300)  (52.541) 
Сегмент Иностранство 13.214  14.837  (2.508)  (1.665) 
        
 14.092  16.060  (78.808)  (54.206) 
        
Финансијски приходи     48.493  2.630 
Финансијски расходи     (2.831)  (1.769) 
Остали приходи     378.388  28.571 
Остали расходи     (411.765)  (43.895) 
        

Губитак из редовног пословања  (66.523)  (68.669) 
Нето добитак пословања које се обуставља  (740)  401 
        
Губитак пре опорезивања  (67.263)  (68.268) 

 
Приходи по сегментима приказани у претходној табели у потпуности се односе на приходе 
остварене од екстерних купаца. У току 2019. и 2018. године није било интерне реализације. 

 
Имовина  
 
Резултат по сегментима представља добитак/(губитак) сваког сегмента пре расподеле 
осталих пословних прихода, осталих пословних расхода, финансијских прихода, 
финансијских расхода, осталих прихода, осталих расхода и пореза на добитак.  
Овакав резултат представља меру која се доставља руководству Групе у сврху доношења 
одлуке о алоцирању ресурса том сегменту и оцењивању његових перформанси. 
 
Имовина сегмената на дан биланса стања дата је у прегледу који следи: 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

Сегмент Србија 602.276  950.895 
Сегмент Иностранство 11.795  87.915 
    
Укупна имовина 614.071  1.308.810 
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30. ИНФОРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК) 

 
Информације о приходима од продаје производа и услуга  

 
у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 
 
Остали производи и услуге 14.092  16.060 
    
 14.092  16.060 

 
Географске информације 

 
у хиљадама РСД 

 Приходи од продаје  Стална имовина 
 2019.  2018.  2019.  2018. 

 
Србија 878  1.223  602.276  950.895 
Иностранство 13.214  14.837  11.795  87.915 
        

 14.092  16.060  614.071  1.038.810 
 
 
31. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 

Категорије  финансијских средстава и обавеза 
 

у хиљадама РСД 
 2019.  2018. 

 
Финансијска средства    
Дугорочни финансијски пласмани 16.200  17.140 
Потраживања  4.162.223  4.111.547 
Краткорочни финасијски пласмани 205.851  239.905 
Готовина и готовински еквиваленти 15.128  16.560 
    
 4.399.402  4.385.152 

 
Финансијске обавезе    
Дугорочне финансијске обавезе 3.808.870  3.996.156 
Краткорочне финансијске обавезе 18.971  17.481 
Обавезе из пословања 11.263  11.609 
Остале краткорочне обавезе 63.063  62.032 
Пасивна временска разграничења 1.720  1.689 
    
 3.903.887  4.088.967 
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31. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Основни финансијски инструменти Групе су готовина и готовински еквиваленти, 
потраживања, финансијски пласмани који настају директно из пословања, као и дугорочни 
и краткорочни кредити, обавезе према добављачима и остале обавезе чија је основна 
намена финансирање текућег пословања Групе. У нормалним условима пословања, Група је 
изложена ниже наведеним ризицима. 

 
Циљеви управљања финансијским ризицима 
 
Пословање Групе је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима 
Групе је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи 
минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Групе. 
 
Група не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских 
ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити 
постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 

 
Тржишни  ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена, као што су 
промене курсева страних валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину 
прихода Групе или вредност њених финансијских инструмената. Задатак управљања 
тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у 
оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Групе. 

 
Девизни ризик 
 
Изложеност Групе девизном ризику првенствено се односи на дугорочне финансијске 
пласмане, дате авансе, потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и 
готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, краткорочне финансијске обавезе и обавезе из 
пословања деноминиране у страној валути. 

 
Књиговодствена вредност монетарних средстава и обавеза Групе у страним валутама на дан 
извештавања је следећа: 

 
у хиљадама РСД 

 Имовина  Обавезе 
 2019.  2018.  2019.  2018. 
        

УСД 4.149.588  4.087.873  3.832.631  4.037.631 
ЕУР 233.608  294.039  16.794  39.766 
РУБ 1.255  1.741  637  - 
        
 4.384.451  4.383.653  3.850.062  4.077.397 
 
На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама 
евидентно је да је Група пре свега осетљива на промене девизног курса ЕУР и УСД. 
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31. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Девизни ризик (наставак) 
 
У следећој табели приказана је осетљивост Групе на пораст и смањење курса РСД за 10% у 
односу на поменуте стране валуте. Стопа осетљивости од 10% представља процену 
руководства у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР и УСД. 

 
у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 
 +10%  -10%  +10%  -10% 
        

УСД 31.696  (31.696)  5.024  (5.024) 
ЕУР 21.681  (21.681)  25.427  (25.427) 
РУБ 62  (62)  174  (174) 
        
 53.439  (53.439)  30.625  (30.625) 

 
Каматни ризик 

 
Група је изложена ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је 
каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Група нема на 
располагању инструменте којима би ублажила његов утицај.  

 
Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2019. и 2018. године са 
становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  

 
у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 
 

Финансијска средства    
Некаматоносна 4.384.681  4.370.357 
Каматоносна (фиксна каматна стопа)  14.721  14.795 
    
 4.339.402  4.385.152 

 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне 3.886.655  4.071.986 
Каматоносне (фиксна каматна стопа)  17.232  16.981 
    
 3.903.887  4.088.967 

 
Кредитни ризик 

 
Група је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према Групи измире у потпуности и на време, што би имало за 
резултат финансијски губитак Групе. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне 
финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.    
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31. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Кредитни ризик (наставак) 
 
У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Група је принуђена да 
користи остале јавно доступне финансијске информације (нпр. податке о бонитету које 
пружа Агенција за привредне регистре) и интерне историјске податке о сарадњи са 
одређеним пословним партнером у циљу одређивања његовог бонитета. 

 
На основу бонитета купца, утврђује се износ његове максималне кредитне изложености, у 
складу са пословном политиком Групе. Износ максималне  кредитне изложености ревидира 
се најмање једном годишње.  

 
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености 
кредитном ризику, Група примењује механизме предвиђене пословном политиком. 
 
Група је значајно изложена кредитном ризику, јер се њена потраживања односе на 
релативно мали број купаца са појединачно високим износима дуговања.  
 
Ризик ликвидности 

 
Руководство управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Група у сваком 
тренутку испуњава све своје обавезе. Група управља ризиком ликвидности одржавајући 
одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и 
одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.  

 
Руководство управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да Група у сваком 
тренутку испуњава све своје обавезе. Група управља ризиком ликвидности одржавајући 
одговарајуће новчане резерве, праћењем планираних и стварних новчаних токова и 
одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.  

 
Рочност доспећа финансијских обавеза Групе дата је у следећој табели: 

 
у хиљадама РСД 

 
 

до  
1 године  

од 2 до 5 
године  Укупно 

      
2019. година      
Дугорочни кредити из ранијих година 3.808.870  -  3.808.870 
Краткорочне финансијске обавезе 18.971  -  18.971 
Обавезе из пословања 11.263  -  11.263 
Остале краткорочне обавезе 63.063  -  63.063 
Пасивна временска разграничења 1.720  -  1.720 
      
 3.903.887  -  3.903.887 
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31. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

у хиљадама РСД 
 
 

до  
1 године  

од 2 до 5 
године  Укупно 

 
2018. година      
Дугорочни кредити из ранијих година 3.996.156  -  3.996.156 
Краткорочне финансијске обавезе 17.481  -  17.481 
Обавезе из пословања 11.609  -  11.609 
Остале краткорочне обавезе 62.032  -  62.032 
Пасивна временска разграничења 1.689  -  1.689 
      
 4.088.967  -  4.088.967 
 
Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу 
најранијег датума на који ће Група бити обавезна да такве обавезе намири. 

 
 
32. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 
 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Групе има за циљ очување  
могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући 
приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и 
капитала. Руководство Групе прегледа структуру капитала на годишњој основи. 

 
Група анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као 
однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се 
укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске 
еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у 
билансу стања и нето задужености. 

 
Показатељи задужености на дан 31. децембра 2019. и 2018. године су били следећи: 

 
у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 
 

Укупна задуженост 3.827.841  4.013.681 
Готовина и готовински еквиваленти 15.128  16.560 

    
Нето задуженост 3.812.713  3.997.121 
Капитал 975.269  1.222.891 

    
Укупан капитал 4.787.982  5.220.012 

    
Показатељ задужености 79,63%  76,57% 
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33. ФЕР ВРЕДНОСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
 

Финансијска средства која се након почетног признавања вреднују по фер вредности 
обухватају финансијска средства расположива за продају. 

 
Фер вредност финансијских инструмената којима се тргује на активним тржиштима утврђује 
се на основу берзанских цена тих средстава и обавеза на дан биланса стања. 

 
Вредновање финансијских инструмената којима се не тргује на активним тржиштима врши 
се применом неке од техника процењивања. Ове технике процене обухватају коришћење 
последњих независних тржишних трансакција између обавештених, вољних страна, ако су 
доступне, поређење са актуелном фер вредношћу другог инструмента који је у значајној 
мери исти и анализу дисконтованог тока готовине. 

 
На дан 31. децембра 2019. године, фер вредност финансијских инструмената Групе 
приближно је једнака књиговодственим вредностима обелодањеним у консолидованом 
билансу стања. 

 
 
34. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Прoцeњeна вредност судских спoрoва кoји сe на дан 31. децембра 2019. године вoде прoтив 
Групе изнoси 40.059 хиљадa РСД (2018. године – 376.217 хиљада РСД). Изнoси кoначних 
губитака пo oснoву судских спoрoва мoгу бити увeћани пo oснoву oбрачунатих затeзних 
камата дo датума oкoнчања спoрoва, oднoснo дo датума кoначних исплата пo спoрoвима. 
Рукoвoдствo сматра да судски спoрoви кoји сe вoдe прoтив Групе нeће проузроковати 
матeријалнo значајнe штeтe пo Групу. 

 
 
35. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Порески прописи Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачење пореских прописа од стране пореских власти у односу на трансакције и 
активности Групе могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, трансакције 
могу бити оспорене од стране пореских власти и Групи може бити одређен додатни износ 
пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година, односно 
пореске власти имају право да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година 
од када је обавеза настала.   

 
 
36. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
 

Група је извршила усаглашавање својих потраживања и обавеза са стањем на дан 31. 
децембра 2019. и 2018. године. У поступку усаглашавања са осталим пословним 
партнерима, нису утврђена материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе. 



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
 
НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2019. године 
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37. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 
 

Ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 и заштите 
становништва од те болести, дана 15. марта 2020. године у Републици Србији донета је 
Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20). Увођење 
ванредног стања као и спровођење мера Владе Републике Србије не утиче на промене 
финансијских извештаја Групе за 2019. годину. Ефекат ових мера на пословање Групе у 2020. 
години, руководство Групе не може поуздано сагледати. 

 
 
38. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за 
прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте су били 
следећи: 
 
 2019.  2018. 
    

ЕУР 117,5928  118,1946 
УСД 104,9186  103,3893 
РУБ 1,6919  1,4841 
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Muttuterbe ca pe3epaor.

O6aBhnr cMo peBx3x.ly np[/loxeHrx xoHconlAoaarhx Qtxaxcljcxrx x3oeuJTaia np[BpeAHor ApyuJrBa
HHBecr-l.lMnopr a.A. EeorpaA (y 4alueair reKcry ,,MarrqHo 4pyurreo") r,i lberoBltx 3aBHcHltx ApyuJraBa
(3ajeAHo ,,fpyna"), rojr o6yxsarajy xoHconllAoaaH[ 6laasc crarua Ha AaH 31. AeqeM6pa 2019. roArHe I
(oHconlrAoBaHx 6rnauc ycnexa, xoHcolnAooaHx ta3Beuiraj o ocraroM pe3ynrary, KoHconrAoBaHll
x3Beurraj o npoMeHaMa Ha (anxrany h xoHcorrlAoBaHh ]i3Beuraj o roxoBxMa roroBnHe 3a roAHHy Koja

ce 3aBpuJaBa xa raj AaH, Kao ,r nperneA 3Ha,{ajBxx paqyHosoAcr8eHxx nontaryxa u HanoMeHa y3

xoxconu4oeaue Q}lHaHcrlcxe x3Beuraje,

no HaueM MxriJrbelby, ocraa aa eQerre nlftl$a HaaeAeHt{x y oAe.rbxy OcHoBa 3a MiuJrbe}be ca
pe3epaoM, xoHconxAoaaHx $xHaHcxjcxr raaeurajt rcrrHllro r.r o6jerrraxo, no cBrM MarepljanHo
axavajxnr* nxralblrMa, npl1Ra3yjy Qrxaxcujcxu noroxa.i fpyne Ha AaH 31.4eqem6pa 2019. roAxHe, xao
H pe3ynrare lbeHor nocnoBitlba x roxoae roroBHHe 3a roA}tHy xoja ce 3aBpuJaBa Ha raj AaH, y cxnaAy ca

paqyHoBoAcrBeHxM npofl IrcrMa Peny6rrke Cp6xje.

OcHoeo ?o Muwrberbe co pelepeou

Kao uro je o6eno4albeHo y HanoMeHta 7 y3 xoHcorxAoBaxe Qrxaxcnjcxe x:eeu:raje, yveuha y xanHrany
ocrarrx npaBHhx nhqa Ha AaH 31. AeqeM6pa 2019. ro4nxe x3Hoce 115.502 xurta4e PCfl x yxrby,ayjy

y,reuha y xanlrany npHBpeA,Hor ApyurrBa npoxynaq a.4. Seorpa4 - y cre,{aj x3Hocy oA 113.801 xxrbaAy
PCfl y xojeaa je y roxy npoqec yHoBqelba rMosrHe - 6axxporcraom. Ha ocHoBy pacnono)r([Br,rx

SuHaucrjcxrx nxQopairaqnja cMarpaMo 4a je norpe6xo Aa ce xsBprxx AoAarHa xcnpaBtra BpeAHocrll y

Hsxocy oA 113.801 xrrua4y PC.fl. CxoAHo roMe, Ayropovxn QrxancrjcKr nracMaH[ x nocnoBHx pe3ynrar
rexyhe ro4nxe cy axure ,cxa3aHx 3a HaBeAeHx ,3Hoc.

Kao urro je o6eno4asero y HanoMeHrl 10 y3 xoHconxAoeare Qrxaxcrjcxe raaeuraje, 4pyra
norpaxlBalba Ha AaH 31.4eqe,la6pa 2019. roA}{He u3Hoce 84.548 xrrua4a PC,Q x y qenocrx yruby,{yiy

norpaxrBatba crapxja oA ieAHe ro,qllHe 3a Koje fpyna Hrje x38purna !{cnpa8xy BpeAHocr}r. Carnacso
ToMe, ocrala norpaxxaaba nprxa3aHa y 6unaxcy cftlrba r noc oBHx pe3ynrar rexyher nepro4a cy

Brue rxca3aH]a 3a 84.548 xrrbaAe PCA.

