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БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

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 686062 689714 0

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

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 449099 450915 0

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

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 31493 33349

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 431 391

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 391984 391984

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

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у
припреми 0016 14072 14072

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
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0
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0
313381
69445
286782
0
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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 236963 238799 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних
лица 0025 105998 105998

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 115802 116602

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 15163 16199

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

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

0043 145093 220686 0

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +
0049 + 0050) 0044 3318 4166 0

10 1. Материјал, резервни делови, алат и
ситан инвентар 0045 1992 2026

11 2. Недовршена производња и недовршене
услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

14072
14072
391984
391984
391
431
33349
31493
11119
11119
0
450915
449099


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 301 1115

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

0051 1309 4639 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 1147 1258

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

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

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 162 77

205 и део

209
6. Купци у иностранству 0057 3304

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

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ
ПОСЛОВА 0059 3

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 1407 1320

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 138122 208701 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани -
матична и зависна правна лица 0063 3070 2850

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

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0065 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 135052 205833

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И
ГОТОВИНА 0068 683 1640

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 254 217

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

0071 831155 910400 0

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 808404 815641

116602
115802
105998
105998
0
238799
236963
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 641090 711334

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

0402 623446 623446 0

300 1. Акцијски капитал 0403 98136 98136

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 37249 37249

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 28375 54974

330

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

0414 59720 59720

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

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 1006 207

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +
0419) 0417 0 286782 0

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 286782

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 69445 313381 0

350 1. Губитак ранијих година 0422 313381

351 2. Губитак текуће године 0423 69445

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 9566 10492 0

0
0
0
16199
15163


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 9566 10492 0

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у
капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним
правним лицима 0434 9566 10492

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

416 7. Обавезе по основу финансијског
лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 55576 55135

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

0442 124923 133439 0

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

0443 0 0 0

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

421 2. Краткорочни кредити од осталих
повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у
земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у
иностранству 0447

0
4639
1309
1115
301
1025
1025
2026
1992
0
4166
3318
0
220686
145093


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

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И
КАУЦИЈЕ 0450 5703 4739

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

0451 1617 1785 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 1511 1679

436 6. Добављачи у иностранству 0457 106 106

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 54954 62950

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА
ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 302 758

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,
ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 60477 61487

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 1870 1720

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 831155 910400

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 808404 815641

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
208701
138122
1320
1407
3
3304
77
162
1258
1147


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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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 67800 65452

60
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)
1002 381 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 381

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 360 878

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 360 878

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

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 4270

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 62789 64574

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=00aaddee-a040-4977-a189-747b3b1877ac&hash=AE3FA523B2D4B905D154F61432A7DD3A6F9C8DC7
313381
69445
58641
442
57872
314150
69003
740
23
313410
68980
102240
159
377358
49
555823
3
43595
2113
1360
32
197
4
1484
191
1484
191
3041
227
362
40
77
83
44628
1301
1251
268
966
46197
2217
46636
2340
76300
70986
15479
6944
0
381
65452
67800
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=00aaddee-a040-4977-a189-747b3b1877ac&Naziv=Bilans%20uspeha&hash=AE3FA523B2D4B905D154F61432A7DD3A6F9C8DC7#
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
138786 141752

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 362

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 1950 1122

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 1272 11788

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 85230 94554

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 40932 14646

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 2096 4163

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 6944 15479

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

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 1031 70986 76300

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 +
1039) 1032 2340 46636

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

1033 2217 46197

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних
правних лица 1034 966 268

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних
правних лица 1035 1251 1301

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 83 77

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

1039 40 362

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 +
1047) 1040 227 3041

56, осим 562, 563 и 564

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

1041 191 1484

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и
зависним правним лицима 1042 191 1484

878
360
878
360
381


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

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 4 197

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

1047 32 1360

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -
1040) 1048 2113 43595

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 3

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

1051 555823

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 49 377358

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 159 102240

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 68980 313410

69-59

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

1056

59-69

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

1057 23 740

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

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054
+ 1057 - 1056) 1059 69003 314150

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 57872

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 442

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 58641

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦА 1063

362
141752
138786
64574
62789
4270


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 69445 313381

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА 1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ
ВЛАСНИКУ 1069

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)

4163
2096
14646
40932
94554
85230
11788
1272
1122
1950


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

ИЗВЕШТАЈ O ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Позиција АОП
Износ

Текућа година Претходна година

1 2 3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
3001 110908 102297

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

1. Продаја и примљени аванси 3002 2678 2604

2. Примљене камате из пословних активности 3003 29049 17722

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 79181 81971

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 112879 129869

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 14689 29346

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 87174 92394

3. Плаћене камате 3008 48

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 11016 8081

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

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 1971 27572

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
3013 1623 25362

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 1623 966

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 465 260

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава 3021 245 80

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 220 180

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 1158 25102

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

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=00aaddee-a040-4977-a189-747b3b1877ac&hash=AE3FA523B2D4B905D154F61432A7DD3A6F9C8DC7
1640
683
20
4
1
4129
1640
2470
953
130129
113484
127659
112531
140
140
0
140
0
0
25102
1158
48
92394
87174
29346
14689
129869
112879
81971
79181
17722
29049
2604
2678
102297
110908
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=00aaddee-a040-4977-a189-747b3b1877ac&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20tokovima%20gotovine&hash=AE3FA523B2D4B905D154F61432A7DD3A6F9C8DC7#
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 140 0

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034

4. Остале обавезе (одливи) 3035 140

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 140

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 112531 127659

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 113484 130129

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 953 2470

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 1640 4129

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3045 1

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ 3046 4 20

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)
3047 683 1640

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)

180
220
80
245
260
465
966
1623
24396
25362
1623
27572
1971
8081
11016


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

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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 69445 313381

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 14391

б) губици 2012 48619

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=00aaddee-a040-4977-a189-747b3b1877ac&hash=AE3FA523B2D4B905D154F61432A7DD3A6F9C8DC7
0
0
503108
70244
189727
799
189727
799
1400
799
48619
14391
313381
69445
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=00aaddee-a040-4977-a189-747b3b1877ac&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20ostalom%20rezultatu&hash=AE3FA523B2D4B905D154F61432A7DD3A6F9C8DC7#
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

б) губици 2018 799 1400

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 799 189727

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 799 189727

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 70244 503108

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

2026 0 0

1. Приписан већинским власницима капитала 2027

2. Приписан власницима који немају контролу 2028

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

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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 623446 4020 4038 54974

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 623446 4024 4042 54974

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4007 4025 4043

б) промет на потражној страни рачуна 4008 4026 4044

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 623446 4028 4046 54974

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 623446 4032 4050 54974

http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/IndexDetaljnije?idFiZahtev=00aaddee-a040-4977-a189-747b3b1877ac&hash=AE3FA523B2D4B905D154F61432A7DD3A6F9C8DC7
641090
1006
70244
799
711334
207
711334
207
497882
1400
1193
1209216
1193
1209216
14391
48619
34228
34228
59720
59720
59720
131860
285959
213819
54974
623446
http://aplikacije3.apr.gov.rs/fiexternal/FiForma/Detaljnije?idFiZahtev=00aaddee-a040-4977-a189-747b3b1877ac&Naziv=Izve%C5%A1taj%20o%20promenama%20na%20kapitalu&hash=AE3FA523B2D4B905D154F61432A7DD3A6F9C8DC7#
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 26599

б) промет на потражној страни рачуна 4016 4034 4052

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 623446 4036 4054 28375

 

54974
623446


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 86505 4073 4091

б) потражни салдо рачуна 4056 4074 4092 368061

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 86505 4077 4095

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б)
≥ 0 4060 4078 4096 368061

4

Промене у претходној _____ години

а) промет на дуговној страни рачуна 4061 313381 4079 4097 86505

б) промет на потражној страни рачуна 4062 86505 4080 4098 5226

5

Стање на крају претходне године 31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4063 313381 4081 4099

б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4064 4082 4100 286782

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 313381 4085 4103

б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б)
≥ 0 4068 4086 4104 286782

54974
623446


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 69445 4087 4105 286782

б) промет на потражној страни рачуна 4070 313381 4088 4106

9

Стање на крају текуће године 
31.12. _____

а) дуговни салдо рачуна 
(7а + 8а - 8б) ≥ 0 4071 69445 4089 4107

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

 

54974
623446


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 285959 4133 4151

б) промет на потражној страни рачуна 4116 131860 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 59720 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 59720 4140 4158

86505
28375
623446
26599


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 4141 4159

б) промет на потражној страни рачуна 4124 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

 

368061


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 34228 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 34228 4204

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4169 4187 48619 4205

б) промет на потражној страни рачуна 4170 4188 14391 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 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 4212

286782
313381
5226
86505
86505
313381
368061
86505


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 4213

б) промет на потражној страни рачуна 4178 4196 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 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
4235 1209216 4244

б) потражни салдо рачуна 4218 1193

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

4237 1209216 4246
б) кориговани потражни салдо рачуна
(1б - 2а + 2б) ≥ 0 4222 1193

4

Промене у претходној _____
години

а) промет на дуговној страни рачуна 4223 1400 4238

497882 4247
б) промет на потражној страни рачуна 4224

5

Стање на крају претходне године
31.12.____

а) дуговни салдо рачуна 
(3а + 4а - 4б) ≥ 0 4225 207

4239 711334 4248
б) потражни салдо рачуна 
(3б - 4а + 4б) ≥ 0 4226

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 207

4241 711334 4250
б) кориговани потражни салдо рачуна
(5б - 6а + 6б) ≥ 0 4230

69445
313381
286782
69445
286782
313381


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 799
4242 70244 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 1006

4243 641090 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


ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2020. године 

   

 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
                                                                                                

 Напомене уз финансијске извештаје 
                                                                                                 

 За пословну 2020. годину 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2020. године 

1  

 

  
 

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Инвест-Импорт а.д. Београд за извоз, увоз и инвестиционе радове, Београд (у даљем тексту 
„Друштво“) основано је Одлуком Владе ФНРЈ 8. јануара 1950. године као државно 
привредно предузеће за извоз и увоз опреме. У току 1991. године Друштво је регистровано 
као деоничко друштво у мешовитој својини, а власничка и организациона трансформација у 
акционарско друштво извршена је у току 1999. и 2000. године.  
 
Друштво је организовано као акционарско друштво и уписано је у Регистар привредних 
друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се од дана 24. новембра 
2003. године  тргује на Београдској берзи. 
 
Основне делатности Друштва су извоз, увоз и инвестициони радови. Друштво своју 
делатност обавља и преко зависних друштава у земљи и у иностранству, представништава и 
пословних јединица (погона). Погони за извођење инвестиционих радова у иностранству 
немају статус правног лица.  
 
Дана 30. јануара 2020. године, на основу Одлуке број 25/2020 Надзорног одбора, извршено 
је искњижење целокупне имовине и обавеза из пословних књига Друштва а које припадају 
погону у Искитиму. Сва смањења су евидентирана кроз финансијске извештаје Друштва на 
дан 31. децембра 2019. године.  
 
Седиште Друштва је у Београду, Теразије 5.  
 
Матични број Друштва је 07049528, а порески идентификациони број 100001652. 
 
Финансијски извештаји за пословну 2020. годину одобрени су од стране руководства 
Друштва дана 15. априла 2021. године. 
 

 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА 
 
Основе за састављање финансијских извештаја  
 
Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству 
(Службени гласник РС, бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019) 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 
финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која 
подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), 
Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде 
финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 
Основе за састављање финансијских извештаја (наставак) 
 
Решењем Министарства финансија од 21. новембра 2019. године, које је објављено у 

„Службеном гласнику РС“ бр. 92 од 25. децембра 2019. године (у даљем тексту “Решење о 
утврђивању превода”) утврђени су и објављени преводи основних текстова МСФИ и МРС, 
Концептуалног оквира за финансијско извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране 
Одбора, као и повезаних IFRIC тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању 
превода не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна 
мишљења, разрађене примере, као и други допунски објашњавајући материјал који може да се 
усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај 
материјал саставни део стандарда, односно тумачења. На основу Решења о утврђивању превода 
Концептуални оквир, МРС, МСФИ, IFRIC и са њима повезана тумачења која су преведена, у примени 
су од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2020. године. 

Осим поменутог, поједина законска и подзаконска регулатива у Републици Србији 
дефинише одређене рачуноводствене поступке, што има за последицу додатна одступања од 
МСФИ као што следи: 

 Друштво је ове финансијске извештаје саставило 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 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), који 
одступа од формата дефинисаног у МРС 1 (ревидиран) – “Приказивање финансијских 
извештаја” и МРС 7 – “Извештај о токовима готовине”. 

 Решење Министарства финансија Републике Србије бр. 401-00-4980/2019-16 од 21. 
новембра 2019. године (Службени гласник Републике Србије бр. 92/2019) утврђује да 
званичне стандарде чине званични преводи Међународних рачуноводствених стандарда 
(МРС) и Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) које издаје Одбор за 
међународне рачуноводствене стандарде (IASB), као и тумачења стандарда издатих од 
стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања (IFRIC) до 31. јула 
2013. године. Након 31. јула 2013. године, од стране IASB и IFRIC издат је значајан број 
допуна, годишњих побољшања, измена односно додатака постојећим или ревидираним 
стандардима и тумачењима, као и издавање нових МСФИ, односно укидање постојећих 
МРС. Решењем Министарства финансија од 10. септембра 2020. године, које је објављено у 
„Службеном гласнику РС“ бр. 123 од 13. октобра  2020. године, утврђени су и објављени 
преводи основних текстова МСФИ и МРС, Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних IFRIC 
тумачења, а који ће почети да се примењују од финансијских извештаја који се састављају 
на дан 31. децембра 2021. године. 

 Одређеним подзаконском актима који су на снази у текућем периоду захтева се 
признавање, вредновање и класификација средстава, обавеза и капитала, као и прихода и 
расхода која одступа од захтева преведених и усвојених МСФИ и МРС. 
 

Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, ови финансијски извештаји се не могу сматрати 
финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 

 
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије 
наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
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3. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 

 
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 

 
 Финансијски извештаји Друштва састављени су на основу начела сталности пословања. 

 
 
4. 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. 
 
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 последњи пут извршена, са стањем на дан 
31. децембар 2019. године. Процена је извршена применом тржишног приступа. 
 
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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Некретнине, постројења и опрема (наставак) 
 
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 или 
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 Друштво 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 које се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне 
приправности. 
 
Након почетног признавања инвестиционе некретнине се вреднују по фер вредности, коју 
годишње утврђује интерна комисија Друштва. 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 од стране овлашћеног 
проценитеља, током 2019. године, применом тржишног приступа. 
 
Залихе 

 
Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној 
вредности, у зависности која је нижа. Набавна вредност укључује вредност по фактури 
добављача, увозне дажбине, транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке. 
Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у 
нормалним условима пословања, након умањења за трошкове продаје. 
 
Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене. 
 
Умањење вредности имовине 

 
На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило 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, Друштво 
процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Умањење вредности имовине 

 
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 осталог свеобухватног резултата. 
 
Учешћа у капиталу зависних друштава 

 
Зависна друштва су правна лица која се налазе под контролом Друштва. Контрола 
подразумева моћ управљања финансијским и пословним политикама зависног друштва. 
Сматра се да контрола постоји када Друштво поседује, директно или индиректно, више од 
половине гласачких права у зависном друштву. Учешћа у капиталу зависних друштава 
признају се по набавној вредности. 
 
Финансијски инструмeнти 

 
Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања, 
краткорочне финансијске пласмане и готовину и готовинске еквиваленте. Друштво 
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 Друштва утврђује класификацију финансијских средстава 
приликом иницијалног признавања. 
 
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 
обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Друштво класификује 
финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и 
остале финансијске обавезе. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Финансијски инструмeнти (наставак) 
 

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.  

 
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 и 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.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Финансијски инструмeнти (наставак) 

 
Финансијска средства расположива за продају (наставак) 
 
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. 
 
Умањења вредности финансијских средстава 

 
На дан сваког биланса стања Друштво 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. 
 
Друштво је по основу прве примене МСФИ 9 закључило да није потребно формирати 
додатне исправке вредности потраживања  по основу очекиваних губитака из ранијих 
историјских периода о ненаплаћеним потраживањима.  

 
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, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају по 
фер вредности примљених средстава, умањене 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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

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 
Друштва. 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. 
 
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 осталог свеобухватног резултата, и у том случају се 
одложени порез такође распоређује у оквиру осталог свеобухватног резултата. 

 
Примања запослених 

 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 
 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Друштво 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.  
 
Друштво јe, такoђe, oбавeзно 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. 
 
Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по 
овим основама. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 

 
Примања запослених (наставак) 

 
Отпремнине 
 
У складу са Законом о раду, Друштво 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. Друштво није извршило актуарску процену 
садашње вредности ове обавезе и није формирало резервисање по том основу. 
Руководство Друштва верује да таква резервисања, уколико би била процењена, не би 
могла да имају материјално значајан ефекат на финансијске извештаје Друштва. 

 
Јубиларне награде 
 
Пoрeд тoга, Друштво јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20, 30, и 40 гoдина 
нeпрeкиднoг рада у Друштву. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса прoсeчнe 
мeсeчнe зарадe у Друштву, остварене у месецу који претходи месецу исплате, и то у 
распону од једне до четири зараде, зависно од трајања непрекидног рада код послодавца. 