Pe6r3rjy crtro r3Bpurrrx y cuaAy ca Mel;yxapo4xr.rM crdHAapAxma peax3xje (MCP). Haue
oAroBopHocrx y cxnaAy ca rvM craHAapAxMa cy Aerd.rbHhje onxcaHe y oAe/bry rl3aewtaia Odzoaopuocm
pee@opo 30 peausujy xonconudoaauux Quuaucujcxux Beewmojo. Mr cMo He3aarcHn y oAHocY Ha

fpyny y cuaAy ca ErH,{xtlM KoAeKcom :a npoQecroraaxe paryxoaole O46opa aa nrelyxapo4re enr.rxe

craHAapAe 3a paqyHoBoDe (I4ECEA KoAexc) 14 errqxrM 3axre6rala xojr.r cy peneBaHrHx 3a Haruy peBr3xjy

Koxcorr4AoaaH[x Qrxaxcrjcxrx x3oeuraja y Peny6arqra Cp6tjn vi vicnylvtll't cMo Haure Apyre errqxe
oAroBopHocrh y cuaAy ca oarlM 3axreBrMa. CfiarpaMo Aa cy peolr3rjcxx 4oxaan xoje cruo npr6aanar

AOBOTbHX I aAeKBarHH Aa HaM npyxe OcHoBy 3a Haue Mrurbebe.
[,4atrin bro]: l7l93015.PlB: 100040745'Tekucrraaun I 70-30006666000-63 ' Un Cr-"dit Bank Srb ta a.d. Beoqrad
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H3BEulTAt HE3AB!|CHOr PEBh30PA (HACTABAK)

CrynurxHx a(qroHapa , OA6opy Axpexropa npxape4Hor Apyr,urBa
l,lHBecr-l,t nopr a.A. SeorpaA (Hacra8axl

Cxpemotbe na,if;rbe

Kao uro je o6eao4aruexo y HanoMeHh 34 y3 xoHco^[Ao8aHe ohHaHcxjcxe x3Beurraje, yKynaH x3Hoc
cyAcxxx cnopoaa xojx ce soAe npon4B fpyne Ha AaH 31. AeqeM6pa 2019. roArHe x3Hocx 40.059
xxrua4a PC.,Q. l43Hoc}r xoHaqHxx ry6rraxa no ocHosy cyAcKxx cnopoBa Mory 6nrt yeehaxt no ocHo8y
o6paqyHarxx xaMar? Ao AaryMa oxoHqalba cnopooa, oAHocHo Ao AaryMa KoHaqHl,tx t{cnrara no
cnopo6llMa. Ha ocHoBy npoqeHe ucxoAa cyAcKxx cnopoBa y roxy, oA crpaHe npaBHe cnyx6e fpyne ,1

aABOXaTa, rpyna Hxje oopmrpaaa pe3epBxcalba y xoHcon[AoBaH]1M oxHaHcxjcxxM x3BeuTajxMa no
oBoM ocHoBy Ha AaH 31. AeqeM6pa 2019. roAxHe. AHanra3oM AocraBrbeHlx nperneAa cnopoaa HrcMo ce
Mornx yseprrr o 6yAyhxM !{cxoA{Ma cnopooa oAHocHo 4a nr he fpyna cHooarr Marep{janHo 3HaqajHe

ry6urxe.

Kao urro je o6enoAabeHo y HanoMeHH 37 Aorat ajx HaxoH AaryMa 6unasca crara, paAx cnpeqasalba
nojaBe, ulxpetba r cya6rjata 3apa3He 6onecrH COVID-19 11 3aur]1Te craHoBHlurraa o4 re 6onecrx, AaHa
15. Mapra 2020. roAxHe y Peny6rrqx Cp6ljra 4oxera je OMyxa o npornauelby BaHpeAHor cralba
(,,Oryx6exr rnacHHK PC", 6poi 29/20]|. yBol)elbe BaHpeAHor craba kao x cnpoBoielbe Mepa BraAe
Peny6arxe Cp6lrje He yrxqe Ha npoMeHe xoHcorxAoaaHxx r$nxatcrjcrrx h3BeuJTa.ia fpyne 3a 2019.
ro4lxy. EQexar oat{x Mepa Ha noc-noaarce l-pyne y 2020. toA$Hu, pyxosoAcrso fpyne He Mo)Re noy3AaHo
carneAaTx.

Haule MHur,rbelbe Hrje xaanr$uxoaaxo no HanpeA HaBeAeHrM nrralbl4Ma

Khyaqo peeuauicxo numdrbo

K/byqHa peBl3xjcxa nxra]ba cy nxra]ba Koja cy, no HaueM npoQecroxarxoa,r npocylraaruy, 6rna o4
HaiBeher 3Ha,aa.ia y peBH3hjx xoHconrAoBaHHx oxHaHcxjcxlrx la38euraja 3a rexyhx nepno4. Oaa nrrarua
cy pa3MarpaHa y xoHTexcry peBx3sje xoHconrAoBaHrx Qrxaxcrjcxr.rx x3BeuJr-aja y qenxHx r,r y

$opmlpauy HauJer Mlu,rbelba o lbrMa, H HxcMo H3Henr ,3,qBojeHo MruJrbebe o oBrM nrralbuMa.
nopeA nHralba xo.ia cy onxcaHa y oAe.rbrry OcHoaa 3a Mtaurbelbe ca pe3epBoM oApeAxnx cMo Aa cy

nxralba onxcaHa y HacraBxy xrbyqHa peBs3xicxa nxralba xoja he 6xrx caonureHa y HauIeM x3Beurajy.

Kao uJTo je o6eno4anero y HanoMeHaMa 9 s 13 y3 xoHcorrlAoBaHe Qrxaxcrjcxe H3aeuraje,
norpaxx8alba oA npoAaje [3Hoce 4.078.995 xurbaAa PqA a AyropoqHe o6aBe3e 3.808.870 xurua4a
PCA. fnaBHHHa norpaxxsaba oA Kynaqa ce oAHocli Ha a(qhoHapcxo ApyurrBo ,,XonAlHr riHAycTpxia

xa6no6a, JaroArHa" (y Aa^eM rexcry ,,xonAlHr") y r1sHocy oA 3.749.743 x[rbaae PCA HaA xojeM ie
nokpeHyr fieqajHx nocrynax y cMaAy ca yHanpeA npxnpeMrbeHxM nraHoM peopraHx3aqxje (y AarbeM
rexcry ,,ynnP"). AaHa 22. Qe6pyapa 2018. ro4rxe AoHero je Peurelbe 5p. 1 Peo 6-2017 nprBpeAHor
cyAa y KparyjeBqy o ycBajalby ynnP-a XonAxHra. CxoAHo nnaHy ynnP-a, o6aeese npeara fpynx cy
yrnaBHoM xaacr$rxoeaxe y xnacy 42 nosephlaqa Aox ie Aeo o6aBe3a xonAxHra npeMa fpynx xojx je

Be3aH 3a xpeAxrHe nxHr{je yApyxeHe Seorpa,qcxe 6aHxe, l'byiopx ycnoBHo npn3Har y ynnP-y. Cralbe

norpaxrBalba Ko.ie fpyna uMa oA Xon,q,xHra je ycarnaueHo Ha AaH 11. Maprd 2019. roAxHe, ca

npr3HaroM npuna4ajyhom xaMaroM. Ca Apyre crpale, ,qyropovxe o6aseee fpyne y h3Hocy oA 3.808.870

xxlbaAa PCI npeAcraBrbajy o6aeeae npetl,ta 6eorpa4cxo.j 6axqn 4.4. COBY KxnaP x yApyxeHoj

6eorpa4cxoj 6axqn, tbyjopx, y cre,{ajy. Kpe4nru cy ogo6paeaur ea norpe6e xonAxHra. Cre,{ai Ha,q oBxM

6axxatlaa je y roxy.



l,,l3BE1IJTAJ HE3ABl,,lCHOr PEBl,,l3OPA (HACTABAK)

CKynurrxH, axqroHapa x OA6opy Axperropa npr8peAHor Apyultaa
l'lHaecr-hMnopr a.A. SeorpaA (HacraBax)

Krrfi,Ho peewuicxa numarbo (Hocmooorl)

Ha ocHoBy osora, r4exrrQrxoaarx cMo xcxoAe Aarber peuaBalba rope HaaeAeHxx o6aae:a npeaaa

6axxama y cre,rajy r norpaxxaalba oA XonAxHra xao x.rbyqHo peBx3xjcxo nxralbe.

Haue npoqeAype y peBx3xjx noaoAom oBora nxralba yxJbyqxne cy, rstrrre[y ocranor, cneAehe:
. ycarrauJBalbe norpaxrBalba oA npoAaje ca (oHolrpMaqxjaMa XonAxHra Ha AaH 11. Mapra 2019.
roA,1 He.

. Pa3roBop ca pyxo8oAcrBoM x npaBHxM ceKropoM fpyne o crarycy cnopoBa ca 6aHxaMa y creqajy.

. npoBepy o6eno4aroraarua x craryc HaaeAeHxx norpaxrBalba I o6aoe3a xoja cy y MxpoBa[by y
Qrxarcxjcxral rsaeurajxMa noae3aHtrx npaaHtrx nliqa Ha AaH 31. AeqeM6ap 2019. roAxHe.

. npooepy 4a ar je y HanoMeHaMa y3 xoHconliAoBaHe rfurarcrjcxe x3oeuraje fpyna x3Bprxtrna
aAexBarHo o6ero4attxaatte HaaeAeHt.tx norpaxtlBalba oA XolAlHra r o6aBe3a npama 6axraarra y
fieqajy.

Ocmono numdrbo

PeBx3[jy xoxconr4oaaxrx $xHaHcricxsx rsaeuraja aa 2018. roAlHy je o6aoxo Apyrx peBx3op xojx je y
cBoM ra36euJTajy oA 22. angyina 2019. roAxHe ,r3pa3ro Mxru.rbelbe ca pe3epBoM.

Odzoeopxocm pyxododcmed u nuqo oenowhexux 30 yl;,poatborbe so ,oHconuAoeare OuHoHcuicxe
ugowemdje

PyxoBoAcr8o ie oAro8opHo 3a npxnpeMy r O€p npe3eHraqxiy o6xx KoHconx4osaxrx $rxaxcrjcxrx
[3Beuraja y cuaAy ca paqyHoBoAcraeHxM nponxcxMa Peny6rrxe Cp6rje t,l3a oHe sHrepHe xoHTpone

3a xoje pyKoBoACrBo yrBpAx Aa cy noTpe6He 3a npxnpeMy KoHconlAoBaHl.rx Qrxaxcrjcxrx t.laBeuJrara

xojr xe caApxe MareprljarHo sHaqajHe norpeuHe xcxa3e, Hacrane ycneA xprMhHanHe paAlbe xnx
rperxxe.

npx cadasrbalby xoHcorr4.qoBaHxx Qrxaxcrjcxrx raaeurraja, pyxoBoAcrBo ie oAro8opHo 3a npoqeHy
cnoco6socru fpyne Aa HacraB[ ca nocrooalbem y cknaAy ca HaqeroM crarHocrx, o6eno4aroyjyhn, no
nolpe6x, nxraba Roja ce oAHoce Ha crarHocr nocnoBalba xao x paqyHoBoAcrBeHe ocHoBe, ocxM axo
pyxoBoAcrBo HaMepaBa Aa nxxBxAxpa llnx Aa o6ycraB[ nocnoBa]be, xnx HeMa Apyry peanuy moryhxocr

Aa ro ypaAr.

/lnqa oenauheua 3a ynpaBrba+be cy oAroBopHa 3a HaArneAalbe npoqeca oxHaHcxjcxor x3BeurrdBalba
fpyne.



H3BEl!TA' HE3ABIICHOr PEBI,i3OPA (HACTABAI()

CxynurrriHx axqroHapa ]r OA6opy ArpeKropa nprBpeAnor AryulBa
llHBecr-llmnopr a.A. EeorpaA (xacraBa()

Odzoeopxoan peeu?opa ?a pcewujy xoxconudoeaxux QuHavcuictrux u3eeumojd

Hau qx.lb je crxqalbe pa3yMHor yBepaBalba o roMe jecy nr xoHconlAoBaHn Quxaxcr.jcxu x3Berurajr
y3erx y qenxHx, 6es alareprjanno 3HaqajHor norpeuJHor npxKa3uBalba ycneA KpxMHHanHe paAlbe xnx
rpeuxe h v3Aarx ra3Beurai He3aaxcHor peB[3opa xojr yxruyvyje Haue M]1llr.rbe]be. yBepaBa]be y
pa3yMHoi Mepr o3HaqaBa Bxcox HxBo yBepaaalba, arr4 He npeAcrirs.rba rapaHqujy ga he pearuja
cnpoBeAeHa y cx,.aAy ca MCP yBex orxprrx a,rarepuja,lHo norpeuHe xcKa3e axo r-axBx xcxa3x nocroje.
norpeuHx r4cKa3x Mory Aa HacraHy ycneA KpHMrHanHe paAbe Hnx rpeurxe x cMarpajy ce MarepxianHo
3Ha,aajH}{M axo je pa3yMHo o'{exrBarr 4a he orr, nojeAxHaqHo xnx cyMapHo, y qarx Ha exoHoMcxe
oMyxe xoprcHxxa AoHer€ Ha ocHoay oBHx l(orconn4oearrx Qnxaxcrjcxrx rseeuraja.

Kao cacrdBHx Aeo peBH3x.ie y cMaAy ca MCP, npxMebyjeMo npooecxoHanxo npocyfraarue u

o4pxaeatllo npoQecuoHanHr cxenrxqx3aM ToKoM peBta3r.lje. Mx raKoie:

. npeno3HareMo x npoqelbyjeMo pr43rxe oA MarepxjanHo 3Ha,{ajHrx norpeurH}ix ncxa3a y
xoHconlAoBaHrM Qnxaxcr.jcxnm r3BeuJrajxMa, Hacranr4x ycieA xpxMxHanHe paAlbe xnll rpeuJxe,
o6nuxyjealo x o6aBrbaMo nocrynxe peBx3rje xao peaxqxjy Ha re px3xxe r npt6aeruaruo peBh3xicKe

Aokase xoj!a cy aAexBarHn r AoBorbHr Aa ochrypajy ocHoBy 3a HauJe Ml.ruJbelbe. Px3[K HeorKphBatba
3HaqajHo norpeuJxor nprxa3[Ba]ba Hacraror ycneA npoHeBepe je sehr oA pr3rxa Hacranor ycneA
rpeur(e,3aro uJTo xp}iMhHarHa paAlba Moxe Aa yKrbyr{x yApyxxBa}be, SancrQrxoaare, HaMepHe
nponycre, naxHo npeAcraa/balbe xn, :ao6tnaxere rxtepHxx KoHTpona.

. CrxqeMo pa3yMeBa}be o xHrepH}1M HoHrponaMa xoje cy peneBaHTHe 3a peBr3xjy paAr ocrrrhuJrba8a}ba
nocryflaxa peBtr3xje xojr cy nprxaa4xn y AarlM oxonHocrxMa an, He y qxrby x3paxaBalba Mxurbe]ba o
e$rxacxocu cxcrema trHTepH]1x xoHTpona fpyne.

. BpuJhMo npoqeHy npxMelbeHxx paqyHoBoAcr8eHrx norrrHxa 11 y xojoj Mepx cy pa3yMHe

paqyHoBoAcraeHe npoqeHe t,l noeesaHa o6eao4arurBalba xoje je t,t3Bpuxno pyxoBoAcrBo.

. AoHocrMo 3ax./byqax o nplxnaAHocrx npxMeHe Haqera crarHocni xao pa'{yHoBoAcrBeHe ocHoBe oA
crpaHe pyxoBoAcroa r Ha ocHoBy np!{KynrbeHlx Aoxa3a, Aa .,lx nocroih MarepxjanHa Hex3BecHocr y Be3ri

ca 4oral;ajrma t,tnri yc-/roarma xojx Mory Aa ra3a3oay 3Ha,{ajHy cym}by y nor eAy cnoco6xocru fpyne Aa
Hacraah ca nocnooalbeM y cuaAy ca Ha'{enoM cranHocnr. Axo 3axrby'{rMo Aa nocrojr nareprjanxa
Her3aecHocr, Ay)r{Hx cMo Aa y cBoM [3Beurajy cxpeHeMo nar(]by Ha noBeaaHa o6eno4arrearua y

Qrxaxcrjcxnm tr3Beuraj]1Ma rrr, axo raxBa o6eno4aruraa}ba Hxcy aAexBarHa, Aa Mo,q,x0]{xyjeMo cEoje

Mxur.rbelbe. Haux saubyyqrl ce 3acHx8ajy Ha peBr3xjcxxM AoKa3xMa npuKynrbeHxM Ao AaryMa
x3Beuraja peBr3opa. Melyrua,r, 6yAyhr{ Aoraiajx xnr ycnoBx Mory 3a nocneAxqy 4a naaajy 4a [pyna
npecraHe sa nociyje y cMaAy ca HaqeroM crarHocrrl.

. CaonuraBaMo nrqrma oanauheHnM 3a ynpaBrbalbe, reaaefy oct?ror, nraurpaxr o6ra,r r BpeMe

peBn3xje x 3Ha,{aiHe peBx3opcRe Hana:e, yxruyvyjyhr cBe 3Ha,aajHe HeAocrarxe y rHrepHxM KoHrponaMa

xoje caao r4exrrQrxoBafl roxoM peB[3xie.



l,l3BEuJTAJ HE3ABT4CHOT PEBX30PA (HACTABAK)

Cxynruruxu axqxoHapa n 046opy gnpexropa nprBpeAHor Apyuraa
,lHaecr-HMnopr a.4. 6eorpa4 (xacraeax)

U2Beumaj o dpyeuM goxoHctluM u peeyndmopHuM 3axmeauMd
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ИНВЕСТ-ИМППРТ А.Д. БЕПГРАД 
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(у хиљадама РСД) 
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 Наппмена 2019.  2018.  

     
ППСЛПВНИ ПРИХПДИ     
Прихпди пд прпдаје рпбе и услуга  14.092  16.060 
Други ппслпвни прихпди 17 64.574  65.502 

  78.666  81.562 

     
ППСЛПВНИ РАСХПДИ     
Трпшкпви материјала  1.122  875 
Трпшкпви гприва и енергије 18 11.790  10.629 
Трпшкпви зарада и пстали лични расхпди 19 99.974  97.797 
Tрпшкпви ампртизације  4.538  5.997 
Трпшкпви прпизвпдних услуга 20 17.017  6.006 
Пстали нематеријални трпшкпви 21 23.033  14.464 

  157.474  135.768 

     
ППСЛПВНИ ГУБИТАК  (78.808)  (54.206) 

     
Финансијски прихпди 22 48.493  2.630 
Финансијски расхпди  (2.831)  (1.769) 

  45.662  861 

     
Прихпди пд усклађиваоа вреднпсти импвине  -  15 
Расхпди пд усклађиваоа вреднпсти импвине 23 (309.442)  (19.414) 
     
Oстали прихпди 24 378.388  28.556 
Oстали расхпди 25 (102.323)  (24.481) 

     
ГУБИТАК ИЗ РЕДПВНПГ ППСЛПВАОА  (66.523)     (68.669) 

     
Нетп (губитак)/дибитак ппслпваоа кпје се пбуставља  (740)  401 

     
(ГУБИТАК)/ДПБИТАК ПРЕ ПППРЕЗИВАОА  (67.263)  (68.268) 

     
Ппрез на дпбитак 26 745  (523) 

     
НЕТП ГУБИТАК  (66.518)  (68.791) 

     
Нетп губитак кпји припада маоинским улагачима  (5.528)  (5.717) 
Нетп губитак кпји припада већинскпм власнику  (60.990)  (63.074) 

     
Зарада пп акцији (у РСД) 27 -  - 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe  

саставни дeo oвих кпнсплидпваних финансијских извeштаја. 
 
   



ИНВЕСТ-ИМППРТ А.Д. БЕПГРАД 
 
КПНСПЛИДПВАНИ ИЗВЕШТАЈ П ПСТАЛПМ РЕЗУЛТАТУ 
За пoслoвну 2019. гoдину 
(у хиљадама РСД) 
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2019. 

 
2018.  

    
    НЕТП ГУБИТАК 
 

(66.518)  (68.791) 

Ставке кпје неће бити рекласификпване у     
  биланс успеха у будућим перипдима     
Ппвећаое/(смаоеое) ревалпризаципних резерви  (154.099)  - 
Ставке кпје накнаднп мпгу бити рекласификпване у     
  биланс успеха у будућим перипдима 

 
   

Губици пп пснпву прерачуна финансијских извештаја 
инпстранпг ппслпваоа  

 
(33.567)  (11.511) 

Дпбици пп пснпву ХПВ распплпживих за прпдају     1.400  1.444 

     
ПСТАЛИ БРУТП СВЕПБУХВАТНИ ГУБИТАК 

 
(186.266)  (10.067) 

   
 

   
Ппрез на пстали свепбухватни дпбитак 

 
-  - 

   
 

   
НЕТП ПСТАЛИ СВЕПБУХВАТНИ (ГУБИТАК) 

 
(252.784)  (78.858) 

  
   

Приписан већинским власницима капитала 
 

(231.778)  (72.305) 
Приписан власницима кпји немају кпнтрплу 

 
(21.006)  (6.553) 

 
Наппмене на наредним странама чине  

 саставни деп пвих кпнсплидпваних финансијских извештаја. 
 
 
 
 
 
 



ИНВЕСТ-ИМППРТ А.Д. БЕПГРАД 
 
КПНСПЛИДПВАНИ ИЗВEШТАЈ O ПРOМEНАМА НА КАПИТАЛУ 
За пoслoвну 2019. гoдину 
(у хиљадама РСД) 
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 Кпмппненте капитала  Кпмппненте псталпг резултата    Кпригпванп 

 

Пснпвни 
Капитал  

Пстали 
капитал  

Емисипна 
премија  

Резерве из 
дпбити 

 

Нераспп-
ређени 

дпбитак  

Нереализ. 
дпбици пп 
пснпву ин. 

ппслпв. и 
прерачуна 

фин. изв. 

  
 

Нереализ. 
дпбици 

/(губици)  
пп ХпВ 

 

Ревал. 
резерве 

 

Маоин.  
интерес   Укупнп  

                    
Стаое 1. јануара 2018. гпдине 98.136   56.091    488.061   141.099  187.221  127.147  (251)  213.819  9.669  1.320.992 

                    
Усклађиваое вреднпсти  -   -   -   -  -  -  1.444  -  -  1.444 
Нетп губитак за 2018. гпдину -   -   -   -  (63.074)  -  -  -  (5.717)  (68.791) 

Укупан свепбухватни дпбитак/(губитак) -  -  -  -  (63.074)  -  1.444  -  (5.717)  (67.347) 

                    
Курсне разлике -   (2.077)  -  3.714  (34.728)  (11.112)  -  -  13.449  (30.754) 
Пстала ппвећаоа у тпку гпдине -   -  -  -  -  -  -  -  -  - 

                    
Стаое 31. децембра 2018. гпдине 98.136  54.014  488.061  144.813  89.419  116.035  1.193  213.819  17.401  1.222.891 

                    
Стаое 1. јануара 2019. Гпдине 98.136  54.014  488.061  144.813  89.419  116.035  1.193  213.819  17.401  1.222.891 

                    
Усклађиваое вреднпсти  -   -   -    -   -   -   (1.400)  -  -  (1.400) 
Прпцена пп фер вреднпст -  -  -  -  -  -  -  131.859  -  131.859 
Птуђеое -  -  -  -  -  -  -  (266.180)  -  (266.180) 
Нетп губитак за 2019. Гпдину -   -   -    -   (60.990)   -   -  -  (5.528)  (66.518) 

Укупан свепбухватни дпбитак/(губитак) -  -  -  -  (60.990)  -  (1.400)  (134.321)  (5.528)  (202.239) 

                    
Курсне разлике -   1.816  -  1.329  (1.500)  (33.567)  -  -  6.317  (25.605) 
Пстала ппвећаоа у тпку гпдине -   -  -  -  -  -  -  (19.778)  -  (19.778) 

                    
Стаое 31. децембра 2019. гпдине 98.136  55.830  488.061  146.142  26.929  82.468  (207)  59.720  18.190  975.269 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe 

саставни дeo oвих кпнсплидпваних финансијских извeштаја.



ИНВЕСТ-ИМППРТ А.Д. БЕПГРАД 
 
КПНСПЛИДПВАНИ ИЗВЕШТАЈ П ТПКПВИМА ГПТПВИНЕ 
За пoслoвну 2019. гoдину  
(у хиљадама РСД) 
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 2019.  2018. 

    
ППСЛПВНЕ АКТИВНПСТИ    
Прпдаја и примљени аванси 19.096  13.272 
Примљене камате из ппслпвних активнпсти 17.722  26.823 
Пстали приливи из редпвнпг ппслпваоа  84.400  92.327 
Исплате дпбављачима и дати аванси (38.095)  (43.998) 
Зараде, накнаде зарада и пстали лични расхпди (98.685)  (93.284) 
Плаћене камате (48)  (5) 
Ппрез на дпбитак -  (686) 
Плаћаоа пп пснпву псталих јавних прихпда (11.221)  (19.149) 

    
Нетп пдлив гптпвине из ппслпвних активнпсти (26.831)  (24.700) 

    
АКТИВНПСТИ ИНВЕСТИРАОА    
Прпдаја некретнина и ппреме 24.396  - 
Пстали финансијски пласмани (нетп приливи) 966  23.989 
Куппвина некретнина и ппреме (80)  (65) 

    
Нетп прилив гптпвине из активнпсти инвестираоа 25.282  23.924 

    
Нетп пдлив гптпвине у тпку пбрачунскпг перипда (1.549)  (776) 

    
ГПТПВИНА НА ППЧЕТКУ ПБРАЧУНСКПГ ПЕРИПДА 16.560  17.406 

    
Ппзитивне курсне разлике 181  155 
Негативне курсне разлике (64)  (225) 

    
ГПТПВИНА НА КРАЈУ ПБРАЧУНСКПГ ПЕРИПДА 15.128  16.560 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe  

саставни дeo oвих кпнсплидпваних финансијских извeштаја. 



ИНВЕСТ-ИМППРТ А.Д. БЕПГРАД 
 
НАППМЕНЕ УЗ КПНСПЛИДПВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2019. гпдине 
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1. ППШТЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 
 
Инвест-Имппрт а.д. Бепград за извпз, увпз и инвестиципне радпве Бепград (у даљем тексту 
„Матичнп друштвп“) пснпванo је Пдлукпм Владе ФНРЈ 8. јануара 1950. гпдине кап државнп 
привреднп предузеће за извпз и увпз ппреме.  
 
Матичнп друштвп је прганизпванп кап акципнарскп друштвп и уписанп је у Регистар 
привредних друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Матичнпг друштва се пд 
дана 31. марта 2004. гпдине тргује на Бепградскпј берзи. 
 
Пснпвне делатнпсти Матичнпг друштва и зависних друштава (у даљем тексту „Група“) је 
извпз, увпз и инвестиципни радпви. Матичнп друштвп свпју делатнпст пбавља прекп 
зависних друштава у земљи и у инпстранству, представништава и ппслпвних јединица 
(ппгпна). Ппгпни за извпђеое инвестиципних радпва у инпстранству немају статус правнпг 
лица. Најзначајнији ппгпн се налази у Рускпј Федерацији, али у статусу мирпваоа пд априла 
2009. гпдине. 
 
Седиште Групе је у Бепграду, Теразије 5. 
 
Матични брпј Матичнпг друштва је 07049528, а ппрески идентификаципни брпј 100001652. 
 
Кпнсплидпвани финансијски извештаји за ппслпвну 2019. гпдину пдпбрени су пд стране 
рукпвпдства Групе дана 24. јун 2020. гпдине. 
 

 
2. ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КПНСПЛИДПВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 
 
Пснпве за састављаое кпнсплидпваних финансијских извештаја 
 
Кпнсплидпвани финансијски извештаји Групе су састављени у складу са Закпнпм п 
рачунпвпдству (Службени гласник РС, бр. 62/2013 и 30/2018) и другим рачунпвпдственим 
прпписима кпји се примеоују у Републици Србији. 
 
На пснпву важећих рачунпвпдствених прпписа, правна лица и предузетници у Републици 
Србији су у пбавези да впђеое ппслпвних коига, признаваое и прпцеоиваое импвине и 
пбавеза, прихпда и расхпда, састављаое, приказиваое, дпстављаое и пбелпдаоиваое 
кпнсплидпваних финансијских извештаја врше у складу са закпнскпм и прпфесипналнпм 
регулативпм, кпја ппдразумева Пквир за припремаое и приказиваое кпнсплидпваних 
финансијских извештаја („Пквир“), Међунарпдне рачунпвпдствене стандарде („МРС“), 
пднпснп Међунарпдне стандарде финансијскпг извештаваоа („МСФИ“), кап и тумачеоа 
кпја су саставни деп стандарда.  
 
Превпд Пквира, МРС, МСФИ и тумачеоа, издатих пд стране Пдбпра за међунарпдне 
рачунпвпдствене стандарде и Кпмитета за тумачеоа међунарпдних стандарда финансијскпг 
извештаваоа, утврђује се решеоем Министра финансија и пбјављује у Службенпм гласнику 
Републике Србије. МРС, МСФИ и тумачеоа пбјављени дп јуна 2012. гпдине пд стране 
Пдбпра за међунарпдне рачунпвпдствене стандарде и Кпмитета за тумачеое 
рачунпвпдствених стандарда су званичнп преведени решеоем Министарства Финансисја 
Републике Србије п утврђиваоу превпда Међунарпдних стандарда финансијскпг 
извештаваоа (брпј решеоа 401-00-896/2014-16) и пбјављени у Службенпм гласнику 
Републике Србије брпј 35 дана 27. марта 2014. гпдине. 



ИНВЕСТ-ИМППРТ А.Д. БЕПГРАД 
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2. ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КПНСПЛИДПВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 

Пснпве за састављаое кпнсплидпваних финансијских извештаја (наставак) 
 
Измеоени или издати МСФИ и тумачеоа стандарда пбјављени накпн јуна 2012. гпдине нису 
били примеоени приликпм састављаоа кпнсплидпваних финансијских извештаја. 
 