 
Приходи и расходи  
 
Приходи од продаје 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.  
 
Остали пословни приходи су приходи од издавања у подзакуп пословног простора. 
Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 
 
Прерачунавање стране валуте 

 
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.  
 
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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5. ЗНАЧАЈНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ 

 
Састављање финансијских извештаја захтева од руководства Друштва 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 
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 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 
 
Друштво 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 Друштва 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, Друштво 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 
Друштва 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 Друштво 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 2019. године 596.879  88.697  37.690  723.266 
Набавкe у тoку гoдинe -  66  -  66 
Пренос на инвестиционе           
некретнине (49.584)  -  -  

 
(49.584) 

Отуђења и расходовања (757.475)  (60.473)  (23.617)  (841.564) 
Процена фер вредност 372.976  -  -  372.976 

31. децембар 2019. године 162.797  28.290  14.072  205.160 

        
1. јануар 2020. године 162.797  28.290  14.072  205.160 
Набавкe у тoку гoдинe -  -  281  281 
Отуђења и расходовања -  (71)  -  (71) 
Пренос -  281  (281)  - 

31. децембар 2020. године 162.797  28.500  14.072  205.370 

        

Исправка врeднoсти         
1. јануар 2019. године 298.022  41.828  -  339.850 
Амортизација 3.639  524  -  4.163 
Отуђења и расходовања (423.084)  (14.453)  -  (437.537) 
Пренос на инвестиционе           
некретнине (1.364) 

 
- 

 
- 

  
(1.364) 

Процена фер вредност 241.117  -  -  241.117 

31. децембар 2019. године 118.330  27.899  -  146.229 

        

1. јануар 2020. године 118.330  27.899  -  146.229 
Амортизација 1.856  341  -  2.096 
Отуђења и расходовања -  (71)  -  (71) 
31. децембар 2020. године 120.186  28.069  -  148.254 

        
Садашња врeднoст         
31. децембар 2020. године  42.612  431  14.072  57.115 

31. децембар 2019. године  44.468  391  14.072  58.931 

 
Процена фер вредности грађевинских објеката 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 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 Друштва 
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6. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 

 

у хиљадама РСД 

  
2020 

 
2019 

Набавна (ревалоризована) вредност 
  

Стање на почетку године 
 

391.984 
 

492.640  

Процена фер вредности 
 

- 
 

372.726  

Преноси са грађевинских објеката 
 

- 
 

48.220  

Отуђења и расходовања 
 

- 
 

(521.602) 

     

Стање на крају године 
 

391.984  
 

391.984 

 
Као средство обезбеђења новчаних потраживања поверилаца, Друштво је дало у хипотеку 
пословни објекат на Новом Београду у улици Зорана Ђинђића број 44 површине 1.266 м2 
чија садашња вредност на дан 31. децембра 2020. године износи 215.865 хиљада РСД 
(2019. године - 201m2 у износу од 37.546 хиљада РСД)  
 
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 је 
извршена уз примену компаративног приступа процене због постојања великог броја 
адекватних компаратива на локацији објеката Друштва.  
 
 

7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
    
Учешћа у капиталу зависних правних лица 146.986  146.986 
Учешћа у капиталу осталих правних лица и ХОВ 

расположиве за продају 499.643  499.643 
Дугорочни кредити у земљи 15.163  16.199 

 661.792  662.828 
Минус: исправка вредности (424.829)  (424.029) 

    
 236.963  238.799 
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7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (НАСТАВАК) 
 
 

Учешћа у капиталу зависних правних лица 
 

у хиљадама РСД 
Пословно име и седиште Учешће   2020.   2019. 

 
Invest GmbH Диселдорф, Немачка  87,82%       94.030       94.030  
Super Hunt д.о.о. Лајковац 100,00%      35.865       35.865  
IPT Co. Warminster, САД 60,00%        8.195        8.195  
Inpea (Overseas) Ltd. Лимасол, Кипар 100,00%        5.464        5.464  
Weelex Ltd. Лимасол, Кипар 100,00%           944           944  
SP Legstrojinvest Москва, Руска Федерација 94,00%           211           211  
DD Invest Import Ltd. Лимасол, Кипар 100,00%           109           109  
ЗАО Г.Л. Легин Новоросијск,  

Руска Федерација 100,00%   14  14 
Остало   2.154  2.154 

     146.986  146.986 
Минус: исправка вредности   (40.988)  (40.988) 

      
   105.998  105.998 

 
 
Учешћа у капиталу осталих правних лица 
 

у хиљадама РСД 
  2020.   2019. 

 
     
Привредна друштва у земљи  472.649   472.649  
Учешћа у капиталу пословних банака у земљи   26.994   26.994  

   499.643   499.643  
Минус: исправка вредности  (383.841)  (383.041) 

     
  115.802  116.602 

 
 Дугорочни кредити у земљи 
 

Дугорочни кредити у земљи исказани у износу од 15.163 хиљадe РСД (2019. године – 16.199 
хиљадa РСД) се односе на кредите за стамбену изградњу дате запосленима, са роком 
доспећа од 5 до 30 година и каматом од 1% годишње до 3% годишње. 
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8. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Краткорочни кредити и пласмани:     
   - повезана правна лица  89.926  89.706 
   - остала правна лица  -  200 
Остало  -  18 
Средства уложена у заједничке подухвате  13.831  14.421 
Камате на уложена средства у заједничке 

подухвате  121.221  191.412 

  224.978  295.757 
Исправка вредности краткорочних финансијских 

пласмана  (86.856)  (87.056) 

 
  138.122  208.701 

 
Краткорочни кредити и пласмани  
 

Краткорочни кредити и пласмани исказани на дан 31. децембра 2020. године у износу од 
89.926 хиљада РСД (2019. године – 89.906 хиљада 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 
(2019. године - у распону од 0,5% месечно до 10% годишње). Износ наведених 
потраживања је исправљен 100%. 

 
Средства уложена у заједничке подухвате 

 
Средства уложена у заједничке подухвате исказана на дан 31. децембра 2020. године у 
износу од 13.831 хиљаду РСД (2019. године – 14.421 хиљаду 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 (2019. године – 9% годишње) 

 
 
9. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

 
Основни и остали капитал Друштва исказани на дан 31. децембра 2020. године у износу од 
135.385 хиљада РСД (2019. године – 135.385 хиљадa РСД) чине акцијски капитал у износу од 
98.136 хиљада РСД (2019. године – 98.136 хиљада РСД) и остали капитал у износу од 37.249 
хиљада РСД (2019. године – 37.249 хиљада РСД). 
 
Акцијски капитал Друштва чини 40.890 обичних акција (2019. 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.  
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9. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (НАСТАВАК) 

 
Структура акцијског капитала Друштва дата је у наредном прегледу: 

 
 2020.  2019. 

 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% 

 
 
10. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Одложенe пореске обавезе исказане на дан 31. децембра 2020. у износу од 55.576 хиљада 
РСД (2019. године – 55.135 хиљада РСД) у целости се односе на привремене разлике 
између неотписане вредности основних средстава утврђене у складу са МСФИ и пореским 
прописима. 

 
 
11. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Остале дугорочне обавезе на дан 31. децембра 2020. године у износу од 9.566 хиљада РСД 
(2019. године – 10.492 хиљаде РСД) односе се на средства одобрена од повезаног правног 
лица за одржавање текуће ликвидности. Средства су одобрена на рок од 4 године уз 
каматну стопу од 2% годишње (2019. године – 2% годишње). Целокупан износ на дан 
биланса стања је деноминиран у УСД.  

 
 
12. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
     
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада  34.210  46.335 
Обавезе из специфичних послова  1.147  4.524 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде  10.699  4.309 
Обавезе према запосленима  3.381  2.898 
Обавезе према члановима  
   Управног и Надзорног одбора  2.934  2.654 
Остале краткорочне обавезе  2.583  2.230 

     
        54.954  62.950 
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13. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.   2019.  

 
     
Обавезе за порез из резултата  57.869  57.872 
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге  
  Дажбине  2.608  3.615 

     
  60.477  61.487 

 
Друштво је предало захтев за одлагање плаћања  дуга за порез на  добит са припадајућом 
каматом. За обезбеђење је дата хипотека у корист Пореске  управе у улици Зорана Ђинђића 
број 44 површине 1.266 м2 чија садашња вредност на дан 31. децембра 2020. године 
износи 215.865 хиљада РСД. 
 

 
 
14. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 

Приходи од закупнина:     
 - у земљи  62,789  64.574 
-приходи од субвенција,дотацијаи др.  4,270   

  67.059  64.574 
 
 
 
15. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
     
Трошкови бруто зарада         68,184   68.047 
Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца          8,698   8.916 
Трошкови накнада по уговорима о делу         3,602   2.473 
Трошкови накнада члановима органа управљања         2,642   2.657 
Отпремнине радницима  -  6.087 
Остали лични расходи          2.104   6.374 

     
       85.230   94.554 
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16. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
     
Трошкови закупа  35.879  10.918 
Трошкови услуга одржавања          2.601   902 
Трошкови транспортних услуга          1.178   1.201 
Остали производни трошкови  1.274  1.625 

      

       40.932   14.646 

 
 
17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
     
Порези, доприноси и остале јавне дажбине          2.327   4.051 
Судски и административни трошкови   1.046   3.968 
Трошкови репрезентације             646   797 
Трошкови адвокатских услуга  300  4.357 
Трошкови премија осигурања             385   508 
Трошкови платног промета             167   181 
Остали нематеријални трошкови  2.073  1.617 

      

          6.944   15.479 
 
18. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Приходи од камата     

   - повезана правна лица  1.251  1.301 
   - остала правна лица  83  77 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле     
   - повезана правна лица     
   - остала правна лица  40  131 

Позитивне курсне разлике     
   - повезана правна лица  966  268 
   - остала правна лица    231 

Остали финансијски приходи – Погони  -  44.628 
     
  2.340  46.636 
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18. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (НАСТАВАК) 
 
 

Остали финансијски приходи у 2019. години у износу од 44.628 хиљада РСД односили су 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.  

 
 

19. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ  
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 

Обезвређење потраживања од купаца     
   - зависна правна лица  -  555.708 
   - остала правна лица    115 

Обезвређење потраживања за камату  -  - 

     
  -  555.823 

 
Расходи по основу обезвређења потраживања од купаца 2019. године у износу од 555.708 
хиљада РСД настали су поводом обезвређења потраживања од зависног правног лица у 
иностранству IPT Co. Warminster, САД у извршном поступку између извршног повериоца 
Југобанка а.д. у стечају, Београд односно његове пословне јединице Југобанка-Агенција, 
New York против повезаног правног лица Друштва, IPT Co. Warminster, САД по основу 
невраћеног износа кредита.  
 
Наведени износ је пао на терет Друштва које је гарантовало испуњење обавеза свом 
повезаном правном лицу као авалиста по меницама и ацептним налозима према даваоцу 
кредита, Југобанци – Агенцији, New York.   

 
 
20. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 
 

Приходи од усклађивања вредности имовине     
  - Инвестиционе некретнине  -  372.726 
Приходи од смањења обавеза  -  3.548 
Остали приходи  49  1.084 

     
  49  377.358 

 
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.  
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20. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (НАСТАВАК) 

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

 
 
21. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 
 

Губици по основу расходовања и продаје:     
  - Некретнина, постројења и опреме  -  93.478 
Директан отпис потраживања  -  8.727 
Остали расходи  159  35 

     
  159  102.240 

 
Губици у 2019. години настали 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. 

 
 
22. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

Компоненте пореза на добитак 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019.  

 
Текући порески расход  -  (57.872) 
Одложени порески (расход)/приход  (442)  58.641 

     
  (442)  769 
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22. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (НАСТАВАК) 
 

 
Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице 

 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Губитак пре опорезивања  (69.003)  (314.150) 
Корекције за сталне разлике  5.622  21.352 
Корекције за привремене разлике:     -  2.108 
   - рачуноводствена и пореска амортизација  (2.058)  (6.639) 

    - Обрачунате зараде у 2018. години а исплаћене 
током 2019. године  

- 
 

(301) 

- Обезвређење имовине  -  88.114 
Губитак  (65.438)  (209.516) 
Капитални добитак  -  385.816 
     

Пореска основица   (65.438)  385.816 
     

Обрачунати порез - 15%   -  57.872 
     
Текући порез на добитак  -  57.872 

 
Одложени порески приход/(расходи) 
 

Одложени порески расходи исказани у износу од 442 хиљаде РСД (2019. године – 
одложени порески приходи исказани у износу од 58.641 хиљаду РСД) у целини се односе 
на привремене разлике између неотписане вредности основних средстава утврђене у 
складу са МСФИ и пореским прописима. 
 

 

23. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 

Друштво 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 Друштва. 

 

Прорачун зараде по акцији за 2020. и 2019. годину извршен је на основу следећих 
података: 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

 
Нето губитак 69.445  313.381 

    
Пондерисани број обичних акција 40.890  40.890 

 
  



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2020. године 

22  

 

 
24. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 
У оквиру својих редовних пословних активности Друштво обавља трансакције са повезаним 
лицима. У току 2020. и 2019. године обављене су следеће трансакције са повезаним 
правним лицима:  
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ     
Потраживања од купаца:     
   - зависна правна лица   1.147  1.258 
   - остала повезана правна лица    - 
Краткорочни финансијски пласмани:     
   - зависна правна лица   3.070  2.850 
   - остала повезана правна лица   135.052  205.833 

     
  139.269  209.941 

 
ОБАВЕЗЕ     
Дугорочне  финансијске обавезе:     
   - зависна правна лица  9.566  10.492 
Остале краткорочне обавезе     
   - зависна правна лица  1.017  905 
   - остала повезана правна лица  952  920 

     
  11.535  12.317 

 

НАБАВКЕ     
   - остала повезана правна лица  36.241  25.071 

     
  36.241  25.071 

 
ПРИХОДИ     
Приходи од продаје:     
   - остала повезана правна лица  360  878 
Финансијски приходи:     
   - зависна правна лица   966  268 
   - остала повезана правна лица  1.251  1.301 

     
  2.577  2.447 
 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ      
   - зависна правна лица   191  1.484 

     
  191  1.484 

 
Зараде и бонуси   33.548  33.112 

     
  33.548  33.112 
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25. ИНФOРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
 

Сегменти пословања представљају компоненте Друштва које остварују приходе и расходе, 
чије пословне резултате редовно прегледа Одбор директора привредног друштва и за које 
постоје расположиве засебне финансијске информације. 
 
Руководство Друштва је организовало пословање са становишта тржишта на којима обавља 
привредну активност. У ранијим годинама, постојала су два сегмента пословања, односно 
два сегмента о којима се извештава. 
 
Током 2019.године, Друштво је искњижило целокупну преосталу активу и пасиву погона у 
Искитиму.  

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

 сегмент Србија врши услуге на домаћем тржишту; 

 сегмент Русија је вршио услуге на тржишту Руске Федерације. Meђутим, као што је 
наведено у напомени 1, погон је у ранијим годинама био у мировању а на дан 31. 
децембра 2019. године искњижена је целокупна имовина и обавезе које су се 
односиле на овај погон.  

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

 
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 

 2020.  2019.  2020.  2019. 

        
Сегмент Србија 360  878  (131.101)  (125.395) 

        
 360  878  (131.101)  (125.395) 

        
Остали пословни приходи     67.059  64.574 
Остали пословни расходи     (6.944)  (15.479) 
Финансијски приходи     2.340  46.636 
Финансијски расходи     (227)  (3.041) 
Остали приходи     52  377.358 
Остали расходи     (159)  (102.240) 

Расх. усклађ.вредн. ост.им.     -  (555.823) 
Губитак из редовног   

послов.  
 

 
 

(68.980) 
 

(313.410) 

Губитак пословања које се 
обуставља  

 
 

 
(23) 

 
(740) 

Губитак пре опорезивања     (69.003)  (314.150) 
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25. ИНФOРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК) 
 

Приходи по сегментима приказани у претходној табели у потпуности се односе на приходе 
остварене од екстерних купаца. У току 2020. и 2019. године није било интерне реализације. 

 
Резултат по сегментима представља добитак 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 Одбору директора у сврху доношења одлуке о 
алоцирању ресурса том сегменту и оцењивању његових перформанси 
 
Имовина 

 
Имовина сегмената на дан биланса стања дата је у прегледу који следи: 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
    
Сегмент Србија 831.155  910.400 
Сегмент Русија -  - 

    

Укупна имовина 831.155  910.400 

 
Информације о приходима од продаје производа и услуга  
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

 
Остали производи и услуге 741  878 

    
 741  878 

 

Географске информације 
 

у хиљадама РСД 
 Приходи од продаје  Стална имовина 

 2020.  2019.  2020.  2019. 
 

Србија 741  878  449.099  450.915 
Руска Федерација -  -  -  - 

        
 741  878  449.099  450.915 
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26. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 

Категорије  финансијских средстава и обавеза 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

 
Финансијска средства    
Дугорочни финансијски пласмани 15.163  16.199 
Потраживања 1.309  4.639 
Краткорочни финасијски пласмани 138.122  208.701 
Готовина и готовински еквиваленти 683  1.640 

    
 155.277  231.179 

 

Финансијске обавезе    
Дугорочне финансијске обавезе 9.566  10.492 
Обавезе из пословања 1.617  1.785 
Остале краткорочне обавезе 54.954  62.950 
Пасивна временска разграничења 1.870  1.720 

    
 68.007  76.947 

 
Основни финансијски инструменти Друштва 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 Друштва. У нормалним условима пословања, 
Друштво је изложено ниже наведеним ризицима. 