Ппред тпга, прилпжени кпнсплидпвани финансијски извештаји су састављени у складу са 
захтевима Правилника п кпнтнпм пквиру и садржини рачуна у кпнтнпм пквиру за 
привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник Републике Србије брпј 
95/2014) и Правилника п садржини и фпрми пбразаца кпнсплидпвани финансијски 
извештаја за привредна друшта, задруге и предузетнике (Службени гласник Републике 
Србије брпј 95/2014 и 144/2014).  
 
Наведени правилници кпји регулишу презентацију кпнсплидпвани финансијски извештаја 
имају првенствп примене у пднпсу на захтеве кпје у тпм ппгледу дефинишу МСФИ кпји су 
пбјављени пд стране Министарства финансија. 

 
Збпг гпре наведених пдступаоа пви кпнсплидпвани финансијски извештаји се не мпгу у 
пптпунпсти сматрати кпнсплидпваним финансијским извештајима састављеним у 
сагласнпсти са МСФИ и МРС 

 
Пснпве кпнсплидације 
 
Кпнсплидпвани финансијски извештаји пбухватају извештаје Матичнпг друштва и оегпвих 
зависних привредних друштава. Зависна привредна друштва су правна лица кпја се налазе 
ппд кпнтрплпм Матичнпг друштва. Кпнтрпла ппстпји када Матичнп друштвп ппседује, 
директнп или индиректнп, мпћ управљаоа финансијским и ппслпвним пплитикама зависнпг 
привреднпг друштва на начин кпји му пбезбеђује кпристи пд оегпвих активнпсти. 
 
Метпд куппвине је кпришћен за рачунпвпдственп пбухватаое свих ппслпвних кпмбинација 
кпји су имали за резултат стицаое зависнпг привреднпг друштва пд стране Групе. Трпшак 
ппслпвне кпмбинације се пдмерава пп фер вреднпсти датих средстава, насталих или 
преузетих пбавеза и инструмената капитала на датум размене, и увећава за трпшкпве кпји 
се мпгу директнп приписати ппслпвнпј кпмбинацији. Преппзнатљива стечена импвина и 
пбавезе и пптенцијалне пбавезе преузете ппслпвнпм кпмбинацијпм се иницијалнп 
пдмеравају пп оихпвпј фер вреднпсти на дан стицаоа. Билп кпји вишак између трпшка 
ппслпвне кпмбинације над учешћем стицапца у нетп фер вреднпсти преппзнатљиве 
импвине, пбавеза и пптенцијалних пбавеза признаје се кап гудвил. 
 
Финансијски извештаји зависних привредних друштава укључују се у кпнсплидпване 
финансијске извештаје Групе на пснпву сабираоа „ред пп ред“ истих ставки активе, пасиве, 
капитала, прихпда и расхпда, пд дана стицаоа ефективне кпнтрпле дп дана престанка 
ппстпјаоа ефективне кпнтрпле над зависним привредним друштвпм. Сви материјалнп 
значајни изнпси трансакција кпје су настале из међуспбних ппслпвних пднпса између 
привредних друштава укључених у кпнсплидацију елиминисани су приликпм ппступка 
кпнсплидације.  
Кпнсплидпвани финансијски извештаји Групе састављени су уз примену јединствених 
рачунпвпдстених пплитика за сличне трансакције. 
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2. ПСНПВЕ ЗА САСТАВЉАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КПНСПЛИДПВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 
Презентација кпнсплидпваних финансијских извештаја 
 
Кпнсплидпвани финансијски извештаји су приказани у фпрмату прпписанпм Правилникпм п 
садржини и фпрми пбразаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и 
предузетнике (Службени гласник РС, бр. 95/2014 и 144/2014 ). 
 
Кпнсплидпвани финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), псим укпликп 
није другачије наведенп. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици 
Србији. 
 
Рачунпвпдствени метпд 
 
Финансијски извештаји су састављени пп метпду првпбитне набавне вреднпсти, псим 
укпликп МСФИ не захтевају другачији пснпв вреднпваоа на начин пписан у значајним 
рачунпвпдственим пплитикама. 

 
Начелп сталнпсти ппслпваоа 
 
Кпнсплидпвани финансијски извештаји Групе састављени су на пснпву начела сталнпсти 
ппслпваоа. 

 
 

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА 
 
Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема 
 

Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема се иницијалнп признају пп набавнпј вреднпсти, пднпснп 
пп цени кпштаоа за средства израђена у сппственпј режији. Набавну вреднпст чини 
фактурна вреднпст увећана за све трпшкпве кпји се мпгу директнп приписати дпвпђеоу 
пвих средстава у стаое функципналне приправнпсти. 

 

Накпн ппчетнпг признаваоа некретнине, ппстрпјеоа и ппрема мере се пп ревалпризпванпј 
(прпцеоенпј) вреднпсти, кпја представља оихпву фер вреднпст на дан ревалпризације 
(прпцене), умаоену за кумулирану исправку вреднпсти пп пснпву ампртизације и за 
евентуалне кумулиране губитке пп пснпву умаоеоа вреднпсти. 
 

Прпцена фер вреднпсти грађевинских пбјеката је извршена на дан 2. јануара 2019. гпдине са 
стаоем на дан 1. јануара 2019. гпдине пд стране независнпг прпцеоивача Confineks d.o.o. 
Бепград. Прпцена је извршена сагласнп са Решеоем Сектпра јавних прихпда, Пдељеое 
Стари град, брпј XXVI-01 436-6P/30 od 14.02.2020.гпдине, кпје је дпнетп у ппступку ппреске 
кпнтрпле пбрачунаваоа и плаћаоа ппреза на импвину за перипд пд 01.01.-
31.07.2019.гпдине. Друга прпцена је извршена на дан 31. децембра 2019. гпдине са стаоем 
на дан 31. децембра 2019. гпдине oд стране независнпг прпценитеља, привреднпг друштва 
ЕТА Плга Ђпкић ПР из Бепграда. Прпцена је извршена уз примену кпмпаративнпг приступа 
прпцене збпг ппстпјаоа великпг брпја адекватних кпмпаратива на лпкацији пбјеката 
матичнпг Друштва. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Некретнине, ппстрпјеоа и ппрема (наставак) 
 
Ампртизација некретнина, ппстрпјеоа и ппреме се израчунава применпм прпппрципналне 
метпде у тпку прпцеоенпг кприснпг века упптребе средстава, уз примену следећих стппа: 

 
Управна зграда и кпнтејнери 0,8% - 8,9% 
Радипнице, складишта и гараже 4,0% - 10% 
Путничка впзила 12,8% - 15,5% 
Намештај 10,0% - 12,5% 
Клима уређаји 16,5% 
Рачунари 20,0% 

 
Пбрачун ампртизације ппчиое пд нареднпг месеца у пднпсу на месец у кпјем је средствп 
стављенп у упптребу.  
 

Ампртизаципне стппе се ревидирају сваке гпдине ради пбрачуна ампртизације кпја 
пдражава стварни утрпшак пвих средстава у тпку ппслпваоа и препстали намеравани век 
оихпвпг кпришћеоа. 
 

Средствп се искоижава из евиденције у мпменту птуђеоа или укпликп се не пчекују будуће 
екпнпмске кпристи пд упптребе тпг средства. Дпбици или губици пп пснпву прпдаје и птписа 
средства (кап разлика између нетп прпдајне вреднпсти и коигпвпдствене вреднпсти) 
признају се у билансу успеха пдгпварајућег перипда. 

 

Инвестиципне некретнине 
 

Инвестиципне некретнине пбухватају некретнине кпје Група издаје у закуп или држи ради 
увећаоа вреднпсти капитала. 
 
Иницијалнп признаваое инвестиципних некретнина врши се пп оихпвпј набавнпј 
вреднпсти или цени кпштаоа. Набавну вреднпст чини фактурна вреднпст увећана за све 
трпшкпве кпји се мпгу директнп приписати дпвпђеоу пвих средстава у стаое функципналне 
приправнпсти. 
 
Накпн ппчетнпг признаваоа инвестиципне некретнине се вреднују пп фер вреднпсти, кпју 
гпдишое утврђујe интерна кпмисија Групе. Фер вреднпст се заснива на ценама ппнуде на 
активнпм тржишту кпригпваним, укпликп је неппхпднп, за специфичнпсти средства. 
Прпмене у фер вреднпстима инвестиципних некретнина се евидентирају у билансу успеха 
кап деп псталих прихпда, пднпснп псталих расхпда. 
 

Прпцена фер вреднпсти инвестиципних некретнина је извршена на дан 2. јануара 2019. 
гпдине са стаоем на дан 1. јануара 2019. гпдине пд стране независнпг прпцеоивача 
Confineks d.o.o. Бепград. Прпцена је извршена сагласнп са Решеоем Сектпра јавних 
прихпда, Пдељеое Стари град, брпј XXVI-01 436-6P/30 od 14.02.2020.гпдине, кпје је дпнетп у 
ппступку ппреске кпнтрпле пбрачунаваоа и плаћаоа ппреза на импвину за перипд пд 
01.01.-31.07.2019.гпдине. Друга прпцена је извршена на дан 31. децембра 2019. гпдине са 
стаоем на дан 31. децембра 2019. гпдине oд стране независнпг прпценитеља, привреднпг 
друштва ЕТА Плга Ђпкић ПР из Бепграда. Прпцена је извршена уз примену кпмпаративнпг 
приступа прпцене збпг ппстпјаоа великпг брпја адекватних кпмпаратива на лпкацији 
пбјеката Друштва.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Умаоеое вреднпсти импвине 

 

На дан свакпг биланса стаоа, Група преиспитује коигпвпдствену вреднпст свпје 
материјалне и нематеријалне импвине да би утврдила да ли ппстпје индикације да је дпшлп 
дп губитка пп пснпву умаоеоа вреднпсти импвине. Укпликп такве индикације ппстпје, 
прпцеоује се надпкнадиви изнпс средства да би се мпгап утврдити евентуални губитак. Акп 
није мпгуће прпценити надпкнадиви изнпс ппјединпг средства, Група прпцеоује 
надпкнадиви изнпс јединице кпја генерише нпвац, а кпјпј тп средствп припада. 
 
Надпкнадива вреднпст је нетп прпдајна цена или вреднпст у упптреби, зависнп пд тпга кпја 
је виша. За пптребе прпцене вреднпсти у упптреби, прпцеоени будући нпвчани тпкпви 
дискпнтују се дп садашое вреднпсти применпм дискпнтне стппе пре пппрезиваоа кпја 
пдражава садашоу тржишну прпцену временске вреднпсти нпвца за ризике специфичне за 
тп средствп.  
 
Акп је прпцеоен надпкнадиви изнпс средства (или јединице кпја генерише нпвац) маои пд 
коигпвпдствене вреднпсти, пнда се коигпвпдствена вреднпст тпг средства умаоује дп 
надпкнадивпг изнпса. Губици пд умаоеоа вреднпсти признају се пдмах кап расхпд, псим 
акп средствп претхпднп није билп предмет ревалпризације. У тпм случају деп губитка, дп 
изнпса ревалпризације, признаје се у пквиру прпмена на капиталу. 
 
Финансијски инструмeнти 

 
Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугпрпчне финансијске пласмане, пптраживаоа, 
краткпрпчне финансијске пласмане и гптпвину и гптпвинске еквиваленте. Група класификује 
финансијска средства у неку пд следећих категприја: средства пп фер вреднпсти крпз биланс 
успеха, инвестиције кпје се држе дп дпспећа, кредити (зајмпви) и пптраживаоа и средства 
распплпжива за прпдају. Класификација зависи пд сврхе за кпју су средства стечена. 
Рукпвпдствп Групе утврђује класификацију финансијских средстава приликпм иницијалнпг 
признаваоа. 

 
Финансијске пбавезе укључују дугпрпчне финансијске пбавезе, краткпрпчне финансијске 
пбавезе, пбавезе из ппслпваоа и пстале краткпрпчне пбавезе. Група класификује 
финансијске пбавезе у две категприје: пбавезе пп фер вреднпсти крпз биланс успеха и 
пстале финансијске пбавезе. 

 
Метпд ефективне камате 
 
Метпд ефективне камате је метпд израчунаваоа ампртизпване вреднпсти финансијскпг 
средства или финансијске пбавезе и расппделе прихпда пд камате и расхпда пд камате 
тпкпм пдређенпг перипда. Ефективна каматна стппа је каматна стппа кпја тачнп дискпнтује 
будуће гптпвинске исплате или примаоа тпкпм пчекиванпг рпка трајаоа финансијскпг 
инструмента или где је прикладнп, тпкпм краћег перипда на нетп коигпвпдствену вреднпст 
финансијскпг средства или финансијске пбавезе.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструмeнти (наставак) 
 
Гптпвина и гптпвински еквиваленти 

 
Ппд гптпвинпм и гптпвинским еквивалентима ппдразумевају се нпвац у благајни, средства 
на текућим и девизним рачунима кап и краткпрпчни деппзити дп три месеца кпје је мпгуће 
лакп кпнвертпвати у гптпвину и кпји су предмет безначајнпг ризика пд прпмене вреднпсти. 
 
Кредити (зајмпви) и пптраживаоа 

 
Пптраживаоа пд купаца, кредити (зајмпви) и пстала пптраживаоа са фиксним или 
пдредивим плаћаоима кпја се не кптирају на активнпм тржишту класификују се кап кредити 
(зајмпви) и пптраживаоа.  
 
Кредити и пптраживаоа вреднују се пп ампртизпванпј вреднпсти, применпм метпде 
ефективне камате, умаоенпј за умаоеое вреднпсти пп пснпву пбезвређеоа. Прихпд пд 
камате се признаје применпм метпда ефективне камате, псим у случају краткпрпчних 
пптраживаоа, где признаваое прихпда пд камате не би билп материјалнп значајнп. 
 
Финансијска средства распплпжива за прпдају 
 
Финансијска средства распплпжива за прпдају су недеривативна средства кпја су назначена 
кап распплпжива за прпдају и нису класификпвана кап финансијска средства назначена пп 
фер вреднпсти крпз биланс успеха, инвестиције кпје се држе дп дпспећа и кредити (зајмпви) 
и пптраживаоа. 
 
Накпн ппчетнпг признаваоа, финансијска средства распплпжива за прпдају признају се пп 
оихпвпј фер вреднпсти. Дпбици или губици настали пп пснпву прпмене фер вреднпсти 
признају се у пквиру прпмена на капиталу, на рачунима нереализпваних дпбитака и 
губитака пп пснпву хартија пд вреднпсти. Умаоеоа за губитке пп пснпву пбезвређеоа 
вреднпсти се признају директнп у билансу успеха. У случају прпдаје финансијскпг средства 
распплпживпг за прпдају или трајнпг умаоеоа вреднпсти, кумулативни дпбитак или 
губитак, претхпднп признат у пквиру капитала, пренпси се на прихпде и расхпде перипда.  