 
Циљеви управљања финансијским ризицима 

 
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима 
Друштва је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и 
тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. 

 
Друштво 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 Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања 
тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у 
оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва. 
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26. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Тржишни ризик  (наставак) 
 
Девизни ризик 
 
Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне 
финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и 
готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне 
финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминиране у страној валути. 

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

 
у хиљадама РСД 

 Имовина  Обавезе 

 2020.  2019.  2020.  2019. 

        
ЕУР 140.614  212.007  28.754  11.574 
УСД 1.147  3.304  11.720  12.337 

        
 141.761  215.311  40.474  23.911 

 
На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама 
евидентно је да је Друштво пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР и УСД. 

 
У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 
10% у односу на поменуте стране валуте. Стопа осетљивости од 10% представља процену 
руководства Друштва у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР, односно УСД. 

 
у хиљадама РСД 

 2020.  2019. 

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

        
ЕУР 11.186  (11.186)  20.043  (20.043) 
УСД (1.057)  1.057  (903)  903 

        
 10.129  (10.129)  19.140  (19.140) 
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26.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Тржишни ризик  (наставак) 
 
Каматни ризик  
 
Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих 
је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема 
на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  
 
Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2020. и 2019. године са 
становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Финансијска средства    
Некаматоносна 141.446  216.458 
Каматоносна (фиксна каматна стопа)  13.831  14.721 

    
 155.277  231.179 

 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне 58.441  66.455 
Каматоносне (фиксна каматна стопа)  9.566  10.492 

    
 68.007  76.947 

 
Кредитни ризик 

 
Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за 
резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата готовину и готовинске 
еквиваленте и потраживања од купаца. 
 
У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено 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 Друштва. Износ максималне кредитне изложености ревидира се 
најмање једном годишње.  
 
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености 
кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком. 

 
Друштво  је изложено значајном  кредитном  ризику, јер се његова потраживања односе на 
релативно мали број купаца са појединачно високим износима дуговања.  
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26.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Ризик ликвидности 
 

Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да 
Друштво у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво 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 Друштва дата је у следећој табели: 
 

у хиљадама РСД 
 
 

до  
1 године  

од 2 до 5 
године  Укупно 

      
2020. година      
Дугорочне обавезе -  9.566  9.566 
Обавезе из пословања              1.617   -           1.617  
Остале краткорочне обавезе            54.954   -          54.954  
Пасивна времанска разграничења 1.870  -  1.870 

       
 58.441  9.566  68.007 

 
2019. година      
Дугорочне обавезе -  10.492  10.492 
Обавезе из пословања 1.785  -  1.785 
Остале краткорочне обавезе 62.950  -  62.950 
Пасивна времанска разграничења 1.720  -  1.720 

      
 66.455  10.492  76.947 

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу 
најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 
 

 
27. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 
 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва 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 Друштва прегледа структуру капитала на годишњој основи. 

 
Друштво 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. 
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27. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА (НАСТАВАК) 
 

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2020. и 2019. године су били следећи: 
 

у хиљадама РСД 

 2020.  2019. 

 
Укупна задуженост             9,566   10.492 
Готовина и готовински еквиваленти                683   1.640 

    
Нето задуженост             8.883   8.852 
Капитал        641.090   711.334 

    
Укупан капитал        649.973   720.186 

    
Показатељ задужености 1,37%  1,23% 

  
 
28. 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 2020. године, фер вредност финансијских инструмената Друштва 
приближно је једнака књиговодственим вредностима обелодањеним у билансу стања. 

 
 
29. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Прoцeњeна вредност судских спoрoва кoји сe на дан 31. децембра 2020. године вoде 
прoтив Друштва изнoси 36.848 хиљадa РСД (2019. године – 40.059 хиљадa 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 Друштва нeће 
проузроковати матeријалнo значајнe штeтe пo Друштво. 
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29.1. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА  

       Ванбилансна евиденција Друштва односи се на : 
   

      
У хиљадама  

    
2020 

 
2019 

       Потраживања по основу извоза и увоза 376,671 
 

376,671 

Средства за солидарну стамбену изградњу 1,049 
 

1,049 

Потраживанја преузета од погона 428,798 
 

436,033 

Опрема у употреби са вредношћу нула  
 

1,886 
 

1,888 

       Ванбилансна актива 808,404 
 

815,641 

       Обавезе по извозу и увозу 
 

357,935 
 

357,935 

Исправка вредности провизије по извозу и увозу 8,752 
 

8,752 

Извори средстава за солидарну стамбену изградњу 1,049 
 

1,049 

Обавезе преузете од погона 
 

435,446 
 

442,681 

Исправка вредности опреме са вредношћу нула 1,886 
 

1,888 

Исправка вредности заробљених средстава погона 3,336 
 

3,336 

       Ванбилансна пасива 808,404 
 

815,641 

       Ванбилансна евиденција односи се на следеће 
   Потраживања по основу извоза и увоза у износу 376.671 хиљада динара  

 односе се на: 
     

       Енергоинвест Сарајево 
 

166,201 
  Унионинвест Сарајево 

 
95,459 

  ИМП Љубљана, Словенија 
 

39,634 
  Ентерпризе национ.Алжир 

 
40,162 

  Еџпансион пројект-Иран 
 

10,375 
  Остало 

   
24.840 

  

    
376.671 

  Обавезе у износу 349.183 хилљада РСД односе се на: 
   

       Торпедо Ријека 
  

36,460 
  Холдинг Инд.каблова Јагодина 

 
303,592 

  Остало 
   

          17.883 
  

    
357.935 

  

       Обавезе преузете од погона 435.446 хиљада РСД односе се на: 
  

       Курск,Погон РФ 
  

195,844 
  Сомалија Погон 

  
131,160 

  Осташково Погон ПФ 
  

30,091 
  МосккозобједињењенРФ 

 
68,367 

  Остало 
   

9,984 
  

    
435,446 
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30. 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 Друштва могу се разликовати од тумачења руководства. Услед тога, трансакције 
могу бити оспорене од стране пореских власти и Друштву 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.   

 
Поред наведеног, Друштво има значајне трансакције са повезаним правним лицима. Иако 
руководство Друштва сматра да Друштво поседује довољну и адекватну пратећу 
документацију у вези са трансферним ценама, постоји неизвесност да се захтеви и 
тумачења пореских и других органа разликују од тумачења руководства. Руководство 
Друштва сматра да евентуална различита тумачења неће имати материјално значајних 
последица по финансијске извештаје Друштва.   

 
 
31. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА 
 

Друштво је извршило усаглашавање свих својих потраживања и обавеза са стањем на дан 
31. децембра 2020. и 2019. године. У поступку усаглашавања са осталим пословним 
партнерима, нису утврђена материјално значајна неусаглашена потраживања и обавезе. 
  
 

32. ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА 
 

Ширење пандемије корона вируса (Ковид-19) и превентивних мера су довеле до смањења 
еконосмских активности учесника на тржишту током 2020. године и наставаљају се током 
2021. године. Ова нестабилност на тржишту је утицала на смањење прихода и резултата 
Друштва у извештајном периоду. Руководство Друштва разматра утицај Ковид-19 који се 
рефлектује као краткорочни пад тражње за закупом пословног простора које издаје 
Друштво.  

 
 
33. 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: 

 
 2020.  2019. 

    
ЕУР 117,5802  117,5928 
УСД 95,6637  104,9186 
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Cxynurnxx axqxoxapa r O46opy grpeKropa nphBpeAHor ApyuEa llHBe6-l,lMnopr a.A. EeorpaA

Muwhebe ca pesepoou

llbBpl,l.lunu cMo peBx3Hjy npxroxeHxx Qrxaxcrjcxrx raeeurraja np[BpeAHor ApyuJTBa lnvest - lmport
a.A. EeorpaA (y Aarueaa rekcry: ,Epyr!roo"), xojr o6yxaarajy 6unaxc crarra Ha AaH 31. AeqeM6pa 2020.
roAHHe H 6rnaxc ycnexa, x3Beuraj o ocranoM pe3y rary, x3BeuJTaj o npoMeHaMa Ha xanxrany t1

x3BeuJTaj o roxoslMa roroBr4He 3a roAxHy xoja ce 3aBpuaBa Ha raj AaH, Kao la nperrieA 3Ha,aajHux
paqyHoBoAcrBeHxx norhrHKa r ranoraera ya QrHaHcxjcxe h3BeuJTaje.

Ilo HauJeM MHur.rberby, ocxM 3a nroryhe eQexre n}lrarba HaBeAeHor y OcHoBx 3a MHu.rbelbe ca pesepBoM,

npmoxerr Qrxarcrjcxr raeeu'trajr ApyurrBa act$Hnto r o6lerrrero, no cBxM MarepHjanHo 3Ha,{ajHxM
nxralbrMa, nplKa3yjy rlrxaxcrjcxr nonoxaj ApyurBa Ha AaH 31. 4eqella6pa 2020. ro4txe, xao u
pe3ynrare lberoBor noc.noBalba x roxose roroBlHe 3a roAlHy xoja ce 3aBpuJaBa xa raj 4ax, y cMaAy ca
paqyHoBoAcrBeHHM npontacxMa Peny6nraxe Cp6rje.

OcHoea 3a Munrberbe co pe?epeo,,.

Kao luro je o6eao4areero y HanoMeHx 7 ya Qranaxcrjcxe xsaeulTaie, yreuha y Kanrrany 3aBrcHhx
npaBHrx nhqa Ha AaH 31. AeqeM6pa 2020. roAHHe [3Hoce 105.998 x$lbaAa PC,Q y xero raxocy. ApyulrBo
Hxje h3Bpuxno recr o6eaepe[erua oerx yveu:ha ua 4au 6unaxca craba, y cuaAy ca 3arreBlMa MPC 35

,,yMabelbe BpeAHocrx uaaoerue". ycreA rora, xlcuo y aaoryhxocrr4 iqa noropAriMo HaAoKHaAxBocr
yveuha y xanrrany 3aBxcHxx npaaHlx nrqe. TaxoDe, yqeuha y Kanlrany ocrallx npaBHlx rltqa Ha AaH
31. 4eqem6pa 2020. rogr,rne x3Hoce 115.802 xn.,baAe PCg x yHrb)/qyjy yuerLrha y Kanrrany npxBpeAHor
4pyuraa flpoxynaq a.g. 6eorpa4 - y fieqajy y r,t3Hocy oA 113.801 xxlbaAy PCfl y xojelr je y roKy flpoqec
yHosqelba utlaoerxe - 6auxporcrBoM. Ha ocHoBy pacnonoxnenx Qrxaxcujcxux IHOopMaqxja cMarpaMo
4a je norpe6xo 4a ce tr38pluH AoAarHa xcnpaBKa BpeAHocrx y u3Hoc1 oA 113.801 xx.rbaAy p(fl. Cxo4xo
ToMe, Ayropo'{Hx Qunauctjcxr nnacMaH[ h nocnoBHx pe3ynrar rexyhe ro4rxe cy B]tuJe rcka3aHx 3a
HaBeAeHH t13HOC.

Pearaujy cMo rlsBpuJHnr y cMaAy ca Mel;yxapo4xrM craHAapArMa pearorje (MCp). Haue
oAroBopHocrH y cMaAy ca rhM craHAapAHMa cy Aer-arbHtlje onlcaHe y oAe.,bxy }r3Beuraja Odzoeopnocm
peoBopd 30 peaBujy QuHoHcujcKux Beewmajo. Ml,| cMo He3aarcHH y oAHocy Ha ApyurBo y cKnaAy ca
ETHqKHM KoAeKcoM sa npooecxoHante pavynoeo?1e OA6opa sa a,relytapo4xe erxqke craHAapAe 3a
paryHoaole (14ECEA KoAexc) }r er}l'{xr4M 3axreaxMa xoj}r cy penesaHrH}1 3a Hauy peB}13xjy OrHaHcljcKxx
raeeuraja y Peny6nraqra Cp6niu n AcnyF'$n5 cMo Haue Apyre erxqxe oArosopHocr[ y cxraAy ca oExM
3axreBHMa. cMarpaMo 4a cy peerarjcxr Aoka3, Koje cuo npx6aernr AoBorbHx I aAeKaarHh Aa HaM
npyxe ocHoBy 3a Haue MlltiJrbelbe.

Matanr bror: I 7l 930I 5 ' PrB r r 00040745 ' Teku6i raau n r 70-30006666000-63 ' u nicredil Bank srblja a d. Beograd



l13BEIUTA, HE3ABIICHOr PEBI,I30PA (HACTABAI()

Cnynuruxr axqnoxapa r oA6opy A,lrp€Kropa npxBpeAHor AryuJraa ]{xBecr-hmnopr a.4. Seorpa4
(xacraaax)

CKpemobe nol,f,,Ee

flpyurao he y rapeAHoM nepxoAy npeAaru nopecxlr 6nnasc u nopecry nprjaBy 3a 2020. roAxHy, qxjt1 re
pox 3a noAHouJelbe cxoAHo 3aKoHcxo, perynaruBx Peny6nrxe Cp6rje Ao 30. .iyHa 2021. roAriHe.
PyxoBoAcrBo He oqexyje MarephjarHe pa3rxxe y x3Hocy nope3a sa Ao6rrax HaKoH npeAaje oxHanHor
nopecxor 6unaxca sa 2020. roAr4Hy y nopellerey ca x3HocoM nope3a Ha 4o6rrax xojr je oapet)es y

fl perxMHHapHoM nopecxoru 6uaxcy.

Kao uJro je o6enoAalbeHo y HanoMeHr 29 y3 OxHaHcrjcKe [3Beuraje, yKynaH x3Hoc c]Acr(Hx cnopoBa
xojI ce BoAe nporrB Apyurrsa Ha AaH 31. 4eqeaa6pa 2020. roAlHe x3Hocx 35.848 xxrbaAa PCA. ,l3Hoch
xoxaqHrx ry6uraxa no ocHoBy cyrqcxxx cflopoBa Mory 6rrr yaehaxr no ocHoBy o6pavyxarxx 3are3Hsx

KaMara Ao AaryMa oKoHqalba cnopoaa, oAHocHo Ao AaryMa KoHaqHxx rcn aTa no cnopoBxtua. Ha

ocHosy npoqeHe xcxoAa cyAcKxx cnopoBa y roKy, oA crpaHe npaexe cnyx6e ApyujrBa x aABoxara,

ApyurrBo rr.je Sopt\,rrpano pe3epBxcalba y $rraxcrjcxrm H3BeujraixMa no oaoM ocHoBy Ha AaH 31.

4eqeaa6pa 2020. ro4raxe. AHanx3oM AocraBrbeHxx nperneAa cnopoBa HhcMo ce Morrx yBepxrx o
6y4yhnaa ucxoguma cnopoBa oAHocHo 4a nr he,0,pyurBo cHoo{Tlr MarepxjanHo 3Ha,{ajHe ry6xrxe.

Kao uro ie o6eno4aruexo y HanoMeHx 32 Aoralrajx HaxoH AaryMa 6rnaHca fiara, uxpelbe naHAeMrlje
RopoHa Bxpyca (Koalr.q-l9) tr npeBeHruBHr,rx Mepa cy AoBene Ao cMa]be]ba exoHocmcr{r1x axTrBHocrrl
yqecHxxa Ha rpxxury roxoM 2020. roAxHe x HacraBarbaiy ce roxoM 2021. ro4rue. Oaa HecE6xrHocr Ha

Tpxrauryje yrhqana Ha cfialbelbe npxxoAa x pe3yrrara ApyuJrBa y x3BeurajHoM neplroAy. E$exar oarx
Mepa Ha noc-roBalbe ApyurBa y 2021. roAxH,r, pyRo8oAcrBo ApyuJrsa He Moxe noy3AaHo carneAaru.

HauJe MxuJ/belbe Hrje xeanrQrxoeaxo no HanpeA HaBeAeHHM nHTatbl4Ma.

Klryuo peau?ujcxo numorbo

Krby,{Ha peo[3xjcxa n]1ra]ba cy nxra]ba Roja cy, no xaurearr npoSecroxanxom npocyl;xearoy, 6una o4
xajaeher sxavaja y Hauroi pe8nsxjx Qnxaxcrjcxrx ]43Beuraia aa rexyhu neproA. OBa nxra]ba cy
pa3MarpaHa y xoHTexcry pesx3xje orxaxcujcxux [3BeuJraja y qenxHr r y Qoparupauy BauJer Mrurbelba
o rbHMa, ,r Mri HlicMo u3Henn r3ABojeHo MxuJrbelbe o oBxM nrralbrMa. nopeA nnraba xo.ia cy onxcaHa y
oAe/bxy OcHoEa 3a Mrurrbelbe ca pe3epBoM oApeAxnx cMo Aa cy nrraba onrcaHa y HacraBry rubyqHa

peax3xicxa nnrara xoja he 6r caonuJTeHa y Haureaa raaeurajy.

Kao ruro je o6enoAalbeHo y HanoMeHlr 24 y3 0xHaHcx.icxe }l3Beuraje, y peAoBHoM nocioBa]by, ApyuJTBo
rMa 3Ha,{ajaH o6rn rpaxcaxqrja ca noBe3aHrM nxqxMa. nocreAlvxo, l4eHrnQnxoBar[ cMo
rpaHca(qxje ca noBe3aHl1M npaBHltM ,tHqtlMa xao xrbyqHo peB!t3xjcxo nxralbe.