 
Фер вреднпст финансијских средстава се у начелу утврђује према тржишнпј вреднпсти 
пстваренпј на Бепградскпј берзи на дан биланса стаоа. За средства за кпја не ппстпји 
активнп тржиште, фер вреднпст се утврђује кпришћеоем техника прпцене. Технике прпцене 
пбухватају кпришћеое ппследоих независних тржишних трансакција између пбавештених, 
впљних страна, акп су дпступне, ппређеое са актуелнпм фер вреднпшћу другпг инструмента 
кпји је у значајнпј мери исти и анализу дискпнтпванпг тпка гптпвине. Средства за кпја не 
ппстпји активнп тржиште и за кпја није мпгуће реалнп утврдити фер вреднпст вреднују се пп 
набавнпј вреднпсти, умаоенпј за евентуалне кумулиране губитке пп пснпву умаоеоа 
вреднпсти. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Умаоеоа вреднпсти финансијских средстава (наставак) 
 

На дан свакпг биланса стаоа Група прпцеоује да ли ппстпје пбјективни дпкази да је дпшлп 
дп умаоеоа вреднпсти финансијскпг средства или групе финансијских средстава (псим 
средстава исказаних пп фер вреднпсти крпз биланс успеха). Пбезвређеое финансијских 
средстава се врши када ппстпје пбјективни дпкази да су, кап резултат једнпг или више 
дпгађаја кпји су се десили накпн ппчетнпг признаваоа финансијскпг средства, прпцеоени 
будући нпвчани тпкпви средстава измеоени. 

 
Пбезвређеое (исправка вреднпсти) пптраживаоа врши се индиректнп за изнпс дпспелих 
пптраживаоа кпја нису наплаћена у пдређенпм перипду пд датума дпспећа за плаћаое, а 
директнп акп је немпгућнпст наплате извесна и дпкументпвана. Прпмене на рачуну 
исправке вреднпсти пптраживаоа евидентирају се у кприст или на терет биланса успеха. 
Наплата птписаних пптраживаоа коижи се у билансу успеха кап пстали прихпд. 

 
Пбезвређеое акција, класификпваних кап финансијска средства распплпжива за прпдају, 
кпје се не кптирају на Бепградскпј берзи врши се у случају значајнпг или дугптрајнпг пада 
фер вреднпсти ппсматране акције исппд оене коигпвпдствене вреднпсти. Претхпднп 
признати расхпди пбезвређеоа пп пвпм пснпву се не укидају крпз биланс успеха. Свакп 
накнаднп ппвећаое фер вреднпсти се признаје директнп у пквиру капитала. 

 
Остале финансијске пбавезе 
 
Пстале финансијске пбавезе иницијалнп се признају пп фер вреднпсти примљених  
средстава, умаоенпј за трпшкпве трансакције.  

 
Накoн пoчeтнoг признаваоа, пстале финансијскe oбавeзe сe вреднују пп ампртизпванпј 
вреднпсти кпришћеоем метпда ефективне камате. Трпшак пп пснпву камата се признаје у 
билансу успеха пбрачунскпг перипда. 

 
Ппрез на дпбитак  

 
Текући ппрез 
 
Ппрез на дпбитак представља изнпс кпји се пбрачунава и плаћа у складу са прпписима п 
пппрезиваоу Републике Србије. Кпначни изнпс пбавезе ппреза на дпбитак утврђује се 
применпм ппреске стппе пд 15% на ппреску пснпвицу утврђену у ппрескпм билансу. 
Ппреска пснпвица приказана у ппрескпм билансу укључује дпбитак приказан у званичнпм 
билансу успеха кпји се кпригује за сталне разлике кпје су дефинисане прпписима п 
пппрезиваоу Републике Србије.  

 
Републички прпписи не предвиђају да се ппрески губици из текућег перипда мпгу кпристити 
кап пснпва за ппвраћај ппреза плаћенпг у претхпдним перипдима. Међутим, губици из 
текућег перипда мпгу се кпристити за умаоеое ппреске пснпвице будућих пбрачунских 
перипда, али не дуже пд 5 гпдина. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Ппрез на дпбитак (наставак) 
 

Одлпжени ппрез 
 
Пдлпжени ппрез на дпбитак се пбрачунава кпришћеоем метпде утврђиваоа пбавеза према 
билансу стаоа, за привремене разлике прпизашле између коигпвпдствене вреднпсти 
средства и пбавеза у финансијским извештајима и оихпве пдгпварајуће ппреске пснпвице 
кпришћене у израчунаваоу пппрезивпг дпбитка. Пдлпжене ппреске пбавезе се признају за 
све пппрезиве привремене разлике, дпк се пдлпжена ппреска средства признају у мери у 
кпјпј је верпватнп да ће пппрезиви дпбици бити распплпживи за кпришћеое пдбитних 
привремених разлика. 

 
Пдлпжени ппрез се пбрачунава пп ппреским стппама за кпје се пчекује да ће се 
примеоивати у перипду када се средствп реализује или пбавеза измирује. Пдлпжени ппрез 
се коижи на терет или у кприст биланса успеха, псим када се пднпси на ппзиције кпје се 
коиже директнп у кприст или на терет капитала, и у тпм случају се пдлпжени ппрез такпђе 
расппређује у пквиру капитала. 

 
Примаоа заппслених 

 
Ппрези и дппринпси на зараде и накнаде зарада 
 
У складу са прoписима кoји сe примeоују, Група јe у oбавeзи да плаћа дoпринoсe државним 
фoндoвима кoјима сe oбeзбeђујe сoцијална сигурнoст запoслeних. 
 
Oвe oбавeзe укључују дoпринoсe за запoслeнe на тeрeт пoслoдавца у изнoсима oбрачунатим 
пo стoпама прoписаним рeлeвантним закoнским прoписима. Група јe, такoђe, oбавeзнa да 
oд брутo плата запoслeних oбустави дoпринoсe и да их, у имe запoслeних, уплати тим 
фoндoвима. Дoпринoси на тeрeт пoслoдавца и дoпринoси на тeрeт запoслeнoг сe коижe на 
тeрeт расхoда пeриoда на кoји сe oднoсe. 
 
Група није укључена у друге пблике пензијских планпва и нема никаквих пбавеза пп пвим 
пснпвама. 
 
Отпремнине 
 
У складу са Закпнпм п раду, Група има пбавезу да заппсленпм исплати птпремнину 
приликпм пдласка у пензију у изнпсу две прпсечне зараде пстварене у Републици Србији у 
месецу кпји претхпди месецу пдласка у пензију. Група није извршила актуарску прпцену 
садашое вреднпсти пве пбавезе и није фпрмирала резервисаое пп тпм пснпву. Рукпвпдствп 
верује да таква резервисаоа, укпликп би била прпцеоена, не би мпгла да имају 
материјалнп значајан ефекат на финансијске извештаје Групе. 

 
Јубиларне награде 
 
Група јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20, 30 и 40 гoдина нeпрeкиднoг 
рада у Групи. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса прoсeчнe мeсeчнe зарадe у 
Групи, пстварене у месецу кпји претхпди месецу исплате, и тп у расппну пд једне дп четири 
зараде, зависнп пд трајаоа непрекиднпг рада кпд ппслпдавца. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНПВПДСТВЕНИХ ППЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Прихпди и расхпди  
 
Прихпди пд прпдаје рпбе, прпизвпда и извршених услуга признају се у билансу успеха ппд 
услпвпм да су сви ризици и кпристи прешли на купца. Прихпди пд прпдаје се евидентирају у 
мпменту исппруке прпизвпда или извршеоа услуге. Прихпди се исказују пп фактурнпј 
вреднпсти, умаоенпј за пдпбрене пппусте и ппрез на дпдату вреднпст.  

 
Расхпди се пбрачунавају пп начелу узрпчнпсти прихпда и расхпда. 

 
Прерачунаваое стране валуте 
 

               Ппслпвне прпмене и ппзиције биланса стаоа  
 

Ппслпвне прпмене настале у странпј валути су прерачунате у динаре пп средоем курсу 
утврђенпм на међубанкарскпм тржишту девиза, кпји је важип на дан ппслпвне прпмене. 
 
Средства и пбавезе исказане у странпј валути на дан биланса стаоа, прерачунати су у 
динаре пп средоем курсу утврђенпм на међубанкарскпм тржишту девиза за тај дан. 
 
Нетп ппзитивне или негативне курсне разлике, настале приликпм ппслпвних трансакција у 
странпј валути и приликпм прерачуна ппзиција биланса стаоа исказаних у странпј валути, 
коижене су у кприст или на терет биланса успеха. 
 
Немпнетарне ставке кпје се вреднују пп принципу истпријскпг трпшка израженпг у странпј 
валути прерачунате су пп истпријскпм курсу важећем на дан иницијалне трансакције.  

 
Привредна друштва у саставу Групе 

 
Резултати ппслпваоа и финансијска ппзиција свих привредних друштава у саставу Групе 
чија функципнална валута није динар се превпде у динаре на следећи начин: 

 
Привредна друштва у саставу Групе 

 

 Средства и пбавезе за сваки презентпвани биланс стаоа превпде се пп курсу 
важећем на датум тпг биланса стаоа. 

 Прихпди и расхпди за сваки биланс успеха превпде се пп прпсечнпм курсу за дату 
ппслпвну гпдину. 

 Све резултирајуће курсне разлике се признају у пквиру капитала Групе.   
 

Трпшкпви ппзајмљиваоа 
 

Трпшкпви ппзајмљиваоа се пднпсе на камате и друге трпшкпве кпји настају у вези са 
ппзајмљиваоем средстава. Трпшкпви ппзајмљиваоа кпји се мпгу неппсреднп приписати 
стицаоу, изградои или изради средства кпје се псппспбљава за упптребу, укључују се у 
набавну вреднпст или цену кпштаоа тпг средства. Пстали трпшкпви ппзајмљиваоа признају 
се кап расхпд перипда у кпме су настали.  
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЕНЕ 
 

Састављаое финансијских извештаја захтева пд рукпвпдства Групе да врши прпцене и 
дпнпси претппставке кпје мпгу да имају ефекта на презентпване вреднпсти средстава и 
пбавеза и пбелпдаоиваое пптенцијалних пптраживаоа и пбавеза на дан састављаоа 
кпнсплидпваних финансијских извештаја, кап и прихпда и расхпда у тпку извештајнпг 
перипда. Пве прпцене и претппставке су заснпване на претхпднпм искуству, текућим и 
пчекиваним услпвима ппслпваоа и псталим распплпживим инфпрмацијама на дан 
састављаоа кпнсплидпваних финансијских извештаја. Стварни резултати мпгу да се 
разликују пд прпцеоених изнпса.  

 
Најзначајнија ппдручја кпја пд рукпвпдства захтевају вршеое прпцене и дпнпшеое 
претппставки представљена су у даљем тексту: 

 
Кприсни век некретнина, ппстрпјеоа и ппреме 
 
Група прпцеоује препстали кприсни век некретнина, ппстрпјеоа и ппреме на крају сваке 
ппслпвне гпдине. Прпцена кприснпг века некретнина, ппстрпјеоа и ппреме је заснпвана на 
истпријскпм искуству са сличним средствима, кап и предвиђеним технплпшким напреткпм и 
прпменама екпнпмских и индустријских фактпра. 
 
Укпликп се садашоа прпцена разликује пд претхпдних прпцена, прпмене у ппслпвним 
коигама Групе се евидентирају у складу са МРС 8 „Рачунпвпдствене пплитике, прпмене 
рачунпвпдствених прпцена и грешке“. Пве прпцене мпгу да имају материјалнп значајан 
ефекат на коигпвпдствену вреднпст некретнина, ппстрпјеоа и ппреме кап и на изнпс 
ампртизације текућег пбрачунскпг перипда.   

 
Умаоеое вреднпсти импвине 
 
На дан биланса стаоа, Група врши преглед коигпвпдствене вреднпсти материјалне и 
нематеријалне импвине и прпцеоује да ли ппстпје индикације за умаоеое вреднпсти некпг 
средства. Приликпм прпцеоиваоа умаоеоа вреднпсти, средства кпја гптпвинске тпкпве не 
генеришу независнп дпдељују се пдгпварајућпј јединици кпја генерише нпвац. Накнадне 
прпмене у дпдељиваоу јединици кпја генерише нпвац или у времену нпвчаних тпкпва мпгу 
да утичу на коигпвпдствену вреднпст пднпсне импвине. 

 
Исправка вреднпсти пптраживаоа  
 
Исправка вреднпсти сумоивих и сппрних пптраживаоа је извршена на пснпву прпцеоених 
губитака услед немпгућнпсти купаца да испуне свпје пбавезе. Прпцена рукпвпдства је 
заснпвана на старпснпј анализи пптраживаоа пд купаца, истпријским птписима, кредитнпј 
сппспбнпсти купаца и прпменама у ппстпјећим услпвима прпдаје. Пвп укључује и 
претппставке п будућем ппнашаоу купаца и пчекиванпј будућпј наплати. Прпмене у 
услпвима ппслпваоа, делатнпсти или пкплнпстима везаним за пдређене купце мпгу да 
имају за ппследицу кпрекцију исправке вреднпсти сумоивих и сппрних пптраживаоа 
пбелпдаоене у прилпженим финансијским извештајима. 
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4. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНПВПДСТВЕНЕ ПРПЦЕНЕ (НАСТАВАК) 
 
Судски сппрпви  
 
Приликпм пдмераваоа и признаваоа резервисаоа и утврђиваоа нивпа излпженпсти 
пптенцијалним пбавезама кпје се пднпсе на ппстпјеће судске сппрпве, рукпвпдствп Групе 
дпнпси пдређене прпцене. Пве прпцене су неппхпдне за утврђиваое верпватнпће настанка 
негативнпг исхпда и пдређиваоа изнпса неппхпднпг за кпначнп судскп пправнаое. Услед 
инхерентне неизвеснпсти у ппступку прпцеоиваоа, стварни губици мпгу да се разликују пд 
губитака иницијалнп утврђених прпценпм. Збпг тпга се прпцене кпригују када Група дпђе дп 
нпвих инфпрмација, углавнпм уз ппдршку интерних стручних служби или сппљних 
саветника. Измене прпцена мпгу да у значајнпј мери утичу на будуће ппслпвне резултате. 
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5. НЕКРЕТНИНЕ, ППСТРПЈЕОА И ППРЕМА 
 

у хиљадама РСД 
 Земљиште и 

грађевински 
пбјекти 

 Ппрема  
и пстала 
средства 

  
Средства у 
припреми 

  
 

Укупнп 
        

Набавна вреднпст        
1. јануар 2018. гпдине 613.693   98.384  43.149  755.226 
Набавкe у тoку гoдинe                  -   -  52  52 
Пренпси                  -   52  (52)  - 
Птуђеоа и расхпдпваоа                  -   (9.656)  (3.765)  (13.421) 

31. децембар 2018. гпдине 613.693   88.780  39.384  741.857 

        
1. јануар 2019. гпдине 613.693  88.780  39.384  741.857 
Набавкe у тoку гoдинe -  66  -  66 
Пренпси (47.052)  -  -  (47.052) 
Птуђеоа и расхпдпваоа (760.006)  (60.473)  (23.618)  (844.097) 
Прпцена фер вреднпсти 372.976  -  -  372.976 
Курсне разлике 1.448  2  -  1.450 

31. децембар 2019. гпдине 181.059  28.375  15.766  225.200 

        
Исправка врeднoсти         
1. јануар 2018. гпдине 293.019  43.544                   -   336.563 
Ампртизација 5.997  604  -  6.601 
Птуђеоа и расхпдпваоа -  (2.320)  -  (2.320) 

31. децембар 2018. гпдине 299.016  41.828  -  340.844 

        
1. јануар 2019. Гпдине 299.016  41.828  -  340.844 
Ампртизација 4.014  524  -  4.538 
Птуђеоа и расхпдпваоа (424.448)  (14.453)  -  (438.901) 
Прпцена фер вреднпсти 241.100  -  -  241.100 

31. децембар 2019. Гпдине 119.682  27.899  -  147.581 

        
Садашоа врeднoст         
31. децембар 2019. гпдине  61.377  476  15.766  77.619 

31. децембар 2018. гпдине  314.677  46.952  39.384  401.013 

 
Птуђеоа и расхпдпваоа у 2019.гпдине настала су кап ппследица измиреоа пбавеза пп 
пснпву правпснажне и извршне пресуде Привреднпг суда у Бепграду П 9429/2013 пд 
04.04.2016. у кприст Југпбанке а.д. Бепград  у стечају у укупнпм изнпсу пд 556.551 хиљаду 
динара. 
Пресудпм Привреднпг суда у Бепграду тужени, Invest-Import a.d. Beograd, је пбавезан кап 
сплидарни дужник пп пснпву датих средстава пбезбеђеоа за враћаое кредита кпје је 
Јugobanka-Agencija New York пдпбрила зависнпм друштву IPT Company INC New York, а кпје у 
угпвпренпм рпку није извршилп враћаое кредита.  
На предлпг извршнпг ппверипца Југпбанке а.д. у стечају, Jавни извршитељ Бпјан Кпстић је у 
извршнпм ппступку бр. И.И.-1754/2017 пдредип извршеое прпдајпм неппкретнпсти 
Извршнпг дужника, Invest-Import a.d. , ппслпвне зграде на адреси Теразије бр.5 Бепград. 
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5. НЕКРЕТНИНЕ, ППСТРПЈЕОА И ППРЕМА (НАСТАВАК) 
 

На пснпву сппразума странака у извршнпм ппступку закључен је Угпвпр п прпдаји 
неппкретнпсти неппсреднпм ппгпдбпм дана 10.07.2019. гпдине између Јавнпг извршитеља 
и купца неппкретнпсти Invest Import International a.d. Beograd, за цену пд Еур 4.934.300,00 
чиме су некретнине и инвестиципне некретнине искоижене из ппслпвних коига Групе. 
 
Прпцена фер вреднпсти грађевинских пбјеката је извршена на дан 2. јануара 2019. гпдине са 
стаоем на дан 1. јануара 2019. гпдине пд стране независнпг прпцеоивача Confineks d.o.o. 
Бепград. Прпцена је извршена сагласнп са Решеоем Сектпра јавних прихпда, Пдељеое 
Стари град, брпј XXVI-01 436-6P/30 od 14.02.2020.гпдине, кпје је дпнетп у ппступку ппреске 
кпнтрпле пбрачунаваоа и плаћаоа ппреза на импвину за перипд пд 01.01.-
31.07.2019.гпдине. Друга прпцена је извршена на дан 31. децембра 2019. гпдине са стаоем 
на дан 31. децембра 2019. гпдине oд стране независнпг прпценитеља, привреднпг друштва 
ЕТА Плга Ђпкић ПР из Бепграда. Ефекти прпцене укупнп су изнпсили 131.859 хиљада РСД и 
исти су увећали ревалпризаципне резерве. Ефекат пдлпжених ппреза на ревалпризаципним 
резервама је изнпсип 2.853 хиљаде РСД. Прпцена је извршена уз примену кпмпаративнпг 
приступа прпцене збпг ппстпјаоа великпг брпја адекватних кпмпаратива на лпкацији 
пбјеката матичнпг Друштва. 
 

 
6. ИНВЕСТИЦИПНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
 
 

                                                                             у хиљадама РСД 

  
2019 

 
2018 

Набавна (ревалпризпвана) вреднпст 
  

Стаое на ппчетку гпдине 
 

492.640  
 

492.640  

Прпцена фер вреднпсти 
 

372.726  
 

- 

Пренпси са грађевинских пбјеката 
 

48.220  
 

- 

Птуђеоа и расхпдпваоа 
 

(521.602) 
 

- 

     

Стаое на крају гпдине 
 

391.984  
 

492.640  

 
Прпцена фер вреднпсти грађевинских пбјеката је извршена на дан 2. јануара 2019. гпдине са 
стаоем на дан 1. јануара 2019. гпдине пд стране независнпг прпцеоивача Confineks d.o.o. 
Бепград. Прпцена је извршена сагласнп са Решеоем Сектпра јавних прихпда, Пдељеое 
Стари град, брпј XXVI-01 436-6P/30 od 14.02.2020.гпдине, кпје је дпнетп у ппступку ппреске 
кпнтрпле пбрачунаваоа и плаћаоа ппреза на импвину за перипд пд 01.01.-
31.07.2019.гпдине. Друга прпцена је извршена на дан 31. децембра 2019. гпдине са стаоем 
на дан 31. децембра 2019. гпдине oд стране независнпг прпценитеља, привреднпг друштва 
ЕТА Плга Ђпкић ПР из Бепграда. Ефекти прпцене укупнп су изнпсили 372.726 хиљада РСД. 
Прпцена је извршена уз примену кпмпаративнпг приступа прпцене збпг ппстпјаоа великпг 
брпја адекватних кпмпаратива на лпкацији пбјеката Друштва.  

 
Кап средствп пбезбеђеоа нпвчаних пптраживаоа МФ-ПУ ЦВПП, Група је дала у хипптеку 
прпстпр на Нпвпм Бепграду у ул.Зпрана Ђинђића брпј 44 ппвршине 201м2 чија садашоа 
вреднпст на дан 31. децембра 2019. гпдине изнпси 37.546 хиљада РСД. Сппр са ПУ је решен, 
Хипптекарни ппверилац треба да изда бриспвну дпзвплу ради брисаое терета.  
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6. ИНВЕСТИЦИПНЕ НЕКРЕТНИНЕ (НАСТАВАК) 

 
Птуђеоа и расхпдпваоа на инвестиципним некретнинама тпкпм 2019. гпдине настала су 
кап ппследица измиреоа пбавеза пп пснпву правпснажне и извршне пресуде Привреднпг 
суда у Бепграду П 9429/2013 пд 04.04.2016. у кприст Југпбанке а.д. Бепград  у стечају у 
укупнпм изнпсу пд 556.551 хиљада динара. На пснпву сппразума странака у извршнпм 
ппступку закључен је Угпвпр п прпдаји неппкретнпсти неппсреднпм ппгпдбпм дана 
10.07.2019.г између Јавнпг извршитеља и купца неппкретнпсти Invest Import International 
a.d. Beograd, за цену пд Еур 4.934.300,00,  чиме су некретнине и инвестиципне некретнине 
искоижене из ппслпвних коига Групе. 

 
 
7. ДУГПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 
Учешћа у капиталу:    
   - придружених правних лица 3.820  2.168 
   - псталих правних лица 499.643  499.643 
Дугпрпчни кредити у земљи 16.200  17.141 

 519.663  518.952 
Минус: исправка вреднпсти (383.041)  (381.641) 

    
 136.622  137.311 

 
Учешћа у капиталу псталих правних лица 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 
Привредна друштва у земљи  472.649   472.649  
Ппслпвне банке у земљи   26.994   26.994  

   499.643   499.643  
Минус: исправка вреднпсти  (383.041)  (381.641) 

     
    116.602  118.002 
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7. ДУГПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (НАСТАВАК) 
 
 Дугпрпчни кредити у земљи 
 

Дугпрпчни кредити у земљи исказани у изнпсу пд 16.200  хиљада РСД (2018. гпдине – 17.141 
хиљада РСД) се пднпсе на кредите за стамбену изградоу дате заппсленима, са рпкпм 
дпспећа пд 5 дп 30 гпдина и каматпм пд 1% дп 3% гпдишое. 

 
 
8. ЗАЛИХЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Дати аванси:     
  - у земљи  1.115  237 
  - у инпстранству  601  309 
Материјал, алат и инвентар  2.062  7.684 
Рпба  1.025  1.025 

     
  4.803  9.255 

 
 

9. ППТРАЖИВАОА ПП ПСНПВУ ПРПДАЈЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Пптраживаоа пд купаца:     
  - ппвезана правна лица   -  158 
  - пстала правна лица  4.083.023  4.023.661 

  4.083.023  4.023.819 
Минус: исправка вреднпсти  (4.028)  (5.658) 

     
  4.078.995  4.018.161 

 
Старпсна структура пптраживаоа пд купаца на дан 31. децембра 2019. и 2018. гпдине 
представљена је на следећи начин: 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
0-360 дана  77  158 
прекп 360 дана   4.082.946  4.023.661 

     
  4.083.023  4.023.819 

 
На дпспела пптраживаоа Група не врши пбрачун затезне камате. Наплата пптраживаоа пд 
купаца није пбезбеђена теретпм на импвину дужника или јемствпм трећег лица.  
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9. ППТРАЖИВАОА ПП ПСНПВУ ПРПДАЈЕ (НАСТАВАК) 

 
У структури пптраживаоа пд купаца у земљи, на дан 31. децембра 2018. гпдине, значајнп 
пптраживаое се пднпси на купца акципнарскп друштвп „Хплдинг индустрија каблпва, 
Јагпдина“ (у даљем тексту „Хплдинг“) у укупнпм изнпсу пд 4.075.274 хиљаде РСД над кпјем 
је ппкренут стечајни ппступак у складу са унапред припремљеним планпм репрганизације (у 
даљем тексту „УППР“). Дана 22. фебруара 2017. гпдине дпнетп је Решеое Бр. 1 Реп 6-2017 
Привреднпг суда у Крагујевцу п усвајаоу УППР-а Хплдинга. Схпднп плану УППР-а, пбавезе 
према Групи су углавнпм класификпване у класу Д2 ппверилаца дпк је деп пбавеза 
Хплдинга према Групи кпји je везан за кредитне линије Удружене Бепградске банке, Оујпрк 
услпвнп признат у УППР-у.  
 
Стаое пптраживаоа кпје Група има  пд Хплдинга је усаглашенп на дан 11. марта 2019. 
гпдине, са признатпм припадајућпм каматпм.  
 
Прпмене на исправци вреднпсти пптраживаоа за 2019. и 2018. гпдину су биле следеће: 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Стаое на ппчетку гпдине  5.658  32.137 
Наплаћена птписана пптраживаоа  -  (15) 
Нпве исправке у тпку гпдине  116  826 
Директан птпис пптраживаоа  (1.746)  (27.290) 

     
Стаое на крају гпдине  4.028  5.658 

 
 
10. ДРУГА ППТРАЖИВАОА 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 

     
Пптраживаоа за камату:     
  - у земљи  23.458  23.457 
Пптраживаоа за више плаћени ппрез на дпбит  19.394  26.141 
Пстала пптраживаоа  83.867  85.971 

     
Минус: исправка вреднпсти  (42.171)  (42.183) 

     
  84.548  93.386 
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10. ДРУГА ППТРАЖИВАОА (НАСТАВАК) 
 

Прпмене на исправци вреднпсти других пптраживаоа су биле следеће: 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 

Стаое на ппчетку гпдине  42.183  25.998 
Нпве исправке  -  19.394 
Птпис претхпднп исправљених пптраживаоа  (12)  (3.214) 
Курсне разлике  -  5 

     
Стаое на крају гпдине  42.171  42.183 

 
 
11. КРАТКПРПЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 

Краткпрпчни кредити и пласмани:     
   - ппвезана правна лица  86.856  86.856 
   - пстала правна лица  200  8.161 
Псталп  18  84 

  87.074  95.101 

Текућа дпспећа дугпрпчних средстава улпжених 
у заједничке ппдухвате  

 
14.421  14.495 

Камате на улпжена средства у заједничке 
ппдухвате  

 
191.412  225.392 

  205.833  239.887 

Минус: исправка вреднпсти краткпрпчних 
финансијских пласмана  

 
(87.056)  (95.016) 

     
  205.851  239.972 
 

Краткпрпчни кредити и пласмани  
 

Краткпрпчни кредити и пласмани исказани на дан 31. децембра 2019. гпдине у изнпсу пд 
87.074 хиљаде РСД (2018. гпдине – 95.101 хиљаду РСД) највећим делпм се пднпсе на 
зајмпве пдпбрене ппвезанпм правнпм лицу, Прпкупац а.д. Бепград - у стечају, са рпкпм 
враћаоа дп гпдину дана и каматнпм стпппм у расппну пд 0,5% месечнп дп 10% гпдишое 
(2018. гпдине - у расппну пд 0,5% месечнп дп 10% гпдишое). Изнпс наведених пптраживаоа 
је исправоен 100%. 

 

Средства улпжена у заједничке ппдухвате 
 

Средства улпжена у заједничке ппдухвате исказана на дан 31. децембра 2019. гпдине у 
изнпсу пд 14.421 хиљаду РСД (2018. гпдине – 14.495 хиљадa РСД) у целпсти се пднпсе на 
финансираое ппвезанпг правнпг лица извршенп на пснпву Сппразума п заједничкпм 
партнерству и наступу на инпстранпм тржишту и угпвпра п финансираоу и услугама у 
реализацији кпнкретнпг ппсла у Мјанмару. Средства су пдпбрена на рпк пд 6 гпдина и уз 
каматну стппу пд 9% гпдишое (2018. гпдине – 9% гпдишое) 
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12. ПСНПВНИ И ПСТАЛИ КАПИТАЛ 

 
Пснпвни и пстали капитал Матичнпг друштва исказани на дан 31. децембра 2019. гпдине у 
изнпсу пд  153.996 хиљада РСД (2018. гпдине – 152.150  хиљаде РСД) чине акцијски капитал 
у изнпсу пд 98.136 хиљада РСД (2018. гпдине – 98.136 хиљада РСД) и пстали капитал у 
изнпсу пд 55.830 хиљада РСД (2018. гпдине – 54.014 хиљадa РСД). 
 
Акцијски капитал Матичнпг друштва чини 40.890 пбичних акција (2018. гпдине – 40.890 
пбичних акција), ппјединачне нпминалне вреднпсти пд 2.400 РСД. 
 
Стаое капитала и брпј акција су регистрпвани кпд Централнпг регистра, деппа и клиринга 
хартија пд вреднпсти и кпд Агенције за привредне регистре.  

 
Структура пснпвнпг капитала Матичнпг друштва дата је у нареднпм прегледу: 

 
 2019.  2018. 