Haue npoqeAypa y peox3njx nosoAoM o6ora nllrarca yx,rbyt{xne cy, raa,re[y ocranor, caeAehe:
. hAeHrxQxxooalbe Aa nH cy rpaHcaxqlje ca noBe3aHhM npaEHrM nxqhma nornyHe, xpo3 npr6aertaue
He3aB,1cHlrx nrcaMa 3a xoxQupalaqljy cnrua.
. npoqeHy Aa nla je y HanoMeHaMa ys Quuaxcrjcxe x3BeuJraie Apyuly8a ,3BpujeHa aAe(BarHa
xaacx$xxaqrja h o6enogaruteatte oBHx rpaHcaKqxja.
. ycamaulaaalbe c6nx canAa noBe3aHllx npaBHltx rxqa nyreM He3aaxcHr,tx nltcaMa :a xoxr[npaaaqrjy
cTalba.



l,r3BEuJTAJ HE3ABXCHOT PEBtl30PA (HACTABAI()

CKynurrxHx axqxoxapa x OA6opy AxpeKTopa nprspeAHor Apyr.urBa l,lH6ecr-l1r$nopr a.A. EeorpaA
(xacaear)

Odeoeopxocm pyxoeoicmeo u auqo oeaawiexux zo ynpoatatcc zo Quxoxcuid<e usaewmole

PyxoBoAcr8o je oAro8opHo 3a nplinpeMy x Qep npeaexraqrjy oerx Qnxaxorjcxrx x3Beluraja y cxraAy ca
paqyHoBoAcrBeHxM nponrcxMa Peny6nnxe Cp6rie r 3a oHe rHTepHe KoHTpone 3a xoje pyxoBoAcrBo

yrBpAx Aa cy norpe6xe 3a npunpeMy Qrxaxcr.jcxux x3BeuJTaja kojn He caApxe MarepxjanHo 3Ha,{aiHe

norpeulHe t1cKa3e, HacTane ycreA l{pxM]4HarHe paA]be r4nx rpeuxe.

npx cacraarbalby Qrxaxcrjcxrx l3seuraja, pyKosoAcrao je o4roaopxo 3a npoqeHy cnoco6Hocrr

ApyurBa Aa Hacrirsx ca nocroBalbem y cuaAy ca HaqeroM crarHocrr, o6enoAabyjyhx, no norpe6n,
nlrralba Koja ce oAHoce Ha crirnHocr nocnoaalba x nphnpeMy Haqena cra,lHocnl nocroaalba xao t1

paqyHoaoAcrBeHe ocHose, oorM axo pyxosoAcrBo HaMepaaa Aa ,lxxBrlAxpa unr 4a o6ycraar.r

nocroBalbe, hn!{ HeMa Apyry peaary moryixocr 4a ro ypaAh.

.Ilrqa oanaurhexa 3a ynpasrbalbe cy oAroBopHa 3a HaArneAalbe npoqeca QxxaxcricKor x3BeurdBalba

ApyuJrBa.

Haur qrrb je crxqalbe pa3yMHor y8epaBaba o roMe jecy nu r[xxaxcrjcxu reaeu'jrajn yrern y qeanxlr, 6es
MarepxjanHo 3HaqajHor norpeuHor nprxa3rBalba ycneA xpliMl1HarHe paAlbe t1ru rpealxe n $3AarA
ra38eujraj He3aBrcHor peax3opa Kojx yxrbyqyje saure mrurruerue. YBepaBalbe y pa3yMHoj Mepx o3HaqaBa

BrlcoR HrlBo ysepasalba, an, He npeAcraBrba rapaHqljy 4a he peeuarja cnpo8eAeHa y cMaAy ca MCP
yBeK on{pxrH MarepxianHo norpeuHe rcHa3e aKo raHB}.r }rcxa3u nocroje. norpeuJHrl rlcKa3x Mory .0,a

HacraHy ycneA xprMrHarHe paAlbe xnx rpeuJxe 14 cMarpajy ce MarepxjanHo 3Ha'{ajHxM axo je pa3yMHo

o,rexraanr 4a he oHx, nojeAsHa,{Ho hn[ cyMapHo, yrxqarx Ha exoHomcxe oMyxe fiopHcHHKa AoHere Ha

ocxoey oarx Qrxaxcrjcxrx rraeruraja.

Kao cacraaH[ Aeo peBx3xje y cMaAy ca MCP, npxMe]byjearo npoQecuoxa.nxo npocyl}raarue x
o4pxaaaaao npoSecxoHa,nHt,t crenruqr3aM roxoM pe6x3raje. Mr raxole:

. npeno3HajeMo t,| npoqe]byjeMo pr3xKe oA MarepxjanHo 3Ha,{ajHxx norpeuJHhx xcxa3a y 0xHaHcxjcxuM
x3BeturajrMa, Hacranrx ycneA xpxMrlHanHe paAbe Hnh rpeuxe, o6arxyjeaao r o6aeruaaao nocrynxe
peauarje Kao peaxqxjy Ha rc px3xRe r npn6aatano peBx3xjcKe ,q,oxa3e Kojx cy aAeREarHx x AoBorbHx

Aa ocxrypajy ocHoBy 3a HauJe M11uubelbe. Px3[x HeoTxpsBa]ba 3Ha,{ajHor norpeuJHor np}{(a3x8arba
Hacr?ror ycieA npoHeBepe je eehr o4 plrstrxa Hacraror ycneA rpeuJxe, 3aro uro xplMxHanHa paA]ba

Moxe Aa yxlb! rx yApyxrBare, QaacrQrxoaalbe, HaMepHe nponycre, naxHo npeAcr-aarbalbe rnr
gao6rnaxeroe rxrepHxx KoHTpona.

. CTxqeMo pa3yMeBalbe o xHTepHriM RoHTponaMa xoje cy peneeaxrue 3a peBtasHjy paAr ocMrluJrbaBalba
nocrynaxa peBx3xje l{ojl,l cy npxK aAHx y AarxM oxolHocr]1Ma, anx He y qx^y x3par(a8aba M[uJrbe]ba
o eQrxacxocm crcreMa rHTepHlrx xoHrpora Apyursa.

. BptuxMo npoqeHy nprlMelbeHxx paqyHoBoAcrBeHlx no,lltrllxa x y xojoj Meplt cy pa3yMHe
paqyHoBoAcrBeHe npoqeHe I noeeaaxa o6eno4a]bHBa]ba xoje je r3Bpuxno pyxoBoACTBo.

Adeoeopxocm peeueopo ea peeuaujy Quxorcujct<ux uaaeumoio



H3BEIjJTAJ HE3AB!,iCHOr PEBn3OPA (HACTABAK)

Cxynurxx, aKqxoHapa]{ OA6opy Alrpexropa npxBpeAHor ApyurrBa hHBec?-hrrnop? a.A. EeorpaA
(xacraaax)

Odzoeopxocm peeuzopo eo peeueujy $uxaxcujcxux uzeeutmoja (xocmoexo)

. AoHocxMo 3axrbyqax o nplRnaAHocrx npxMeHe Haqe.na crarHocrlt xao paqyHoBoAcrBeHe ocHose oL
crpaHe pyxoBoAcrBa x Ha ocHoay npxKynrbeH5x pe8x3xicxsx Aoxa3a, Aa rx nofiojta MareprjanHa
Hex3oecHocr y Be3u ca 4oral;ajrala ur'n ycJroBAMa Koj[ Mory Aa x3a3osy 3HaqajHy cyMrby y nor eAy

cnoco6xocru .o,pyuJTBa Aa Hacl?Bl1 ca nocnoBa]beM y cMaAy ca HaqeroM crarHocrr. Axo aaxruyvtalo 4a
nocrojr4 MareprljanHa He[3BecHocr, AyxHH cMo Aa y cBoM [3Beurrajy cxpeHeMo nar{}by Ha floae3aHa

o6eno4arcraara y Qrxaxcrjcxrair x3euJrajxma v,nn, axo raxaa o6enogarraalba Hhcy aAexoarHa, Aa
aao4rQuxyjellro cBoje MHurbebe. HauJt,l 3axrby.rqx ce 3acHxBajy Ha peBx3xjcKrM Aoxa3[Ma
npxxyn.rbeHxM Ao AaryMa [3Beuraja peBx3opa. Melyrua,r, 6ygyhn 4oralalr rtnx yc oBx Mory 3a

nocneAxqy Aa xMajy Aa ApyuJTBo npecrirHe Aa nociyie y cxnaAy ca Ha'{eIoM crarHocr[.

. BpurMo npoqeHy yxynHe npeeexraqnje, crpyKrype I caApxaja Qrxaxcrr.icxrx x3Beurdja, yxruyqyjyhn

o6eao4attuearua, r 4a rn cy y r[rxaxcricK]1M x3BeuJTairMa npIxa3aHe ocHoBHe rpaHcaxqxje x AoraDaix
Ha lilxaB HaqxH Aa ce nocrrrHe oep npe3eHTaquia.

. caonuraBaMo nrqrna oenauheH[M 3a ynpaarba]be, r:rrrtel;y ocranor, flnaHllpaxn o6rm r speale
peBx3x.ie lr 3Ha,{aiHe peBl3opcxe Hana3e, yHJbyyyjyh14 cBe 3Ha,{ajHe HeAocraffe y trHTepHxM l(oHrponaMa

xoje oao u4eurr$HxoBarI ToxoM peB]r3xie.

. Taxoie, AocraBJbaMo nuqnma oeaaurheHrM 3a ynpaBrbalbe xHoopMaqrre 4a carro ycxnalexr ca
peneBaHTHxM errqxrM 3axrearlMa y norneAy He3aoxcHocu r 4a healo rx o6aeecrnrv o cBlrM oAHocxMa
u octannn nrllalbrMa 3a xora Moxe pa3yMHo Aa ce npernocraBx Aa yrxqy Ha xauy xeaaercxocr, r r4e je
ro aaoryhe, o noBe3aHrM MepaMa 3aurrre.

. OA nlralba Roja cy caonuireHa nnqraaa oanaurheHxM 3a ynpaBrbalbe, mn oApebyjemo Koja nxralba cy

6raa o4 xa.jaehe aaxHocrx y peBx3rix $nxaxcrjcxrx r3Beur-aia aa reryhr nepxoA r,r crora cy xJbyqHa

peBx3xjcKa nxralba. Mh onxcreMo oBa nrralba y rl3aeurajy p€Bx3opa, ocrM aRo 3axoH nnx perynarxBa

rcxryvyje jaaxo o6eno4aruraare o roM nxralby xnx xaAa, y x3y3erHo perxhm ol(onHocrrMa, yrBpArMo

Aa nxralbe te rpe6a Aa 6yAe yx6y'{e}io y x3BeuJTaj peBs3opa, 3aro uro je pa3yMHo oqexxaaru Aa
HerarxBHe nocneArqe 6y4y aehe xero xophcrx oA raxBe koMyHhRaqrie.

nraeumoi o aryu*t soxoncxur u pezynomopHuto saxmeauma

foAraurlbh x3BeuJTaj o nocnoBaby 3a 2020. roAxHy, cacraarbeH oA crpaHe ApyujTsa Ha ocHoay saxreaa
3axoxa o paqyHo8oAcr8y Peny6anxe Cp6nje, ycxaalen je ca Qxxaxcrjcxnm taaeu:rajtma 3a noc.rrosHy

or7
abaHa JoBaH

Oaaauhexx pea

Global Audit Services A.o.o. SeorpaA
5eoryap" 27 . angy.,, 202L. toAr{e

GLOBAL
AUDIT

SERVICESnt
D

4D

o.0.

( s!t

2020. roAxHy.



flonyruaea npaBHo nt4qe - npeAy3erHuK
4!Dqr tpor oroattn dlx@. Eur'cn ar:, nr!6 lmolall
3.rB lxvEsl.ltaioll /rO a tzrrg& WOa ! t'lylsnctoru Gr o)taDovilccr o
c4{|(4 i-.D.a (cr.rr rFt) , 5

Ha AaH 31.12.2020. roAxHe

- y x&aaAaHa ahHaPa -

m rlu

AJ 0t uoJ
I :t 5 a ,

a tt$acrttlt a tiE tvt f,otl
00i1

E.Cl',llta tFatri (6a + oto .
(Elt + o.l. 6aa) @0,i

0

0t t- r€aaltPrunr^ l.l{laai{ (qDa +
0005. @6 + {E, . U! + (@9) dtE

0 o 0

OIL 0rI, F 0ll f Xq.{[4.. tr.Ilit|, ,-Aa a.6.r .
,g!r!. 18, .Do...p . rrrra,!a..

{ O(ld Exrtrr!,.ii. rG6s @7

5. rt r.ItrrFro rE r. y rD.!9a

6. Li€i r. rcrtint rry...(r.n 00(}1

02
II. }E(PEnIIE ITTIRIEBX
c.DAa (CI,l! + Orl + OE + (Ola )
00lJ + 0016. 01, +mlt) 0

,t llll9 lll19

@u 5 .:lrt,
!. rErFFra i a.Era @l!

5 {t,
a, rt-arKloia rocar-€ D0l+ 6
5. tr.t qriE , .ErFFs r mt5

6, ri.,sn*.. i(rlote r cEr. r I raoz2 |,0n

,. Y,EE 
'o 

ri!- qErB+
ra.rlrpr€ i oErr

l' r-o r r+!-+ rE?rqFi.. Fl6

0l llr.Elo,urx c'ElEru(@ +6rr
+ O22 + Ol!, 0 o 0

0I,OlripCle 1, !r'rc r rrll.rows ,-a ooto

@21

sYIflAHC CTAI-bA

'91



r9.,..Er-._
2.J aL!r.te_

I t t 5 a

3. 6-,u!E qr-tr t nFla

a- r-<r r 6dq qtJEl.aa 0c:l

rv_ tpftDoAtc't caat/tloiEq
MrO{ra/l (lsl5 + (aI + @, } @.@29.drI.O3l+al:ll03, 0{2.r 7 0

l. t {ra. r r.rrttt :fr rl,a-*
@25

r05998

2. )ii!.,l. r r,rtfir ,W/gl
rp-o E!, rral..-r. rbfl-.i*. @26

3. t Grlna , r-urur Ers ltl-..,
e,r,t ! r-1116 EltE
Pe66-..l,qril

a.ll,rw.*nrErffir
r-E-r n!l* /irar 6ll

OR
5ltrrF6lltkcrrE
lr-s4r-rft-

6. IVr@* MEx v r.r.

,. Ilyrw* r-....I .G !..ctrt tD]l

LEr F ql.r{crx rql aF- q)t2

9. Gr.,b arrx l|.-€rF. sl,

o5
v. rprm*r r alm|,gtos.
OI.OJrrOi.E +m{ +
oal) 0 0

t. tbrpD.. { xarr.s I rE
aot,,

2.nr8|-r.oEEjE@I

ltqb.lE6arrq.ts'.

t. abrtE* r. rgr tt t'tEr
o a..oFc. n6.t

5. norFdrr. E@A,!<r- (b9

6 OE.r.r i cr.h-. ,ED.n...

,. Grd at pc.a llrDEarha

a. oanoxEx noracra cr.Elf,.Itr @{l

r. oatna^ naL|^ (ccaa + lptr .
@lt . Cc.O . ooa! r oal + OOaa f
oat + orD)

tprl r.!o9l l2&€6 0

l. IArxE (Dr6 + O{ I @t7 + raa +
tlat 1Erg) lJll 0

l. rtnD.,.,t F-aE,.,ir.
.0!6

ll 2.,tqE .E El,.am-r

t,



,ioInuJa

a- al,l.2'_.
I I l I a

,l
r0l5

5.alDI@Erxire.r!q{.

5. artdE rao. a t r-, totr @5€
lt!t

u. rEr'rxllh. tE @{y llaa E
(O52 .G', + Ota + 060 a 05 1
Ott . (EQ)

051
.5]9 0

r- h.rJr I nr. - -rx... ha
0051

Z a,trr r .crF.t! - rrr.. .
005:t

n5E

1l$rrrr ne - crt. rrre

{ ryru. r.GrFtrt. Err.

152 ,,
2E rF

209
6. xFu I .arr..€rrt m5r

l.!oa

,,Gr-EtE ltoq 6!,i

2l lL ,E taxttr,ta ,E oE ltdasll
trrEar G'

,

t: N. &yrl rE[Dt)xIG ]6A
l{,

v. ortl..ot.q ('EtEtlA rora cE
rf4ry,y rp *r rt Gtx rrq}
ar,llr{ rqtl^

qEr

vL lotTr(}tt rnl.ttliEoa
rvlE{ tal (Gl + qEa. G5 + m
i @6/l

6] I I lb l,:.i 0

! qr.tryE rr-n. BrEl.r -
ir,'.a i !a.<ra rDra n. oJ6' NI 2t50

,- rb.ioro- q&.rr. d--- -

Enaa,EEraa rrra rrI 66.

!. x..r@.* F.n. r|,ar t

( (larsr e.fi, rrqr r

lI, 2tt 2lr-
Itl

t. Oor. rr.i@d (r--c'!lo 1fi7
I l_)45: 2otttJ

a{ v&fqKDtttl arExrl x
rclrx GI

6al

1l vql rpB i mtr^Iy FiaEt

Ir-  rl|.ara l,tlllalto(^ PaJrP rt4totl qlTo
,9 2t1

& rPtDr AIDL . aEcrloaaar
aa-a.t{ (El . ooqa + oat .
ocrr)

(tr7t
tl1l5s 0

88 L lal.atitutlo{^ 
^,(Irar aaoa

2Jr rElt9



rFri. (ta_ aJ ,b.i. Et *0t r.l0-
I 7 i t a ,

^. 
tattttln (oit2 + tr!"r - aatt +

oalt + cara 1 txLt - oata . .lit, .
oazo. Lll). a ' (Drl - cara.
o.al - x4t) ,tt!14

L @Or, l^ltttM (olul + oaa +
orG . oG. oor.0d + (ro .
0al0) 51v.5 o

D 0a0l I 9ats 9al16

JO: L Yanr trlrrr ( drsGoi

J0l 0r05

oa00

a. Gr.r. eoi [.rr./tr 0aro 3 \77.E

ll ynr{xJ a sorvlrt€xli t riitM

ul_ or{nvr€a @E Bf Axltx.E lxl2

lt ry, r(Ir0€
ltt

!q,
v. Ptl^/uratal,ot rEIrtE aD
@G 

'EIA'E9I{Iu[IE't rE xrArDC LrDil{e
r€(.Ellll.rA rr-t}oEu r oalt|t 597I0

VI.Il€'CTr'EDflT Irc
oo@ rarTm oaEJlqTt,
I,,'xx roit rBtx (f,rrru
clEo6trn^fir lCtt rr TA {lErFe.
aJu. ,.rr. rytrr l] @.i !I))

oal t

ut. xeE,Jl&llJ ayE.tt no
@ol, r ,nu qa riIcrx,
lPvnd lornEefirl cr^rrt
@YErnOf FArmAt (!rrD.
oru !..tt .Drrr ! d. !tr)

l@6 207

v v!& ladulErr rrr.( (xrt .
0at9) 0 ?*lil 0

I h.DrrE dl6. E6i.r4E ea,A.

l, H.reCa.- dfr rBr/ll rE'..

lx- F€uf,E 5E 
'?la 

rqfitort

l5 r. ryEl(IrI (oaa . 0a8) 0.t: tlrlar
!54 I rr6.E Fitr.qF ot'22

,51 2- rr6.tr rrrll rr. {xi.l

a. erroi tt rlaa!..(ah I
os aal (oa! . o(ll) o

n

lr

5,i:t0



rdrr. (rr- _ IO- tlo.Dr (,* oL0l"aOJ

I 2 I 5 a

L lprorons lEiErna (o.a6 |
0a?, 1 orat r 0i129. oq) + aal1)

0<25
o 0

L iEFry r rldrc t.ara.ito.

2, Esia,.. 
'. 

rlDore d.r- .s u21

l- ,trt os rr!!.E!

t. ttrar. r rsi.ra. I,rr!
@ol. tEE c

!.h$a..r!m.yFd
0al0

6. Ocrr &r!to.. !.Aroh. 0all

lL &l!?(tIC 6rE (lxl! . 0{X +
0l!5 + oa!5 . qaJ, + 01rl . O{r9 .
oao tl
I O6Erye,{, o€rc.dy 0rll

{u l.6aa! rF,iarf,r-. x s*
9566 lql9t

l,6EarFEr.-.rtEr

4ll
t, O6c roe-!firar rryi{r e
TClrGrx , rrFru a,rr. oa rw{t

I l\,rofos.{r.rr ri xrq. y rr.y

,u5 6. &n?6€ rra.rx r I.(o.. y
0a4

7, O6G D oon r a.i.or@

8. Odr? Areod 6-L

a. oanox]E{a noracl.t orarEE t0 55lll

r, I?{uo.ra oa[€ta (!aat ]
oata + oa51 + oa6t + oaf a o{! +
o.atl !lLt9 0

L illlll4or* qat^rqE! GAE
(oarta + 0a6 + ol|a + ora, ] oat +
ora{} 0 0

l. tl,.tr@.r rEE q l{Erd i

121 Z lqri&n En EEtl,r.
rEBlno.-,r,

l- xe.iq..i, .tE*.u r *rro.r y

a, irarEFs 4s.ir. ta,

0

0



l(Fr€ cEra _ 1Or ttq*no cr*a 0!0l-lo-
I 2 t I

ttr
L GE t! ootr cBr.. *tE.
qrEr-.6F -ffi rEur..

12a, a25, a26 . 1E c ttrE 4.n@.. iF.r.6.

tlo u. rll{r€fl rxrEt IEElma h(durf,

lI. (II.EI X,aIErcf,lri (or5a i
OaAt r Oalta ' OaS r Oar + o.t r
oatt! r/05 0

.I l.,h/rrr. ..ry.mr.io-.
0.5u

L rEE* - 5*...-r.rr.r.

I 116../E. -..r.l. rEEr. i!-e

a. M-ra. - Eirr.Er..?r.

0a56
l5lt

416 6. 

'Loa 
.r, y r.Er!].rry o4t,

7 Gra o6*L ro rlxD.r.

N. 6IAnE Xrtn{otottE o6a!E t2,
Y.OC.!& mEr6y'EE ts
ma^Iy ttoEr 0.60

?sl

\rL 6A8Ba t OCrArt rG3L
mraaff, amt !exrl|{ 4b
v& n cl,tra PBioa(^

13,0 tr20

4 attrrax (xt t ]ofl
I^nrirt A (aatl + aata . xrr -
0a:t9 - oatt. oal]r. cara - qag -
oarl - qlor). I I (o{r + oajH'
oaal . 67!) I C

Lyrorrrianar 
^ 

(ciliH + oatil +
oaill . a-l-ar5l) r 0

t, artrS|l,Lr,tqt ll^crL

,D. ,0 lt-.

89
EIT!

=,)*tF.4at--=-

29
mm%a

TI

ET
o6rlBt rlqtf} rb..,rf. o qrrx.lD..6.El, O.a(lB r.,vrt, iF{l*n* (.Crytr r,E: tc,6, S/lOr. r r.(AOt{,

a

llo



llonyrsaea npaBHo nhqe - npeAy3erHrK
I,U.OF E r.rlqD allo ro@o!all

z^ t ..OGIAD (tYA r
CearuE lrrD.A (Crrr!. t

5I4,[]AHC YCNEXA
3a nepxoA oA 01.01.2020. Ao 31..12.2020. roAHH€

- y xHrEaa[ra aHHapa -

I I
a

lLraxoa, ,tt +trc&{r nouto}rra

aaEEax|tt@'i
(10:.rlt.tCl.+rotZl 100:

L A[rqlt'quf xI.
(r(la + logt . r45 + rq r rrlra ra[) J8r 0

l. rury {,F..r. r.t Br.r. rh'
.F-.i. ,iri 

'r. 
D..rb. lerrt l@J

2. np.ryql'!q tsrotG F.-I r.E-.
ncr..i /rF.. .frrEo. rF3r,

,. ru6a. o! rE+ Fa. ErEx ic.r
nl|-di dl,{ '.E l!! rrBtY 165

6al a. rEq, { rEat rd. cr.dr !c.-
nF* rla.. iarEa tD..rt

5. nE@r q rBaF 6. { lD..tb rD*ljrr
J8l

6. tIr*c,rd.l.l.crDrq tq

x. rrrryll oa llqa r |lq&a^ ll,u'
(1010. rou I tor, ' lolt + lota r t015)

loo9
878

l.lhq.r rf rFra..*rr.
-rF.E, xx rF-.,r.!.'.,Edr. ro:0

2..tsrrlr. q rFG q&a r 1.,!r.
.ll.* i** ntr-,r.F..'. t0lt

611
,, rb.e. or r4,rdeo N yor. rnh
rD-r.* rt-d. /l!l.r. f, ar..Iti rFrrq tol I

67t

6Ll
a. al€.qnffiF.s.rpllr.tu
.E-r nl--,tA--GrUtO l0lJ

l. trqr { rEal rto*a.. tcnli. - lol.

6.lb.O. q.FdFrstG r@. r<r!r.
{ iarP.o. rParry t0l5

u. rrrqoo. qa nE lA orGruul\
tprar{A 6ttxu ri c,! ltl
N lPrrx IfiJEJ r?r/6ru l0l7 11

I t



! I t t a

radqlr. ra ]tIoar|<r no(,ot!.r

50 a 5!. 62 .61
a. n6roallr r^dqa,
(lolt - toro - laa. rqil + L2, + tata.
lolt+toiL+ult + talt.lait) ac

l0t3

l, n^6aaru sPt ltffI t c6,al! gct
ir;2

u. fl'rqoa, oa rmiot?lg r .*tl(r x po6a

m.,uElt}E EpGnl rytaa
HEmruEru I fotoo/a flrqorau x
rc,trl'uthrx ycrD{A

r0r0

l0ll

611

Iv. ax l{9iE rto€rx ta,lq
,tml,uElc x rorllll .l,or.BM
lfltn!'UE}tq E'}TA

v. ru!@t n .rEulvf
l02J

l95a rra
sl! r,t. rPcllrota tEPhSa x Er{E txt

vll. tloutGt l al[^ xaeq! Ir lll x
ocr ru ,r.|t| uryr t0l5 t5 852.l

vx! t9ouL@ti tE(Fqo,lr4t rcn 
^

rot6 t6
I,f IFOUAOBI{ AIEPTOAIII

I rFOo!@O,l ru'lroaD|+{d ctIt0|. 16 toiS

55

t7
a. llooroallx lloifiAr ( rool - to!a} a o

a. lr(Jro..s rrDrrar (t!ta - !Et) . o lo.ll ,!-

,l aiurGl,tlf l'eoa (r@ + ultl +
tqr) i0.ll tg
r qalrlgBr rIrqoaqlmE{.qnQ
r Er^fl art^l(xE r@r (rox r l0!,
+ tqI1 rotr7)

l0ll 22t'

l.ib!of..,W.s-'r.*.H
l6a

2. ot -oi,c, rgrEari a (r

!, rb'E!. q y-iaa t dnr, .Fr|,rEq
nF,r rrJi. r.Lo,o, ,urr.t. r016

ti9 .. ocs o..r,orFo, i{rE , rc!,

662 [. n idr loa&${ r (qat,E'rfi,ri.l! rota 8l

lll rDSl.IXiC I'rcFE arBrrrE, rEllxtfl
taEd, llrtfit rrw:rrt (l?t{ rDEIrtt

56
r #tcrE .rclooa (taa! . loaa +
rlaD toto

t. ai*o(gr@ilgqrtocrCl
Irarad lll.r't rl,trrlt x GrArI
oiaxr{}{E}t P@l(roar + lqu r roail .
l5)

l0{l t9l

r. o'...or* @.r €€r o *.'*.t i rxl 1al.

30,rl



I t a

2. q0-€f! Eioq/'n(.a ffi

!. &a. q r..l,l. y.ltrt na{rE-

il. Orrr g..Ei,rr E-r. loal

ll. rgooa rlriaT^ {lrtta^ IEitit ,tl(t,l{ ) l0.6

,61 , t6a
m. lcr ilaa pEtE lurrE , tf ttat!
ErErx t rufla t w:t tc llltr,it trEtatt
artl{r^)

L rparr r rt..ar ttt r.ta(to!-
ro,lo) zllt

r. rywat E araarc arta (!tl{, -
rott) !ogt

I nrir(ril, qI v9qurxaarta lraJtliarcit
o(tlrt aidrrtaa tol ct,cr Jrjl no
na, aaiqxocrll ttroll all,urlc ,oral

r050
,l

r. rraoar qa rcrrur.aart pianocnt
oata,l rrEaitia IoJl ca fir]Iy,t m
t,.r .'alr.to(Trl rto:l tat tar€,cnga

t0tl
5!5aD

.t. ocrlr, nairoa, r61 2.0
( oca^,. t(x(rll, r01] t,l :54

,l.,loaall at ,lmill{oa nocrElal. nraqx,lEl.larr{ (!ota - tltt . lcaa. loat +
t05o. !a5r . rcll - tott)

,L rraxt/u ll t(Faarc llocrEa tta ntt
olx,..'xa [ (l.tr - leI a ro., - uaa +
!4tt . rGo + totr. lcrt)

t055 5t! .ll l1:rl

,4. 8€r0 Ealtrr tr4otalta rort ct
oalrl^|rtt traaltx llttltlar
t^{noqrctlt}E tE xEttt i rclaaar4
l'AllAI lll tt,rurq ltDtoea

,( l|ftq rraallal nocr'loat$ ro.I ct
otrctrartl ra'oaoan |ttqaott, {rtoaoarTaa{ no,una,a! , llcflr ara
rralr,(^ rl r ltri.rl.l ttrrolt

rat: tl

l\,paaat r tlt! orE ltfltlAtu (toa4.
lct!+tata-tot4 t0,

o. atsrll |rt qDmraa (rot5 - tGa
. lot, - tga)

tl norf, H apalfi r

711 r fEqor Prarqa nEfio!^ 412

t06l 2L
llt. qano[llt noFEon rrrrolu nE t.oa^ l06l

nt t r€nt ttlll,ltt { Ittt{ ltt
trrqoalrll

I

l9

!3,21L

6d!l



I I J t

c l|atoFg?ar
(!a!a- l!aa- llto - Irt + tIt- 1-r)

T. trto rrSial
(ror. !!l + ta3 . tat - r!a2 + ro8,

r0.5

l. rlElo lplalt( tota rtr/ll fl tar$€q:

ll. rlElo &9t II I()It r'l oa Eirro{!
l^aotlo

Itr. rclo ryarrx (oll twltla lhttaa,Bl{
l(ba

N. tfrc ayE,IAI E.t,l t aU4a EmOOa
UIO'TO t069

L Ooo. ra{. m ..r5,, r070 L\
l- YEfr(p-"...5)rqe,Dr,r|r

arc I0 .e.a o
it

069.rr.gdEn rb-rre o c.dr,i. O.F. 60..., Of,.dB . rFr/xrl.{ corrbr dEr ,rc, a* Elu0la . !ra,20t )











flonyruaaa npaBHo nhqe - npeAperHhK
1u.09. BIIEB alID !o(lota!:

I Ecare (ttrrl
ceai4r. 6o.r.r (ft.a. rxd.

I43BEI.UTAJ O NPOMEHAMA HA KAN VffANY
3a neplrqA oa 01.01.2020. ao 31.12.2020. rw{€

- y )orrbaaa a Arltapa -

l<or.lci.r't r&r!.[

lo It tl
,nEg. itrwaa.rt -.trn.

I I !
,lorrE.rx. ErrF,!E raE
0t!L_

tl !r.-s o,E o.l .

6) r6D&r. c.,tD Crri.

,lqr9-. srtr.r.rE *<l-r .E- .
tpoi{r.{yio.qE'krBff

.) 'orrn - ttErst cr!. r.irt. {olt

6) ria9.e a tEEsq dD.. Fni. .c;.?

Ictr-a.a.!c!ir!a crr.F *. rlll..rl

.) o.D. &ra- qr F.r.(l. . b . ll,
a0 .Il

6J.@trDur8 96.dDt nr (lO -:. +
16) .0

n -...t,tF r--,_.r-

.l ,e.r { !,!.q .rD.ir F,ir.

) .{g*r s ,DrD.riq crl|.r lrr'

Cr.* -.rarr.Fre- rlF .lt ll

., {rar (:,F ra.i.
(L + t..16) .0

(E-{+t6).0 .o?l

n6r..a -rrrr.D F.r-t .F-. .
np...a{ ,.{r-..tsr-u ffic.

rr (rp.& d rnao, dD.i F.n .

604r. s ErP.D.l dD.d Fni.

l(.F!-- lxr-.r- rr!- ?F -

|) €q.Dl lrior* F.n (t.6..t6)
a0

5) qr!.-. .srpE . (zE ,.ir. (S! - a .
66) .0

IIg

tg
gt
E
g

IIg
HI
H

ITIII

r
E
I

IEtg
TI
E,ir

IItr
suIIg
E

I
ENr
II

g
III

1

!

5



onxc

Xhffi.-m

lo ll tl
yrE- ..atrr.a.r -rD

I a ! I

I

auo...-ylltib,_rs

.) ,Er { alrao, crFi r..F.
L L

6) noar i. rDrreq CrDr. ,.fr.

CrH - r-{r !:tt.G
t!.tl_

.) Ar'fr o/qo tl.rr
(7. + L. Dt. o f
6) iEDE (raFqr.
(16-t +itl.0 r-_

2315

E



,ffirrErn.d

!t Oa7 r 2J, ,
OrrrE.cqrlE-xr. tlrooral--E u

t : I

|}fiE.ffint tr* ?s r.r.r
ot.a,._

.) &rtx 64e p.it . w
@Det{ c,rF D.g4a

qE.tlqrErfrr n rl*-rFrer....r5.F-{.

., Er!...r r. !Yra4, dp.. prn .a

6) *|!-,! € rrrDD.l dFf,,.r!.

xlr.r.olre r.t€D crH.Fr!5.s

.) 4.B.&rL.c{rF.t.(r.. L- z!)
.0

6) srD.}g,Er!-. ora F.'r. (tt - D r 2t)
.c aoTa

nF.--Y 4.rr*.l _ rqFl

.) nca.r .I era.! .rp.. exrl.