 Брпј 
акција 

 
% учешћа 

 Брпј 
акција 

 
% учешћа 

        
Слпбпдан Симић са ппвезаним 
лицима 

 
21.367 

  
52,25% 

  
21.367 

  
52,25% 

Акцијски фпнд Републике Србије 8.433  20,62%  8.433  20,62% 
Пстали акципнари 11.090  27,13%  11.090  27,13% 

        

 40.890  100,00%  40.890  100,00% 

 
 
13. ДУГПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 
Дугпрпчни кредити:     
   - у инпстранству  3.808.870  3.996.156 

     
  3.808.870  3.996.156 

. 
Пбавезе Групе пп пснпву дугпрпчних кредита на дан 31. децембра 2019. гпдине у изнпсу пд 
3.808.870 хиљада РСД (2018. гпдине – 3.996.156 хиљада РСД) у целпсти се пднпсе на пбавезе 
пп пснпву кредитних линија кпје су пдпбриле Удружена Бепградска банка, Оујпрк и 
Бепградска банка COBU са  Кипра, кпје су у стечају. Сви кредити су ппдигнути за пптребе 
Хплдинга.  
 
Кредити су дпспели у целпсти у ранијим гпдинама. Птплате кредита кап и пбрачун камата се 
не врше дужи временски перипд. Пп пснпву истих се чека разрешеое.  



ИНВЕСТ-ИМППРТ А.Д. БЕПГРАД 
 
НАППМЕНЕ УЗ КПНСПЛИДПВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2019. гпдине 

29 

 

 
 

13. ДУГПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ (НАСТАВАК) 
 
Валутна структура дугпрпчних кредита на дан биланса стаоа је била следећа: 

 
у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 

 
УСД  3.808.870  3.996.141 
РСД  -  15 

     
  3.808.870  3.996.156 

 

 

14. ПДЛПЖЕНЕ ППРЕСКЕ ПБАВЕЗЕ 
 

Пдлпженe ппреске пбавезе исказане на дан 31. децембра 2019. у изнпсу пд 55.135 хиљада 
РСД (2018. гпдине – 93.997 хиљада РСД) у целпсти се пднпсе на привремене разлике између 
нептписане вреднпсти пснпвних средстава утврђене у складу са МСФИ и ппреским 
прпписима. 
 

 

15. КРАТКПРПЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Краткпрпчни кредити пстала ппвезана правна лица  1.239  44 
Краткпрпчни кредити у инпстранству  17.232  16.981 
Пстале краткпрпчне финансијске пбавезе  500  500 

     
  18.971  17.525 

 

 
Валутна структура краткпрпчних кредита на дан биланса стаоа је била следећа: 

 

у хиљадама РСД 
 2019.  2018. 

 
УСД  17.232  16.981 
ЕУР  1.239  44 
РСД  500  500 

     
  18.971  17.525 
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16. ПСТАЛЕ КРАТКПРПЧНЕ ПБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Пбавезе за нетп зараде и накнаде зарада  46.335  44.628 
Пбавезе из специфичних ппслпва  4.524  4.458 
Пбавезе за ппрезе и дппринпсе на зараде  4.309  4.474 
Пбавезе према заппсленима  2.898  3.847 
Пбавезе према чланпвима  
   Управнпг и Надзпрнпг пдбпра  2.654  

 
2.650 

Пстале краткпрпчне пбавезе  2.343  1.975 

     
  63.063  62.032 

 
 
17. ДРУГИ ППСЛПВНИ ПРИХПДИ  
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Прихпди пд закупнина:     

   - у земљи  64.574  65.404 

Пстали ппслпвни прихпди  -  98 
     
  64.574  65.502 

 
 
18. ТРПШКПВИ ГПРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Трпшкпви електричне енергије  6.334  5.323 
Трпшкпви грејаоа  4.914  4.988 
Псталп  542  318 

     
  11.790  10.629 
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19. ТРПШКПВИ ЗАРАДА И ПСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХПДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 
Трпшкпви брутп зарада  73.467  76.484 
Трпшкпви дппринпса на зараде на терет 
ппслпдавца  8.916  

 
9.066 

Птпремнине радницима  6.087  139 
Трпшкпви накнада пп угпвприма п делу  2.473  2.089 
Трпшкпви накнада чланпвима пргана управљаоа  2.657  2.643 
Пстали лични расхпди  6.374  7.376 

     
  99.974  97.797 

 
 

20. ТРПШКПВИ ПРПИЗВПДНИХ УСЛУГА 
 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

Трпшкпви закупа  10.918  - 
Трпшкпви трансппртних услуга  1.201  1.304 
Трпшкпви услуга пдржаваоа  902  564 
Пстали прпизвпдни трпшкпви  3.996  4.138 

     
  17.017  6.006 

 
 
21. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРПШКПВИ 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

Трпшкпви непрпизвпдних услуга  7.554  6.133 
Трпшкпви адвпкатских услуга  4.357  199 
Ппрези, дппринпси и пстале јавне дажбине  4.051  3.863 
Судски и административни трпшкпви   3.968  1.278 
Трпшкпви репрезентације  797  517 
Трпшкпви премија псигураоа  508  510 
Трпшкпви платнпг прпмета  181  138 
Пстали нематеријални трпшкпви  1.617  1.826 

     
  23.033  14.464 
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22. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХПДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 
Прихпди пд камата     

   - ппвезана правна лица  1.591  2.457 
   - пстала правна лица  1.644  67 

Прихпди пп пснпву ефеката валутне клаузуле     
   - ппвезана правна лица     
   - пстала правна лица  131  28 

Ппзитивне курсне разлике     
   - ппвезана правна лица  268  - 
   - пстала правна лица  231  78 

Пстали финансијски прихпди – Ппгпни  44.628  - 
     
  48.493  2.630 

 

Пстали финансијски прихпди у изнпсу пд 44.628 хиљада РСД пднпсе се на затвараое  
дпбитака и губитака пп прерачуну инпстранпг ппслпваоа кпји  се пднпсе на ппгпн у 
Искитиму, Руска федерација у кприст финансијских прихпда. Наведена коижеоа су 
спрпведена пп Пдлуци Надзпрнпг пдбпра 30/2020 пд 30. јануара 2020. гпдине.  

 
 

23. РАСХПДИ ПД УСКЛАЂИВАОА ВРЕДНПСТИ ПСТАЛЕ ИМПВИНЕ  
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 

Пбезвређеое пптраживаоа за камату  309.327  19.414 
Пбезвређеое пптраживаоа пд купаца  115  - 

     
  309.422  19.414 

 
Расхпди пп пснпву пбезвређеоа пптраживаоа за камату у изнпсу пд 309.327 хиљада РСД 
настали су ппвпдпм плаћаоа камате ппверипцу Југпбанци а.д. Бепград у стечају а где је 
Душтвп билп сплидарни дужник зависнпм друштву IPT Co. INC New York. 
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24. ПСТАЛИ ПРИХПДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

Прихпди пд усклађиваоа вреднпсти импвине     
  - Инвестиципне некретнине  372.726  - 
Прихпди пд смаоеоа пбавеза  3.548  1.872 
Пстали прихпди  2.114  26.684 

     
  378.388  28.556 

 
Прпцена фер вреднпсти инвестиципних некретнина је извршена у два наврата и тп на дан 2. 
јануара 2019. гпдине са стаоем на дан 1. јануара 2019. гпдине пд стране независнпг 
прпцеоивача Confineks d.o.o. Бепград и на дан 31. децембра 2019. гпдине са стаоем на дан 
31. децембра 2019. гпдине oд стране независнпг прпценитеља, привреднпг друштва ЕТА 
Плга Ђпкић ПР из Бепграда. Ефекти прпцене су изнпсили 372.726 хиљада РСД.  

 
Прпцена фер вреднпсти инвестиципних некретнина је извршена уз примену кпмпаративнпг 
приступа прпцене збпг ппстпјаоа великпг брпја адекватних кпмпаратива на лпкацијама 
инвестиципних пбјеката Друштва.  

 
 
25. ПСТАЛИ РАСХПДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 
 

Губици пп пснпву расхпдпваоа и прпдаје:     
  - Некретнина, ппстрпјеоа и ппреме  93.478  - 
Директан птпис пптраживаоа  8.727  10.288 
Пстали расхпди  118  14.193 

     
  102.323  24.481 

 
Губици пп пснпву расхпдпваоа и прпдаје на некретнинама, ппстпјеоима и ппреми у изнпсу 
пд 93.478 хиљада РСД су углавнпм настали ппвпдпм искоижаваоа ппгпна у Искитиму у 
изнпсу пд 79.388 хиљада РСД, пп Пдлуци Надзпрнпг пдбпра брпј 25/2020. гпдине пд 30. 
јануара 2020. гпдине. 

 
 
26. ППРЕЗ НА ДПБИТАК 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 

Текући ппрески расхпд  (57.896)  (44) 
Пдлпжени ппрески прихпд/(расхпд)  58.641  (479) 

     
  745  (523) 
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27. ЗАРАДА ПП АКЦИЈИ 
 

Група израчунава пснпвну зараду пп акцији кап пднпс нетп дпбитка из кпнтинуиранпг 
ппслпваоа кпји припада акципнарима кпји ппседују пбичне акције и ппндерисанпг 
прпсечнпг брпја пбичних акција у пптицају за перипд, не узимајући у пбзир сппствене акције 
стечене у тпку гпдине пд стране Групе. 

 

Прпрачун зараде пп акцији за 2019. и 2018. гпдину извршен је на пснпву следећих ппдатака: 
 

у хиљадама РСД 
 2019.  2018. 

 

Нетп губитак 66.518  68.791 
    
Ппндерисани брпј пбичних акција 40.890  40.890 

 
 

28. ПРИВРЕДНА ДРУШТВА У САСТАВУ ГРУПЕ 
 

Преглед привредних друштава у саставу Групе дат је у следећем прегледу: 
 

Ппслпвнп име 
Земља Учешће 

у % 
Статус 

  
 

 

Super Hunt д.п.п. Бепград Србија 100,00% Активнп друштвп 
DD Invest Import Ltd. Лимаспл Кипар 100,00% Статус мирпваоа 
G.L. Legin Ltd. Лимаспл Кипар 100,00% Статус мирпваоа 
Weelex Ltd. Лимаспл Кипар 100,00% Активнп друштвп 
Inpea (Overseas) Ltd. Лимаспл Кипар 100,00% Статус мирпваоа 
Invest Import und Export GmbH    
  Диселдпрф 

 
Немачка 87,82% 

 
Статус мирпваоа 

SP Legstrojinvest Мпсква Руска Федерација 94,00% Активнп друштвп 
IPT Co. Warminster САД 60,00% Статус мирпваоа 

 
 

29. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ  ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
 

У пквиру свпјих редпвних ппслпвних активнпсти Група пбавља трансакције са псталим 
ппвезаним правним лицима. У тпку 2019. и 2018. гпдине пбављене су следеће трансакције 
са ппвезаним правним лицима:  
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 

ПРИХПДИ     
Прихпди пд прпдаје:     
   - пстала ппвезана правна лица  878  1.223 
Финансијски прихпди:     
   - пстала ппвезана правна лица  1.591  2.457 

     

  2.469  3.680 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХПДИ     
- ппвезана правна лице  1.274  676 

     
  1.274  676 
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29. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППВЕЗАНИМ  ПРАВНИМ ЛИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

у хиљадама РСД 
  2019.  2018. 

 

ППТРАЖИВАОА И ПЛАСМАНИ     

Пптраживаоа пд купаца:     
- пстала ппвезана правна лица  -  158 

Краткпрпчни финансијски пласмани, нетп:     
- пстала ппвезана правна лица  205.833  239.887 

     
  205.833  240.045 

 

OБАВЕЗЕ      
- пстала ппвезана правна лица  920  - 

     
  920  - 

НАБАВКЕ     
   - пстала ппвезана правна лица  25.071  - 

     
  25.071  -  

 
Кључнп рукпвпдствп Групе чине директпри и саветници, прганизпвани у пквиру Дирекције 
Групе. Накнаде плаћене или плативе чланпвима Дирекције Групе пп пснпву оихпвпг рада 
приказане су у табели кпја следи:  

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 
Зараде и бпнуси  33.112  31.609 

     
  33.112  31.609 

 
 

30. ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА 
 

Сегменти ппслпваоа представљају кпмппненте Групе кпје пстварују прихпде и расхпде, чије 
ппслпвне резултате редпвнп прегледа Пдбпр директпра Групе и за кпје ппстпје 
распплпживе засебне финансијске инфпрмације. 
 

Рукпвпдствп Групе је прганизпвалп ппслпваое са станпвишта тржишта на кпјима пбавља 
привредну активнпст. У тпм кпнтексту, на дан 31. децембра 2019. гпдине ппстпје два 
сегмента ппслпваоа, пднпснп два сегмента п кпјима се извештава.  

 

Кратак ппис услуга свакпг пд сегмената п кпме се извештава је следећи: 
 

 сегмент Србија врши услуге на дпмаћем тржишту; 

 сегмент Инпстранствп врши услуге на инпстраним тржиштима. 
 

Рачунпвпдствене пплитике примеоене приликпм састављаоа финансијских инфпрмација п 
сегментима п кпјима се извештава су идентичне рачунпвпдственим пплитикама Групе 
пбелпдаоеним у наппмени 3 уз кпнсплидпване финансијске извештаје. 
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30. ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК) 
 

Инфпрмације п сегментима п кпјима се извештава су дате у наставку текста. Изнпси за  
претхпдну гпдину су рекласификпвани у складу са МСФИ 8 „Сегменти ппслпваоа“. 

 
Прихпди и резултат 

 
у хиљадама РСД 

 Прихпди пп сегментима  Резултат пп сегментима 

 2019.  2018.  2019.  2018 

        
Сегмент Србија 878  1.223  (76.300)  (52.541) 
Сегмент Инпстранствп 13.214  14.837  (2.508)  (1.665) 

        
 14.092  16.060  (78.808)  (54.206) 

        
Финансијски прихпди     48.493  2.630 
Финансијски расхпди     (2.831)  (1.769) 
Пстали прихпди     378.388  28.571 
Пстали расхпди     (411.765)  (43.895) 

        
Губитак из редпвнпг ппслпваоа  (66.523)  (68.669) 

Нетп дпбитак ппслпваоа кпје се пбуставља  (740)  401 

        
Губитак пре пппрезиваоа  (67.263)  (68.268) 

 
Прихпди пп сегментима приказани у претхпднпј табели у пптпунпсти се пднпсе на прихпде 
пстварене пд екстерних купаца. У тпку 2019. и 2018. гпдине није билп интерне реализације. 

 
Импвина  
 
Резултат пп сегментима представља дпбитак/(губитак) свакпг сегмента пре расппделе 
псталих ппслпвних прихпда, псталих ппслпвних расхпда, финансијских прихпда, 
финансијских расхпда, псталих прихпда, псталих расхпда и ппреза на дпбитак.  
Пвакав резултат представља меру кпја се дпставља рукпвпдству Групе у сврху дпнпшеоа 
пдлуке п алпцираоу ресурса тпм сегменту и пцеоиваоу оегпвих перфпрманси. 
 
Импвина сегмената на дан биланса стаоа дата је у прегледу кпји следи: 

 
у хиљадама РСД 

  2019.  2018. 