.po.r - rsrD.-ot crt:.r Frr.

Cr.. E rr.t.EEs.!al. tl-11'-_

a) !ri$r{ G.iD ,r|,.
],J].I

6) EtD.tr GJE p..n
(I-..+rO)t0

Xo!p..r. sr+.rl6 rr-rl{ .t8 ,
nl|<)..o 9.rrsrord*i E.nr.

rdD.@ { trrq .D.r ,..i..

6) *,9..- 
'e 

@rFot.ir-. F,rr.

LF.Ee Er-.?r-rri. rrF- -

.).6ru*r A}rE a,!p FrFa (!. . 5.. 5)
lill!:

@oi6& ,EB.... crae rl.r{ (56 - 5. } 5) ,Et IEI

;Irg
EI

g
Er
IIIg
EII

E
EI

g
Etg
E

I
EgI
E

I
E

EI
Tg

E
EI
E
E

EII
lt
EIIII
T

gI
H
EIII,

5.t26

5



oallt(

r6,E-rrEErao

It L

OrrFE. qirE r{tri. lrFE'a-Fa.B
I ! 6 a

E

nF.- t rr'lbr_ r*

.) ,F.€r - 4rEi, .rD..r !.nr. I *t L -l
6) ,@.. { rErr..(r --r1' . Fnr. {07! ]tttrt .@

I
cr.lr. r.. r.rrrqt rs
lt.ltl. _

.) at lli o,- r'.tr.
(r..E.!)>0 4tt t I
6).r,lF.r (rE p.r.
(75. t .5). o

_-1 r_- - --l

alG



lofr.ri.r iEt. r. t rr,rrrE

!to lar rttq
ti!Er-.t oi i-!- r.rlrEd..l'6 Lai., r,l. rr-. D (r r r.r-.,.HrE xtl'Fr..rt Err...

I , l0 ll
,brfr.rH.F {-.8-DlotrL

a) lYror o4D O.lrqa

6) E D.&r o/E prrtn
ll.Jal,l

,dtE I}r!!, r. !.r.arG
.t -.-. iF-r. Prrn trrE

.) f,,E-.. r. lt.uol crFr a?.

6),orr.sr s rrrpa., (?rH r:in

loait-- .En6 cr-a rl.rr{i-
.!arE s tr ct-ol _

.) 'qr.. lrn oa ti.0r. 2..
26rt0

C) qr$. l! F.eE Fi.(16- t
+16)t0

r.Ftr-d _ rE

.l ,!cd-r 
'€ !tEo, dFr F{i{

.FEr s..r!Eo d9.{ F.ic

tLtz

.) rrrEi Gr,!D F.rrr(].. .. - a):0 t,

6) ED..E (r,9o F,r.
(16. ll. r {): o

,..ttrirrF r.-..1$
r nrd... txyrooacr. r

.) ir!.r E rr\ri, crF.. ,..rr.

6) xiC.e {Ertr.s{r dtl.- E ro

,.F.!. r- rEr.f!..rE EtA.
re.. i. ar 0!.!1, _

r4,D..d ayrDr oryD rr.!. (r. r 6. -

6) rsi.E x MF.. ..,D Fr. G6 - a.
r 66) .0 5l::o .r5t

EgItI
E

tI
E

II

E

T
TrI
T

IIrIIg
E

I
E
EI
g

E
EI
E
E

I
E
E

E

Ig
EI
Eg

I
Eg
I

EI
E
EI
E
E
I
Eg
I
E

Ig
EI
E

1

o s.r n crr- ru.-

5



Xd.rEr.a.[ rFaro. Irot rrt[

tr0 J!r ,tt

t .so9ilapra Fr.g- r.rrrr.E dia. H FlI .d rraar. r. EE, rr.r-. t

l tl
,lFi-yrrrbt_r!F.i

.) ,eof h. lraq Ctp.. trnI

.t(*' r9 .sr9Dot oo.r o.nr.

Cr..- rr..t{V r-tt.H
,!.!z_

.) a/r..r o$ F.rt(r..a.-n):oI

,i-t+li,:o
rorpaB.rr9o D..y{

I
EE

E
E

iltIIg
g

TIIr
E
EI
E
E

rIIr
E
EI
Et
T



le6o{.tr 6r.i. r.Crr.r.

lla, !!t Ita

,ld*. m. rrt qr .. &ct
ln n t Gr.rc.. d.rw mr

.riLqt rt rartt E rl,l{t-

,La..s lr rtlt.lg -6..ErF.s.!t@-..
'FXqr.ar-Errdt

E.lt.ErylixD€,..v

I 2 ll !!

nE!acrx||.u.u

a) arre{ (,rtD o.{.tta

rEi9.br cllo prrrB

,k +-- -r.rrr.,.. ml*
p*tr.&e.efu.o-

., 6Oi.! E rirurot (lDlr lt.nra

{ip-t r. ,Erp.n l crp..

Lrra.- |Etaia Ciar{
nr.tr{r .o.,r- - D.r olc1.

.) e.r- a.Dr aer r.tx
(1.{L-26)a0

6) ryrr.. rE F!...rF Fi.(t6.r.+20)r0

tha.ar-t*rd_

.) qxl<r n .fi.q .rtx F.r!

lpar*r d rDrr.-D, dr.i ,.ir.

,Lt}_
r E ry lF.r..-.q-

.) &ra{. a4E eag.
(r. . 4r -.6) t 0

I.... i) r 0

,aor- Erttr.r.*. r.t!.fi-
isrp-4t .ff rbdtE

xnlt*a r{ !tft-.1 dE* EtYr.
6

6) EpE '. ,ErF.t.rF.,

,.rruE ir-cr-.rrG.
.oar'.. r a.r alrl. _

ror..B 4ti- G.rVD C.ti. at9l

6) 'ryu.drErFro,EFrF{ro-6..a0).0

TII

Ig

I
T

E
g
I

E
E

I

I
II

E
EF]lI

I
E]

I
E
E

I
PAII
Eg

I
E
E

I
EI
I

g
EI
E

I
II
I
EiI
EI
E
EIttI
II
I
Et;I

tI
EI

g

Ig

,t.!

1

5



lo.Er.!..Ery rrEl, .E

,!l .!.]a . llg Ita

w ,ts.$ h.!a-.. 
'!.o..ttrn I Err,Fr ao...E, E

rrr&ir 6ar.?t-5 rargr-

tl-r-Ertr-e.rE
.GllEE.r
rF .n-ra-.E t-{

,la.-. E rra-!. rE ar.t

I ll l, ta

nro--rr:rEt_rlF

,Er d anu.q' orr.r ,.nt.

6) nrq-r 
'{ ..rD-.q 6!r.( r..rr

cr.-.. 
'adr rrtt r.F

tLr:.

,..t-6)a0

6) ErrE r.S F|no
{rt.L*6).0

Ig
EI
gl

E

I I
E
E

TI TIII
E
EI
g
g

TI
TI
E
E



lE.ttatrd t r,.E

aa,

Ea,r.t!rrE@r1(l

t ri.. nD [&rr taa r
P r. !!) - ltx trE, -a!5)l r c

n{r aalrrDft(rr
t. -.,, -. tr) - t(A !a

E t- -. lr!. c

I tl la t,
,lo-n crrI rFr-a..s.

.) !yra- c.rF ,.n 12t1
I

6) lU D.a, d,!o 9r.r.
aalt

,rsrc*. {r.t r.rE r..fr-r
paY{-a.r-*! lE&rt.

.),srr& - a'rEq 6rr.r lrrFx a2l9
I

6)EEl.rErFqltE. ar!6 araS

a.Fr-. rE!..tr
rFr{,.rlFr.Eeltt.

.) -9.!..r irrr .rE Fill
(1.. L - 2i).0 al_l1

l

6) O.r!.a. llrDari o,E F{y!a
(16 - L.ltr:0 tL

It..r.rrr.rryf,,_

.) r9*r '.AYll.o,.rP..rF{yr. laql

6) r9*r E ,ErDEq.Dri !t.rrl.

C!--fit.'.r*-rIn
t!.t2._

.)4n.oruD,ti.
(L1a.-{).! a125

707
5

6)rErrE . o,El'.rr.
{i. rb. {).0

t2t! 7ll!!a

tl6r-r Errd.-o r..D-

F.tr-ortHr.rr-

.)E9E'.t Ero' crP.r F.rs
6

6rEEl.,,tFqoF.r

t t--eED rrlir
.aara E t- 0!.or. _

.) qEa-ltar(re t ra
(5.ra-a6,r0 :0,

6) qo...r,orp..ew Fi.
(56-6..46):o

71:i]tr .2ro

II

TIII

T
I

I
I I

I I

I

TtI
T



lo.r--!.tr crrrr r.rtn.E

,,,
Frs rar rynrr o .o.ery rd

,.qrrEq r 
'lca't t

,rylrr 
-tr.[Iti 

tt s r,-lar.Io{r.-.t-s
t r.o

tfa.L Err G'r,. t:(F!. -.1F -.r !9 - Urf, tt
-,!--rtt)lac

I 2 l3 la t,
n.,-vrrY|b,_.8

.) ,Fo- e a/a., .rFr 9.tr. ,r.2_IE

6).!o.r lo 6D.-q .r9.i Fln.
.2Jr

Dra I daa

@

6Ztat--o,.t$

.4. '6) ! 0

Crx - a.tr t-r-.F
!!.lz _

6) ElD.rd oD p
(,i-!.r5la0

II

Itr
E

I
IIr rI
I
;I
D

III
6cr* r'F.r(-, t\r.inE o rylr. oor.6aEr ltd.<.pc.( ,.arl. ,E{yrrx ('c,r-.r rEr ie. * G/lota, Lt/rot.}

N
tl
..



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ИНВЕСТ-ИМПОРТ A.Д. БЕОГРАД 
  
Напомене уз Финансијске извештаје  
за пословну 2020. годину  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
 
БИЛАНС СТАЊА 
На дан 31. децембра 2020. гoдине 
(у хиљадама РСД) 

5 

 

 
 

 Напомена 2020.   2019. 

 
АКТИВА     
Стална имовина     
Некретнине, постројења и опрема 5          57.115   58.931 
Инвестиционе некретнине 6        391.984   391.984 
Дугорочни финансијски пласмани 7           236.963   238.799 

              686.062   689.714 

Обртна имовина     
Залихе                   3.318   4.166 
Потраживања по основу продаје                1.309   4.639 
Потраживања из специфичних послова                       -     3 
Друга потраживања                  1.407   1.320 
Краткорочни финансијски пласмани 8            138.122   208.701 
Готовина и готовински еквиваленти                    683   1.640 
Активна временска разграничења                   254   217 

            145.093   220.686 
     
Укупна актива           831.155   910.400 

ПАСИВА      
Капитал     
Основни и остали капитал 9 135.385  135.385 
Емисиона премија  488.061  488.061 
Резерве  28.375  54.974 
Ревалоризационе резерве  59.720  59.720 
Нереализовани губици, нето  (1.006)  (207) 
Акумулирани губитак        (69.445)  (26.599) 

          641.090   711.334 

Дугорочне обавезе     
Одложене пореске обавезе 10              55.576   55.135 
Дугорочне обавезе 11            9.566   10.492 

              65.142   65.627 

Kраткорочне обавезе     
Примљени аванси                5.703   4.739 
Обавезе из пословања                  1.617   1.785 
Остале краткорочне обавезе 12              54.954   62.950 
Обавезе по основу пореза на додату вредност                   302   758 
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге 

дажбине 13 60.477   
 

61.487 
Пасивна временска разграничења               1.870   1.720 

             124.923   133.439 

     
Укупна пасива          831.155   910.400 

    
 

Ванбилансна евиденција 29           808.404   815.641 
 

Напoмeнe на наредним странама чинe 
саставни дeo oвих финансијских извeштаја 

 

Горан Симић 
Генерални директор 

Иванка Митровић 
Шеф рачуноводства 



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
 
БИЛАНС УСПЕХА 
За пoслoвну 2020. гoдину 
(у хиљадама РСД) 
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 Напомена 2020.  
 

2019. 

     
ПОСЛОВНИ  ПРИХОДИ     
Приходи од продаје робе и услуга              741   878 
Oстали пословни приходи 14        67.059   64.574 

          67.800   65.452 

     
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ     
Набавна вредност продате робе  362  - 
Трошкови материјала         1.950   1.122 
Трошкови горива и енергије        1.272   11.788 
Трошкови зарада и остали лични расходи 15    85.230   94.554 
Трошкови производних услуга 16        40.932  14.646 
Tрошкови амортизације     2.096  4.163 
Нематеријални трошкови 17        6.944   15.479 

  138.786        141.752 

     
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК        (70.986)  (76.300) 

     
Финансијски приходи 18    2.340   46.636 
Финансијски расходи             (227)  (3.041) 

        2.113   43.595 

     
Приходи/(Расходи) од усклађивања вредности 
остале имовине 19 3     (555.823) 

     
Oстали приходи 20           49   377.358 
Oстали расходи 21          (159)  (102.240) 

     
ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА       (68.980)  (313.410) 

     
 (Губитак пословања које се обуставља, нето               (23)  (740) 

     
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА       (69.003)  (314.150) 

     
Порез на добитак 22      (442)  769 

     
НЕТО ГУБИТАК       (69.445)  (313.381) 

     
Зарада по акцији (у РСД) 23 -  - 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe  

саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 
 
   

 
 



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
 
ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 
За пoслoвну 2020. гoдину 
(у хиљадама РСД) 
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  2020.  2019. 

        
НЕТО ГУБИТАК  (69.445)   (313.381) 

Ставке које неће бити рекласификоване у     
  билансу успеха у будућим периодима     
Промене ревалоризације некретнина,     
  постројења и опреме  -   (154.099) 

     
Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у     
  биланс  успеха у будућим периодима     
(Губици)/добици  по основу прерачуна финансијских 

извештаја из иностранства   
- 

 (34.228) 
Губици по основу ХОВ расположивих за продају  (799)   (1.400) 

     
ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК  (70.244)   (189.727) 

       
Порез на остали свеобухватни добитак  -  - 

       
НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК  (70.244)   (503.108) 

     
УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ  ГУБИТАК  (70.244)   (503.108) 

 
Напомене на наредним странама чине  

 саставни део ових финансијских извештаја. 
 
 
 
 
 



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
За пословну 2020. годину 
(у хиљадама РСД) 
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 Компоненте капитала  Компоненте осталог резултата   

 
 

Акцијски 
капитал  

 
Остали 

капитал  

 
Емисиона 

премија  

Резерве  
из добити  

Нераспо-
ређени 

добитак/ 
(губитак)  

Нереализ. 
(губици)/ 

добици  
по ХоВ  

Нереализ. 
добици/ 
(губици)  

по основу 
прерачуна, 

нето 

 

Ревал. 
резерве  

 
 

Укупно 
                         
Стање 1. јануара 2019. Године 98.136  37.249  488.061  54.974  281.556  1.193  34.228  213.819  1.209.216 
                  
Нето губитак за 2019. Годину -  -  -  -  (313.381)  -  -  -  (313.381) 
Процена фер вредност -  -  -  -  -  -  -  131.859  131.859 
Продаја -  -  -  -  -  -  -  (266.180)  (266.180) 
Остало -  -  -  -  5.226  (1.400)  (34.228)  (19.778)  (50.180) 

Укупан остали свеобухватни добитак/(губитак) -  -  -  -  (308.155)  (1.400)  (34.228)  (154.099)  (497.882) 
                  
Стање 31. децембра 2019. Године 98.136  37.249  488.061  54.974  (26.599)  (207)  -  59.720  711.334 
                  
Стање 1. јануара 2020. Године 98.136  37.249  488.061  54.974  (26.599)  (207)  -  59.720  711.334 
                  
Нето губитак за 2020. Годину -  -  -  -  (69.445)  -  -  -  (69.455) 
Покриће губитка 2019. Године -  -  -  (26.599)  26.599  -  -  -  - 
Остало -  -  -  -  -  (799)  -  -  (799) 

Укупан остали свеобухватни добитак/(губитак) -  -  -  (26.599)  (42.846)  (799)  -  -  (70.244) 
                   
Стање 31. децембра 2020. Године 98.136  37.249  488.061  28.375  (69.445)  (1.006)  -  59.720  641.090 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe 

саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 
 



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
 
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
За пoслoвну 2020. гoдину  
(у хиљадама РСД) 
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 2020.  2019. 

    
ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ    
Продаја и примљени аванси 2.678   2.604 
Примљене камате из пословних активности 29.049   17.722 
Остали приливи из редовног пословања  79.181   81.971 
Исплате добављачима и дати аванси (14.689)  (29.346) 
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (87.174)  (92.394) 
Плаћене камате -   (48) 
Плаћања по основу осталих јавних прихода (11.016)  (8.081) 

     
Нето одлив готовине из пословних активности (1.971)  (27.572) 

    
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА    
Некретнине, постројења и опрема, нето (одливи)/приливи (245)  24.316 
Остали финансијски пласмани, нето приливи 1.403   786 

     
Нето прилив готовине из активности инвестирања 1.158   25.102 

    
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА    
Дугорочни и краткорочни кредити и  
   остале обавезе, нето одливи 

(140) 
 

- 

    
Нето одлив готовине из активности финансирања  (140)  - 

    
Нето одлив готовине у току обрачунског периода (953)  (2.470) 

    
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 1.640   4.129 

     
Позитивне курсне разлике -   1 
Негативне курсне разлике (4)  (20) 

    
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 683   1.640 

 
Напoмeнe на наредним странама чинe  

саставни дeo oвих финансијских извeштаја. 