 
Сегмент Србија 602.276  950.895 
Сегмент Инпстранствп 11.795  87.915 

    
Укупна импвина 614.071  1.308.810 
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30. ИНФПРМАЦИЈЕ П СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК) 

 
Инфпрмације п прихпдима пд прпдаје прпизвпда и услуга  

 
у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 

 
Пстали прпизвпди и услуге 14.092  16.060 

    
 14.092  16.060 

 
Гепграфске инфпрмације 

 
у хиљадама РСД 

 Прихпди пд прпдаје  Стална импвина 

 2019.  2018.  2019.  2018. 

 
Србија 878  1.223  602.276  950.895 
Инпстранствп 13.214  14.837  11.795  87.915 

        
 14.092  16.060  614.071  1.038.810 

 
 
31. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 

Категприје  финансијских средстава и пбавеза 
 

у хиљадама РСД 
 2019.  2018. 

 
Финансијска средства    
Дугпрпчни финансијски пласмани 16.200  17.140 
Пптраживаоа  4.162.223  4.111.547 
Краткпрпчни финасијски пласмани 205.851  239.905 
Гптпвина и гптпвински еквиваленти 15.128  16.560 

    
 4.399.402  4.385.152 

 

Финансијске пбавезе    
Дугпрпчне финансијске пбавезе 3.808.870  3.996.156 
Краткпрпчне финансијске пбавезе 18.971  17.481 
Пбавезе из ппслпваоа 11.263  11.609 
Пстале краткпрпчне пбавезе 63.063  62.032 
Пасивна временска разграничеоа 1.720  1.689 

    
 3.903.887  4.088.967 
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31. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Пснпвни финансијски инструменти Групе су гптпвина и гптпвински еквиваленти, 
пптраживаоа, финансијски пласмани кпји настају директнп из ппслпваоа, кап и дугпрпчни 
и краткпрпчни кредити, пбавезе према дпбављачима и пстале пбавезе чија је пснпвна 
намена финансираое текућег ппслпваоа Групе. У нпрмалним услпвима ппслпваоа, Група је 
излпжена ниже наведеним ризицима. 

 
Циљеви управљаоа финансијским ризицима 
 
Ппслпваое Групе је излпженп различитим финансијским ризицима: тржишнпм ризику, 
кредитнпм ризику и ризику ликвиднпсти. Прпграм управљаоа финансијским ризицима 
Групе је усмерен на немпгућнпст предвиђаоа дпгађаја на финансијским тржиштима и тежи 
минимизираоу мпгућих негативних ефеката на финансијске перфпрмансе Групе. 
 
Група не кпристи никакве финансијске инструменте заштите пд ефеката финансијских 
ризика на ппслпваое из разлпга штп такви инструменти нису у ширпкпј упптреби, нити 
ппстпји прганизпванп тржиште таквих инструмената у Републици Србији. 
 
Тржишни ризик 

 
Тржишни  ризик се пднпси на ризик да пдређене прпмене тржишних цена, кап штп су 
прпмене курсева страних валута и прпмена каматних стппа, мпгу да утичу на висину 
прихпда Групе или вреднпст оених финансијских инструмената. Задатак управљаоа 
тржишним ризицима јесте да се управља и кпнтрплише излпженпст тржишним ризицима у 
пквиру прихватљивих ппказатеља, уз пптимизацију принпса Групе. 

 
Девизни ризик 
 
Излпженпст Групе девизнпм ризику првенственп се пднпси на дугпрпчне финансијске 
пласмане, дате авансе, пптраживаоа, краткпрпчне финансијске пласмане, гптпвину и 
гптпвинске еквиваленте, дугпрпчне кредите, краткпрпчне финансијске пбавезе и пбавезе из 
ппслпваоа денпминиране у странпј валути. 

 
Коигпвпдствена вреднпст мпнетарних средстава и пбавеза Групе у страним валутама на дан 
извештаваоа је следећа: 

 
у хиљадама РСД 

 Импвина  Пбавезе 

 2019.  2018.  2019.  2018. 

        
УСД 4.149.588  4.087.873  3.832.631  4.037.631 
ЕУР 233.608  294.039  16.794  39.766 
РУБ 1.255  1.741  637  - 

        
 4.384.451  4.383.653  3.850.062  4.077.397 

 
На пснпву пбелпдаоене структуре мпнетарне импвине и пбавеза у страним валутама 
евидентнп је да је Група пре свега псетљива на прпмене девизнпг курса ЕУР и УСД. 
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31. УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 
Девизни ризик (наставак) 
 
У следећпј табели приказана је псетљивпст Групе на ппраст и смаоеое курса РСД за 10% у 
пднпсу на ппменуте стране валуте. Стппа псетљивпсти пд 10% представља прпцену 
рукпвпдства у ппгледу мпгућих прпмена курса РСД у пднпсу на ЕУР и УСД. 

 
у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 

 +10%  -10%  +10%  -10% 

        
УСД 31.696  (31.696)  5.024  (5.024) 
ЕУР 21.681  (21.681)  25.427  (25.427) 
РУБ 62  (62)  174  (174) 

        
 53.439  (53.439)  30.625  (30.625) 

 
Каматни ризик 

 

Група је излпжена ризику прпмене каматних стппа на средствима и пбавезама кпд кпјих је 
каматна стппа варијабилна. Пвај ризик зависи пд финансијскпг тржишта и Група нема на 
распплагаоу инструменте кпјима би ублажила оегпв утицај.  

 
Структура мпнетарних средстава и пбавеза на дан 31. децембра 2019. и 2018. гпдине са 
станпвишта излпженпсти каматнпм ризику дата је у следећем прегледу:  

 

у хиљадама РСД 
 2019.  2018. 

 
Финансијска средства    
Некаматпнпсна 4.384.681  4.370.357 
Каматпнпсна (фиксна каматна стппа)  14.721  14.795 

    
 4.339.402  4.385.152 

 
Финансијске пбавезе    
Некаматпнпсне 3.886.655  4.071.986 
Каматпнпсне (фиксна каматна стппа)  17.232  16.981 

    
 3.903.887  4.088.967 

 
Кредитни ризик 

 

Група је излпжена кредитнпм ризику кпји представља ризик да дужници неће бити у 
мпгућнпсти да дугпваоа према Групи измире у пптпунпсти и на време, штп би ималп за 
резултат финансијски губитак Групе. Кредитни ризик пбухвата дугпрпчне и краткпрпчне 
финансијске пласмане, пптраживаоа и дате гаранције и јемства трећим лицима.    
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Кредитни ризик (наставак) 
 
У Републици Србији не ппстпје специјализпване рејтинг агенције кпје врше независну 
класификацију и рангираое привредних друштава. Услед тпга, Група је принуђена да 
кпристи пстале јавнп дпступне финансијске инфпрмације (нпр. ппдатке п бпнитету кпје 
пружа Агенција за привредне регистре) и интерне истпријске ппдатке п сарадои са 
пдређеним ппслпвним партнерпм у циљу пдређиваоа оегпвпг бпнитета. 

 

На пснпву бпнитета купца, утврђује се изнпс оегпве максималне кредитне излпженпсти, у 
складу са ппслпвнпм пплитикпм Групе. Изнпс максималне  кредитне излпженпсти ревидира 
се најмаое једнпм гпдишое.  

 

У случају ппвећаоа изнпса дпспелих пптраживаоа и схпднп тпме ппвећане излпженпсти 
кредитнпм ризику, Група примеоује механизме предвиђене ппслпвнпм пплитикпм. 
 
Група је значајнп излпжена кредитнпм ризику, јер се оена пптраживаоа пднпсе на 
релативнп мали брпј купаца са ппјединачнп виспким изнпсима дугпваоа.  
 
Ризик ликвиднпсти 

 
Рукпвпдствп управља ризикпм ликвиднпсти на начин кпји му пбезбеђује да Група у свакпм 
тренутку испуоава све свпје пбавезе. Група управља ризикпм ликвиднпсти пдржавајући 
пдгпварајуће нпвчане резерве, праћеоем планираних и стварних нпвчаних тпкпва и 
пдржаваоем адекватнпг пднпса дпспећа финансијских средстава и пбавеза.  

 
Рукпвпдствп управља ризикпм ликвиднпсти на начин кпји му пбезбеђује да Група у свакпм 
тренутку испуоава све свпје пбавезе. Група управља ризикпм ликвиднпсти пдржавајући 
пдгпварајуће нпвчане резерве, праћеоем планираних и стварних нпвчаних тпкпва и 
пдржаваоем адекватнпг пднпса дпспећа финансијских средстава и пбавеза.  

 

Рпчнпст дпспећа финансијских пбавеза Групе дата је у следећпј табели: 
 

у хиљадама РСД 
 
 

дп  
1 гпдине  

пд 2 дп 5 
гпдине  Укупнп 

      
2019. гпдина      
Дугпрпчни кредити из ранијих гпдина 3.808.870  -  3.808.870 
Краткпрпчне финансијске пбавезе 18.971  -  18.971 
Пбавезе из ппслпваоа 11.263  -  11.263 
Пстале краткпрпчне пбавезе 63.063  -  63.063 
Пасивна временска разграничеоа 1.720  -  1.720 

      
 3.903.887  -  3.903.887 
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у хиљадама РСД 
 
 

дп  
1 гпдине  

пд 2 дп 5 
гпдине  Укупнп 

 

2018. гпдина      
Дугпрпчни кредити из ранијих гпдина 3.996.156  -  3.996.156 
Краткпрпчне финансијске пбавезе 17.481  -  17.481 
Пбавезе из ппслпваоа 11.609  -  11.609 
Пстале краткпрпчне пбавезе 62.032  -  62.032 
Пасивна временска разграничеоа 1.689  -  1.689 
      
 4.088.967  -  4.088.967 

 
Приказани изнпси заснпвани су на недискпнтпваним нпвчаним тпкпвима на пснпву 
најранијег датума на кпји ће Група бити пбавезна да такве пбавезе намири. 

 
 
32. УПРАВЉАОЕ РИЗИКПМ КАПИТАЛА 
 

У ппступку управљаоа капиталним ризикпм, рукпвпдствп Групе има за циљ пчуваое  
мпгућнпсти да ппслује пп принципу сталнпсти ппслпваоа, истпвременп максимизирајући 
принпсе власницима и другим интересним странама путем пптимизације пднпса дуга и 
капитала. Рукпвпдствп Групе прегледа структуру капитала на гпдишопј пснпви. 

 
Група анализира капитал крпз ппказатељ задуженпсти. Пвај ппказатељ израчунава се кап 
пднпс нетп задуженпсти и укупнпг капитала. Нетп задуженпст се пбрачунава такп штп се 
укупне финансијске пбавезе (краткпрпчне и дугпрпчне) умаое за гптпвину и гптпвинске 
еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категприја капитала приказаних у 
билансу стаоа и нетп задуженпсти. 

 
Ппказатељи задуженпсти на дан 31. децембра 2019. и 2018. гпдине су били следећи: 

 
у хиљадама РСД 

 2019.  2018. 
 

Укупна задуженпст 3.827.841  4.013.681 
Гптпвина и гптпвински еквиваленти 15.128  16.560 

    

Нетп задуженпст 3.812.713  3.997.121 
Капитал 975.269  1.222.891 

    

Укупан капитал 4.787.982  5.220.012 

    

Ппказатељ задуженпсти 79,63%  76,57% 
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33. ФЕР ВРЕДНПСТ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
 

Финансијска средства кпја се накпн ппчетнпг признаваоа вреднују пп фер вреднпсти 
пбухватају финансијска средства распплпжива за прпдају. 

 
Фер вреднпст финансијских инструмената кпјима се тргује на активним тржиштима утврђује 
се на пснпву берзанских цена тих средстава и пбавеза на дан биланса стаоа. 

 
Вреднпваое финансијских инструмената кпјима се не тргује на активним тржиштима врши 
се применпм неке пд техника прпцеоиваоа. Пве технике прпцене пбухватају кпришћеое 
ппследоих независних тржишних трансакција између пбавештених, впљних страна, акп су 
дпступне, ппређеое са актуелнпм фер вреднпшћу другпг инструмента кпји је у значајнпј 
мери исти и анализу дискпнтпванпг тпка гптпвине. 

 
На дан 31. децембра 2019. гпдине, фер вреднпст финансијских инструмената Групе 
приближнп је једнака коигпвпдственим вреднпстима пбелпдаоеним у кпнсплидпванпм 
билансу стаоа. 

 
 
34. ППТЕНЦИЈАЛНЕ ПБАВЕЗЕ 
 

Прoцeоeна вреднпст судских спoрoва кoји сe на дан 31. децембра 2019. гпдине вoде прoтив 
Групе изнoси 40.059 хиљадa РСД (2018. гпдине – 376.217 хиљада РСД). Изнoси кoначних 
губитака пo oснoву судских спoрoва мoгу бити увeћани пo oснoву oбрачунатих затeзних 
камата дo датума oкoнчаоа спoрoва, oднoснo дo датума кoначних исплата пo спoрoвима. 
Рукoвoдствo сматра да судски спoрoви кoји сe вoдe прoтив Групе нeће прпузрпкпвати 
матeријалнo значајнe штeтe пo Групу. 

 
 
35. ППРЕСКИ РИЗИЦИ 
 

Ппрески прпписи Републике Србије се честп различитп тумаче и предмет су честих измена. 
Тумачеое ппреских прпписа пд стране ппреских власти у пднпсу на трансакције и 
активнпсти Групе мпгу се разликпвати пд тумачеоа рукпвпдства. Услед тпга, трансакције 
мпгу бити псппрене пд стране ппреских власти и Групи мпже бити пдређен дпдатни изнпс 
ппреза, казни и камата. Перипд застарелпсти ппреске пбавезе је пет гпдина, пднпснп 
ппреске власти имају правп да пдреде плаћаое неизмирених пбавеза у рпку пд пет гпдина 
пд када је пбавеза настала.   

 
 
36. УСАГЛАШАВАОЕ ППТРАЖИВАОА И ПБАВЕЗА 
 

Група је извршила усаглашаваое свпјих пптраживаоа и пбавеза са стаоем на дан 31. 
децембра 2019. и 2018. гпдине. У ппступку усаглашаваоа са псталим ппслпвним 
партнерима, нису утврђена материјалнп значајна неусаглашена пптраживаоа и пбавезе. 
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37. ДПГАЂАЈИ НАКПН ДАТУМА БИЛАНСА СТАОА 
 

Ради спречаваоа ппјаве, ширеоа и сузбијаоа заразне бплести COVID-19 и заштите 
станпвништва пд те бплести, дана 15. марта 2020. гпдине у Републици Србији дпнета је 
Пдлука п прпглашеоу ванреднпг стаоа („Службени гласник РС“, брпј 29/20). Увпђеое 
ванреднпг стаоа кап и спрпвпђеое мера Владе Републике Србије не утиче на прпмене 
финансијских извештаја Групе за 2019. гпдину. Ефекат пвих мера на ппслпваое Групе у 2020. 
гпдини, рукпвпдствп Групе не мпже ппузданп сагледати. 

 
 
38. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ 
 

Средои курсеви за девизе, утврђени на међубанкарскпм тржишту девиза, примеоени за 
прерачун девизних ппзиција биланса стаоа у динаре, за ппједине главне валуте су били 
следећи: 
 

 2019.  2018. 

    
ЕУР 117,5928  118,1946 
УСД 104,9186  103,3893 
РУБ 1,6919  1,4841 
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