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2020. године 
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1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Инвест-Импорт а.д. Београд за извоз, увоз и инвестиционе радове, Београд (у даљем тексту 
„Друштво“) основано је Одлуком Владе ФНРЈ 8. јануара 1950. године као државно 
привредно предузеће за извоз и увоз опреме. У току 1991. године Друштво је регистровано 
као деоничко друштво у мешовитој својини, а власничка и организациона трансформација у 
акционарско друштво извршена је у току 1999. и 2000. године.  
 
Друштво је организовано као акционарско друштво и уписано је у Регистар привредних 
друштава Агенције за привредне регистре. Акцијама Друштва се од дана 24. новембра 
2003. године  тргује на Београдској берзи. 
 
Основне делатности Друштва су извоз, увоз и инвестициони радови. Друштво своју 
делатност обавља и преко зависних друштава у земљи и у иностранству, представништава и 
пословних јединица (погона). Погони за извођење инвестиционих радова у иностранству 
немају статус правног лица.  
 
Дана 30. јануара 2020. године, на основу Одлуке број 25/2020 Надзорног одбора, извршено 
је искњижење целокупне имовине и обавеза из пословних књига Друштва а које припадају 
погону у Искитиму. Сва смањења су евидентирана кроз финансијске извештаје Друштва на 
дан 31. децембра 2019. године.  
 
Седиште Друштва је у Београду, Теразије 5.  
 
Матични број Друштва је 07049528, а порески идентификациони број 100001652. 
 
Финансијски извештаји за пословну 2020. годину одобрени су од стране руководства 
Друштва дана 15. априла 2021. године. 
 

 
2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

 
Основе за састављање финансијских извештаја  
 
Финансијски извештаји Друштва су састављени у складу са Законом о рачуноводству 
(Службени гласник РС, бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019) 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 
финансијских извештаја врше у складу са законском и професионалном регулативом, која 
подразумева Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја („Оквир“), 
Међународне рачуноводствене стандарде („МРС“), односно Међународне стандарде 
финансијског извештавања („МСФИ“), као и тумачења која су саставни део стандарда.  



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 
Основе за састављање финансијских извештаја (наставак) 
 
Решењем Министарства финансија од 21. новембра 2019. године, које је објављено у 

„Службеном гласнику РС“ бр. 92 од 25. децембра 2019. године (у даљем тексту “Решење о 
утврђивању превода”) утврђени су и објављени преводи основних текстова МСФИ и МРС, 
Концептуалног оквира за финансијско извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране 
Одбора, као и повезаних IFRIC тумачења. Наведени преводи објављени у Решењу о утврђивању 
превода не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, коментаре, супротна 
мишљења, разрађене примере, као и други допунски објашњавајући материјал који може да се 
усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим ако се изричито не наводи да је тај 
материјал саставни део стандарда, односно тумачења. На основу Решења о утврђивању превода 
Концептуални оквир, МРС, МСФИ, IFRIC и са њима повезана тумачења која су преведена, у примени 
су од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2020. године. 

Осим поменутог, поједина законска и подзаконска регулатива у Републици Србији 
дефинише одређене рачуноводствене поступке, што има за последицу додатна одступања од 
МСФИ као што следи: 

➢ Друштво је ове финансијске извештаје саставило 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 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), који 
одступа од формата дефинисаног у МРС 1 (ревидиран) – “Приказивање финансијских 
извештаја” и МРС 7 – “Извештај о токовима готовине”. 

➢ Решење Министарства финансија Републике Србије бр. 401-00-4980/2019-16 од 21. 
новембра 2019. године (Службени гласник Републике Србије бр. 92/2019) утврђује да 
званичне стандарде чине званични преводи Међународних рачуноводствених стандарда 
(МРС) и Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) које издаје Одбор за 
међународне рачуноводствене стандарде (IASB), као и тумачења стандарда издатих од 
стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања (IFRIC) до 31. јула 
2013. године. Након 31. јула 2013. године, од стране IASB и IFRIC издат је значајан број 
допуна, годишњих побољшања, измена односно додатака постојећим или ревидираним 
стандардима и тумачењима, као и издавање нових МСФИ, односно укидање постојећих 
МРС. Решењем Министарства финансија од 10. септембра 2020. године, које је објављено у 
„Службеном гласнику РС“ бр. 123 од 13. октобра  2020. године, утврђени су и објављени 
преводи основних текстова МСФИ и МРС, Концептуалног оквира за финансијско 
извештавање (“Концептуални оквир“), усвојених од стране Одбора, као и повезаних IFRIC 
тумачења, а који ће почети да се примењују од финансијских извештаја који се састављају 
на дан 31. децембра 2021. године. 

➢ Одређеним подзаконском актима који су на снази у текућем периоду захтева се 
признавање, вредновање и класификација средстава, обавеза и капитала, као и прихода и 
расхода која одступа од захтева преведених и усвојених МСФИ и МРС. 
 

Сходно наведеном, а имајући у виду потенцијално материјалне ефекте које одступања 
рачуноводствених прописа Републике Србије од МСФИ и МРС могу имати на реалност и 
објективност финансијских извештаја Друштва, ови финансијски извештаји се не могу сматрати 
финансијским извештајима састављеним у сагласности са МСФИ и МРС. 

 
Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије 
наведено. Динар представља званичну извештајну валуту у Републици Србији. 
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2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (НАСТАВАК) 
 
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 

 
 Финансијски извештаји Друштва 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. 
 
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 последњи пут извршена, са стањем на дан 
31. децембар 2019. године. Процена је извршена применом тржишног приступа. 
 
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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Некретнине, постројења и опрема (наставак) 
 
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 или 
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 Друштво 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 које се могу директно приписати довођењу ових средстава у стање функционалне 
приправности. 
 
Након почетног признавања инвестиционе некретнине се вреднују по фер вредности, коју 
годишње утврђује интерна комисија Друштва. 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 од стране овлашћеног 
проценитеља, током 2019. године, применом тржишног приступа. 
 
Залихе 

 
Залихе се вреднују по набавној вредности, односно цени коштања, или нето продајној 
вредности, у зависности која је нижа. Набавна вредност укључује вредност по фактури 
добављача, увозне дажбине, транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке. 
Нето продајна вредност представља вредност по којој залихе могу бити продате у 
нормалним условима пословања, након умањења за трошкове продаје. 
 
Обрачун излаза залиха утврђује се методом просечне пондерисане цене. 
 
Умањење вредности имовине 

 
На дан сваког биланса стања, Друштво преиспитује књиговодствену вредност своје 
материјалне и нематеријалне имовине да би утврдило 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, Друштво 
процењује надокнадиви износ јединице која генерише новац, а којој то средство припада. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Умањење вредности имовине 

 
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 осталог свеобухватног резултата. 
 
Учешћа у капиталу зависних друштава 

 
Зависна друштва су правна лица која се налазе под контролом Друштва. Контрола 
подразумева моћ управљања финансијским и пословним политикама зависног друштва. 
Сматра се да контрола постоји када Друштво поседује, директно или индиректно, више од 
половине гласачких права у зависном друштву. Учешћа у капиталу зависних друштава 
признају се по набавној вредности. 
 
Финансијски инструмeнти 

 
Класификација финансијских инструмената 
 
Финансијска средства укључују дугорочне финансијске пласмане, потраживања, 
краткорочне финансијске пласмане и готовину и готовинске еквиваленте. Друштво 
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 Друштва утврђује класификацију финансијских средстава 
приликом иницијалног признавања. 
 
Финансијске обавезе укључују дугорочне финансијске обавезе, краткорочне финансијске 
обавезе, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Друштво класификује 
финансијске обавезе у две категорије: обавезе по фер вредности кроз биланс успеха и 
остале финансијске обавезе. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

Финансијски инструмeнти (наставак) 
 

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.  

 
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 и 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.  
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Финансијски инструмeнти (наставак) 

 
Финансијска средства расположива за продају (наставак) 
 
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. 
 
Умањења вредности финансијских средстава 

 
На дан сваког биланса стања Друштво 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. 
 
Друштво је по основу прве примене МСФИ 9 закључило да није потребно формирати 
додатне исправке вредности потраживања  по основу очекиваних губитака из ранијих 
историјских периода о ненаплаћеним потраживањима.  

 
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, укључујући обавезе по кредитима, иницијално се признају по 
фер вредности примљених средстава, умањене 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. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 

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 
Друштва. 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. 
 
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 осталог свеобухватног резултата, и у том случају се 
одложени порез такође распоређује у оквиру осталог свеобухватног резултата. 

 
Примања запослених 

 
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 
 
У складу са прoписима кoји сe примeњују у Рeпублици Србији, Друштво 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.  
 
Друштво јe, такoђe, oбавeзно 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. 
 
Друштво није укључено у друге облике пензијских планова и нема никаквих обавеза по 
овим основама. 
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3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (НАСТАВАК) 
 
Примања запослених (наставак) 

 
Отпремнине 
 
У складу са Законом о раду, Друштво 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. Друштво није извршило актуарску процену 
садашње вредности ове обавезе и није формирало резервисање по том основу. 
Руководство Друштва верује да таква резервисања, уколико би била процењена, не би 
могла да имају материјално значајан ефекат на финансијске извештаје Друштва. 

 
Јубиларне награде 
 
Пoрeд тoга, Друштво јe у oбавeзи да исплати и јубиларнe наградe за 10, 20, 30, и 40 гoдина 
нeпрeкиднoг рада у Друштву. Јубиларна награда се утврђује на oснoву изнoса прoсeчнe 
мeсeчнe зарадe у Друштву, остварене у месецу који претходи месецу исплате, и то у 
распону од једне до четири зараде, зависно од трајања непрекидног рада код послодавца. 

 
Приходи и расходи  
 
Приходи од продаје 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.  
 
Остали пословни приходи су приходи од издавања у подзакуп пословног простора. 
Расходи се обрачунавају по начелу узрочности прихода и расхода. 
 
Прерачунавање стране валуте 

 
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.  
 
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 Друштва 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 
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 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 
 
Друштво 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 Друштва 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, Друштво 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 
Друштва 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 Друштво 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 2019. године 596.879  88.697  37.690  723.266 
Набавкe у тoку гoдинe -  66  -  66 
Пренос на инвестиционе           
некретнине (49.584)  -  -  

 
(49.584) 

Отуђења и расходовања (757.475)  (60.473)  (23.617)  (841.564) 
Процена фер вредност 372.976  -  -  372.976 

31. децембар 2019. године 162.797  28.290  14.072  205.160 

        
1. јануар 2020. године 162.797  28.290  14.072  205.160 
Набавкe у тoку гoдинe -  -  281  281 
Отуђења и расходовања -  (71)  -  (71) 
Пренос -  281  (281)  - 

31. децембар 2020. године 162.797  28.500  14.072  205.370 

        

Исправка врeднoсти         
1. јануар 2019. године 298.022  41.828  -  339.850 
Амортизација 3.639  524  -  4.163 
Отуђења и расходовања (423.084)  (14.453)  -  (437.537) 
Пренос на инвестиционе           
некретнине (1.364) 

 
- 

 
- 

  
(1.364) 

Процена фер вредност 241.117  -  -  241.117 

31. децембар 2019. године 118.330  27.899  -  146.229 

        

1. јануар 2020. године 118.330  27.899  -  146.229 
Амортизација 1.856  341  -  2.096 
Отуђења и расходовања -  (71)  -  (71) 

31. децембар 2020. године 120.186  28.069  -  148.254 

        
Садашња врeднoст         
31. децембар 2020. године  42.612  431  14.072  57.115 

31. децембар 2019. године  44.468  391  14.072  58.931 

 
Процена фер вредности грађевинских објеката 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 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 Друштва 
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6. ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 

 

у хиљадама РСД 
  2020  2019 

Набавна (ревалоризована) вредност   

Стање на почетку године  391.984  492.640  

Процена фер вредности  -  372.726  

Преноси са грађевинских објеката  -  48.220  

Отуђења и расходовања  -  (521.602) 

     

Стање на крају године  391.984   391.984 

 
Као средство обезбеђења новчаних потраживања поверилаца, Друштво је дало у хипотеку 
пословни објекат на Новом Београду у улици Зорана Ђинђића број 44 површине 1.266 м2 
чија садашња вредност на дан 31. децембра 2020. године износи 215.865 хиљада РСД 
(2019. године - 201m2 у износу од 37.546 хиљада РСД)  
 
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 је 
извршена уз примену компаративног приступа процене због постојања великог броја 
адекватних компаратива на локацији објеката Друштва.  
 
 

7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
    
Учешћа у капиталу зависних правних лица 146.986  146.986 
Учешћа у капиталу осталих правних лица и ХОВ 

расположиве за продају 499.643  499.643 
Дугорочни кредити у земљи 15.163  16.199 

 661.792  662.828 
Минус: исправка вредности (424.829)  (424.029) 

    
 236.963  238.799 
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7. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (НАСТАВАК) 
 
 

Учешћа у капиталу зависних правних лица 
 

у хиљадама РСД 
Пословно име и седиште Учешће   2020.   2019. 

 
Invest GmbH Диселдорф, Немачка  87,82%       94.030       94.030  
Super Hunt д.о.о. Лајковац 100,00%      35.865       35.865  
IPT Co. Warminster, САД 60,00%        8.195        8.195  
Inpea (Overseas) Ltd. Лимасол, Кипар 100,00%        5.464        5.464  
Weelex Ltd. Лимасол, Кипар 100,00%           944           944  
SP Legstrojinvest Москва, Руска Федерација 94,00%           211           211  
DD Invest Import Ltd. Лимасол, Кипар 100,00%           109           109  
ЗАО Г.Л. Легин Новоросијск,  

Руска Федерација 100,00%   14  14 
Остало   2.154  2.154 

     146.986  146.986 
Минус: исправка вредности   (40.988)  (40.988) 

      
   105.998  105.998 

 
 
Учешћа у капиталу осталих правних лица 
 

у хиљадама РСД 
  2020.   2019. 

 
     
Привредна друштва у земљи  472.649   472.649  
Учешћа у капиталу пословних банака у земљи   26.994   26.994  

   499.643   499.643  
Минус: исправка вредности  (383.841)  (383.041) 

     
  115.802  116.602 

 
 Дугорочни кредити у земљи 
 

Дугорочни кредити у земљи исказани у износу од 15.163 хиљадe РСД (2019. године – 16.199 
хиљадa РСД) се односе на кредите за стамбену изградњу дате запосленима, са роком 
доспећа од 5 до 30 година и каматом од 1% годишње до 3% годишње. 
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8. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Краткорочни кредити и пласмани:     
   - повезана правна лица  89.926  89.706 
   - остала правна лица  -  200 
Остало  -  18 
Средства уложена у заједничке подухвате  13.831  14.421 
Камате на уложена средства у заједничке 

подухвате  121.221  191.412 

  224.978  295.757 
Исправка вредности краткорочних финансијских 

пласмана  (86.856)  (87.056) 

 
  138.122  208.701 

 
Краткорочни кредити и пласмани  
 

Краткорочни кредити и пласмани исказани на дан 31. децембра 2020. године у износу од 
89.926 хиљада РСД (2019. године – 89.906 хиљада 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 
(2019. године - у распону од 0,5% месечно до 10% годишње). Износ наведених 
потраживања је исправљен 100%. 

 
Средства уложена у заједничке подухвате 

 
Средства уложена у заједничке подухвате исказана на дан 31. децембра 2020. године у 
износу од 13.831 хиљаду РСД (2019. године – 14.421 хиљаду 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 (2019. године – 9% годишње) 

 
 
9. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 

 
Основни и остали капитал Друштва исказани на дан 31. децембра 2020. године у износу од 
135.385 хиљада РСД (2019. године – 135.385 хиљадa РСД) чине акцијски капитал у износу од 
98.136 хиљада РСД (2019. године – 98.136 хиљада РСД) и остали капитал у износу од 37.249 
хиљада РСД (2019. године – 37.249 хиљада РСД). 
 
Акцијски капитал Друштва чини 40.890 обичних акција (2019. 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.  
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9. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (НАСТАВАК) 
 
Структура акцијског капитала Друштва дата је у наредном прегледу: 

 
 2020.  2019. 

 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% 

 
 
10. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Одложенe пореске обавезе исказане на дан 31. децембра 2020. у износу од 55.576 хиљада 
РСД (2019. године – 55.135 хиљада РСД) у целости се односе на привремене разлике 
између неотписане вредности основних средстава утврђене у складу са МСФИ и пореским 
прописима. 

 
 
11. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Остале дугорочне обавезе на дан 31. децембра 2020. године у износу од 9.566 хиљада РСД 
(2019. године – 10.492 хиљаде РСД) односе се на средства одобрена од повезаног правног 
лица за одржавање текуће ликвидности. Средства су одобрена на рок од 4 године уз 
каматну стопу од 2% годишње (2019. године – 2% годишње). Целокупан износ на дан 
биланса стања је деноминиран у УСД.  

 
 
12. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
     
Обавезе за нето зараде и накнаде зарада  34.210  46.335 
Обавезе из специфичних послова  1.147  4.524 
Обавезе за порезе и доприносе на зараде  10.699  4.309 
Обавезе према запосленима  3.381  2.898 
Обавезе према члановима  
   Управног и Надзорног одбора  2.934  2.654 
Остале краткорочне обавезе  2.583  2.230 

     
        54.954  62.950 

 



ИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д. БЕОГРАД 
  
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ  
31. децембар 2020. године 

  26 

 

 
 

13. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.   2019.  

 
     
Обавезе за порез из резултата  57.869  57.872 
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге  
  Дажбине  2.608  3.615 

     
  60.477  61.487 

 
Друштво је предало захтев за одлагање плаћања  дуга за порез на  добит са припадајућом 
каматом. За обезбеђење је дата хипотека у корист Пореске  управе у улици Зорана Ђинђића 
број 44 површине 1.266 м2 чија садашња вредност на дан 31. децембра 2020. године 
износи 215.865 хиљада РСД. 
 

 
 
14. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 

Приходи од закупнина:     
 - у земљи  62,789  64.574 
-приходи од субвенција,дотацијаи др.  4,270   

  67.059  64.574 
 
 
 
15. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
     
Трошкови бруто зарада         68,184   68.047 
Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца          8,698   8.916 
Трошкови накнада по уговорима о делу         3,602   2.473 
Трошкови накнада члановима органа управљања         2,642   2.657 
Отпремнине радницима  -  6.087 
Остали лични расходи          2.104   6.374 

     
       85.230   94.554 
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16. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 

 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
     
Трошкови закупа  35.879  10.918 
Трошкови услуга одржавања          2.601   902 
Трошкови транспортних услуга          1.178   1.201 
Остали производни трошкови  1.274  1.625 

      

       40.932   14.646 

 
 
17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
     
Порези, доприноси и остале јавне дажбине          2.327   4.051 
Судски и административни трошкови   1.046   3.968 
Трошкови репрезентације             646   797 
Трошкови адвокатских услуга  300  4.357 
Трошкови премија осигурања             385   508 
Трошкови платног промета             167   181 
Остали нематеријални трошкови  2.073  1.617 

      

          6.944   15.479 
 
18. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Приходи од камата     

   - повезана правна лица  1.251  1.301 
   - остала правна лица  83  77 

Приходи по основу ефеката валутне клаузуле     
   - повезана правна лица     
   - остала правна лица  40  131 

Позитивне курсне разлике     
   - повезана правна лица  966  268 
   - остала правна лица    231 

Остали финансијски приходи – Погони  -  44.628 
     
  2.340  46.636 
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18. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (НАСТАВАК) 
 
 

Остали финансијски приходи у 2019. години у износу од 44.628 хиљада РСД односили су 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.  

 
 

19. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ  
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 

Обезвређење потраживања од купаца     
   - зависна правна лица  -  555.708 
   - остала правна лица    115 

Обезвређење потраживања за камату  -  - 

     
  -  555.823 

 
Расходи по основу обезвређења потраживања од купаца 2019. године у износу од 555.708 
хиљада РСД настали су поводом обезвређења потраживања од зависног правног лица у 
иностранству IPT Co. Warminster, САД у извршном поступку између извршног повериоца 
Југобанка а.д. у стечају, Београд односно његове пословне јединице Југобанка-Агенција, 
New York против повезаног правног лица Друштва, IPT Co. Warminster, САД по основу 
невраћеног износа кредита.  
 
Наведени износ је пао на терет Друштва које је гарантовало испуњење обавеза свом 
повезаном правном лицу као авалиста по меницама и ацептним налозима према даваоцу 
кредита, Југобанци – Агенцији, New York.   

 
 
20. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 
 

Приходи од усклађивања вредности имовине     
  - Инвестиционе некретнине  -  372.726 
Приходи од смањења обавеза  -  3.548 
Остали приходи  49  1.084 

     
  49  377.358 

 
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.  
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20. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (НАСТАВАК) 

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

 
 
21. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 
 

Губици по основу расходовања и продаје:     
  - Некретнина, постројења и опреме  -  93.478 
Директан отпис потраживања  -  8.727 
Остали расходи  159  35 

     
  159  102.240 

 
Губици у 2019. години настали 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. 

 
 
22. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 
 

Компоненте пореза на добитак 
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019.  

 
Текући порески расход  -  (57.872) 
Одложени порески (расход)/приход  (442)  58.641 

     
  (442)  769 
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22. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК (НАСТАВАК) 
 

 
Усаглашавање добитка пре опорезивања и пореске основице 

 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
Губитак пре опорезивања  (69.003)  (314.150) 
Корекције за сталне разлике  5.622  21.352 
Корекције за привремене разлике:     -  2.108 
   - рачуноводствена и пореска амортизација  (2.058)  (6.639) 

    - Обрачунате зараде у 2018. години а исплаћене 
током 2019. године  

- 
 

(301) 

- Обезвређење имовине  -  88.114 
Губитак  (65.438)  (209.516) 
Капитални добитак  -  385.816 
     

Пореска основица   (65.438)  385.816 
     

Обрачунати порез - 15%   -  57.872 
     
Текући порез на добитак  -  57.872 

 
Одложени порески приход/(расходи) 
 

Одложени порески расходи исказани у износу од 442 хиљаде РСД (2019. године – 
одложени порески приходи исказани у износу од 58.641 хиљаду РСД) у целини се односе 
на привремене разлике између неотписане вредности основних средстава утврђене у 
складу са МСФИ и пореским прописима. 
 

 

23. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 
 

Друштво 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 Друштва. 

 

Прорачун зараде по акцији за 2020. и 2019. годину извршен је на основу следећих 
података: 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

 

Нето губитак 69.445  313.381 

    
Пондерисани број обичних акција 40.890  40.890 
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24. ТРАНСАКЦИЈЕ СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 
У оквиру својих редовних пословних активности Друштво обавља трансакције са повезаним 
лицима. У току 2020. и 2019. године обављене су следеће трансакције са повезаним 
правним лицима:  
 

у хиљадама РСД 
  2020.  2019. 

 
ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ     
Потраживања од купаца:     
   - зависна правна лица   1.147  1.258 
   - остала повезана правна лица    - 
Краткорочни финансијски пласмани:     
   - зависна правна лица   3.070  2.850 
   - остала повезана правна лица   135.052  205.833 
     
  139.269  209.941 

 
ОБАВЕЗЕ     
Дугорочне  финансијске обавезе:     
   - зависна правна лица  9.566  10.492 
Остале краткорочне обавезе     
   - зависна правна лица  1.017  905 
   - остала повезана правна лица  952  920 

     
  11.535  12.317 

 

НАБАВКЕ     
   - остала повезана правна лица  36.241  25.071 

     
  36.241  25.071 

 
ПРИХОДИ     
Приходи од продаје:     
   - остала повезана правна лица  360  878 
Финансијски приходи:     
   - зависна правна лица   966  268 
   - остала повезана правна лица  1.251  1.301 

     
  2.577  2.447 
 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ      
   - зависна правна лица   191  1.484 

     
  191  1.484 

 
Зараде и бонуси   33.548  33.112 

     
  33.548  33.112 
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25. ИНФOРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА 
 

Сегменти пословања представљају компоненте Друштва које остварују приходе и расходе, 
чије пословне резултате редовно прегледа Одбор директора привредног друштва и за које 
постоје расположиве засебне финансијске информације. 
 
Руководство Друштва је организовало пословање са становишта тржишта на којима обавља 
привредну активност. У ранијим годинама, постојала су два сегмента пословања, односно 
два сегмента о којима се извештава. 
 
Током 2019.године, Друштво је искњижило целокупну преосталу активу и пасиву погона у 
Искитиму.  

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

• сегмент Србија врши услуге на домаћем тржишту; 

• сегмент Русија је вршио услуге на тржишту Руске Федерације. Meђутим, као што је 
наведено у напомени 1, погон је у ранијим годинама био у мировању а на дан 31. 
децембра 2019. године искњижена је целокупна имовина и обавезе које су се 
односиле на овај погон.  

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

 
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 

 2020.  2019.  2020.  2019. 

        
Сегмент Србија 360  878  (131.101)  (125.395) 

        
 360  878  (131.101)  (125.395) 

        
Остали пословни приходи     67.059  64.574 
Остали пословни расходи     (6.944)  (15.479) 
Финансијски приходи     2.340  46.636 
Финансијски расходи     (227)  (3.041) 
Остали приходи     52  377.358 
Остали расходи     (159)  (102.240) 

Расх. усклађ.вредн. ост.им.     -  (555.823) 
Губитак из редовног   

послов.  
 

 
 

(68.980) 
 

(313.410) 

Губитак пословања које се 
обуставља  

 
 

 
(23) 

 
(740) 

Губитак пре опорезивања     (69.003)  (314.150) 
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25. ИНФOРМАЦИЈЕ О СЕГМЕНТИМА (НАСТАВАК) 
 

Приходи по сегментима приказани у претходној табели у потпуности се односе на приходе 
остварене од екстерних купаца. У току 2020. и 2019. године није било интерне реализације. 

 
Резултат по сегментима представља добитак 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 Одбору директора у сврху доношења одлуке о 
алоцирању ресурса том сегменту и оцењивању његових перформанси 
 
Имовина 

 
Имовина сегмената на дан биланса стања дата је у прегледу који следи: 

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
    
Сегмент Србија 831.155  910.400 
Сегмент Русија -  - 

    

Укупна имовина 831.155  910.400 

 
Информације о приходима од продаје производа и услуга  
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

 
Остали производи и услуге 741  878 

    
 741  878 

 

Географске информације 
 

у хиљадама РСД 
 Приходи од продаје  Стална имовина 

 2020.  2019.  2020.  2019. 
 

Србија 741  878  449.099  450.915 
Руска Федерација -  -  -  - 

        
 741  878  449.099  450.915 
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26. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА 
 

Категорије  финансијских средстава и обавеза 
 

у хиљадама РСД 
 2020.  2019. 

 
Финансијска средства    
Дугорочни финансијски пласмани 15.163  16.199 
Потраживања 1.309  4.639 
Краткорочни финасијски пласмани 138.122  208.701 
Готовина и готовински еквиваленти 683  1.640 

    
 155.277  231.179 

 

Финансијске обавезе    
Дугорочне финансијске обавезе 9.566  10.492 
Обавезе из пословања 1.617  1.785 
Остале краткорочне обавезе 54.954  62.950 
Пасивна временска разграничења 1.870  1.720 

    
 68.007  76.947 

 
Основни финансијски инструменти Друштва 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 Друштва. У нормалним условима пословања, 
Друштво је изложено ниже наведеним ризицима. 

 
Циљеви управљања финансијским ризицима 

 
Пословање Друштва је изложено различитим финансијским ризицима: тржишном ризику, 
кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања финансијским ризицима 
Друштва је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и 
тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе Друштва. 

 
Друштво 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 Друштва или вредност његових финансијских инструмената. Задатак управљања 
тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у 
оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Друштва. 
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26. УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Тржишни ризик  (наставак) 
 
Девизни ризик 
 
Изложеност Друштва девизном ризику првенствено се односи на остале дугорочне 
финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и 
готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне 
финансијске обавезе и обавезе из пословања деноминиране у страној валути. 

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

 
у хиљадама РСД 

 Имовина  Обавезе 

 2020.  2019.  2020.  2019. 

        
ЕУР 140.614  212.007  28.754  11.574 
УСД 1.147  3.304  11.720  12.337 

        
 141.761  215.311  40.474  23.911 

 
На основу обелодањене структуре монетарне имовине и обавеза у страним валутама 
евидентно је да је Друштво пре свега осетљиво на промене девизног курса ЕУР и УСД. 

 
У следећој табели приказана је осетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију РСД за 
10% у односу на поменуте стране валуте. Стопа осетљивости од 10% представља процену 
руководства Друштва у погледу могућих промена курса РСД у односу на ЕУР, односно УСД. 

 
у хиљадама РСД 

 2020.  2019. 

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

        
ЕУР 11.186  (11.186)  20.043  (20.043) 
УСД (1.057)  1.057  (903)  903 

        
 10.129  (10.129)  19.140  (19.140) 
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26.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Тржишни ризик  (наставак) 
 
Каматни ризик  
 
Друштво је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих 
је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Друштво нема 
на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.  
 
Структура монетарних средстава и обавеза на дан 31. децембра 2020. и 2019. године са 
становишта изложености каматном ризику дата је у следећем прегледу:  

 
у хиљадама РСД 

  2020.  2019. 

 
Финансијска средства    
Некаматоносна 141.446  216.458 
Каматоносна (фиксна каматна стопа)  13.831  14.721 

    
 155.277  231.179 

 
Финансијске обавезе    
Некаматоносне 58.441  66.455 
Каматоносне (фиксна каматна стопа)  9.566  10.492 

    
 68.007  76.947 

 
Кредитни ризик 

 
Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у 
могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за 
резултат финансијски губитак Друштва. Кредитни ризик обухвата готовину и готовинске 
еквиваленте и потраживања од купаца. 
 
У Републици Србији не постоје специјализоване рејтинг агенције које врше независну 
класификацију и рангирање привредних друштава. Услед тога, Друштво је принуђено 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 Друштва. Износ максималне кредитне изложености ревидира се 
најмање једном годишње.  
 
У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености 
кредитном ризику, Друштво примењује механизме предвиђене пословном политиком. 

 
Друштво  је изложено значајном  кредитном  ризику, јер се његова потраживања односе на 
релативно мали број купаца са појединачно високим износима дуговања.  
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26.  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (НАСТАВАК) 
 

Ризик ликвидности 
 

Руководство Друштва управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да 
Друштво у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Друштво 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 Друштва дата је у следећој табели: 
 

у хиљадама РСД 
 
 

до  
1 године  

од 2 до 5 
године  Укупно 

      
2020. година      
Дугорочне обавезе -  9.566  9.566 
Обавезе из пословања              1.617   -           1.617  
Остале краткорочне обавезе            54.954   -          54.954  
Пасивна времанска разграничења 1.870  -  1.870 

       
 58.441  9.566  68.007 

 
2019. година      
Дугорочне обавезе -  10.492  10.492 
Обавезе из пословања 1.785  -  1.785 
Остале краткорочне обавезе 62.950  -  62.950 
Пасивна времанска разграничења 1.720  -  1.720 

      
 66.455  10.492  76.947 

Приказани износи засновани су на недисконтованим новчаним токовима на основу 
најранијег датума на који ће Друштво бити обавезно да такве обавезе намири. 
 

 
27. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА 
 

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Друштва 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 Друштва прегледа структуру капитала на годишњој основи. 

 
Друштво 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. 
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27. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАПИТАЛА (НАСТАВАК) 
 

Показатељи задужености на дан 31. децембра 2020. и 2019. године су били следећи: 
 

у хиљадама РСД 

 2020.  2019. 

 
Укупна задуженост             9,566   10.492 
Готовина и готовински еквиваленти                683   1.640 

    
Нето задуженост             8.883   8.852 
Капитал        641.090   711.334 

    
Укупан капитал        649.973   720.186 

    
Показатељ задужености 1,37%  1,23% 

  
 
28. 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 2020. године, фер вредност финансијских инструмената Друштва 
приближно је једнака књиговодственим вредностима обелодањеним у билансу стања. 

 
 
29. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Прoцeњeна вредност судских спoрoва кoји сe на дан 31. децембра 2020. године вoде 
прoтив Друштва изнoси 36.848 хиљадa РСД (2019. године – 40.059 хиљадa 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 Друштва нeће 
проузроковати матeријалнo значајнe штeтe пo Друштво. 
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29.1. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА  

       
Ванбилансна евиденција Друштва односи се на :    

      У хиљадама  

    2020  2019 

       
Потраживања по основу извоза и увоза 376,671  376,671 

Средства за солидарну стамбену изградњу 1,049  1,049 

Потраживанја преузета од погона 428,798  436,033 

Опрема у употреби са вредношћу нула   1,886  1,888 

       
Ванбилансна актива 808,404  815,641 

       
Обавезе по извозу и увозу  357,935  357,935 

Исправка вредности провизије по извозу и увозу 8,752  8,752 

Извори средстава за солидарну стамбену изградњу 1,049  1,049 

Обавезе преузете од погона  435,446  442,681 

Исправка вредности опреме са вредношћу нула 1,886  1,888 

Исправка вредности заробљених средстава погона 3,336  3,336 

       
Ванбилансна пасива 808,404  815,641 

       
Ванбилансна евиденција односи се на следеће    
Потраживања по основу извоза и увоза у износу 376.671 хиљада динара   
односе се на:      

       
Енергоинвест Сарајево  166,201   
Унионинвест Сарајево  95,459   
ИМП Љубљана, Словенија  39,634   
Ентерпризе национ.Алжир  40,162   
Еџпансион пројект-Иран  10,375   
Остало    24.840   

    376.671   
Обавезе у износу 357.935 хилљада РСД односе се на:    

       
Торпедо Ријека   36,460   
Холдинг Инд.каблова Јагодина  303,592   
Остало              17.883   

    357.935   

       
Обавезе преузете од погона 435.446 хиљада РСД односе се на:   

       
Курск,Погон РФ   195,844   
Сомалија Погон   131,160   
Осташково Погон ПФ   30,091   
МосккозобједињењенРФ  68,367   
Остало    9,984   

    435,446   
 
 



30. noPEcH[ PX3llqH

31. yCAr^AllAB&sE nOTpAI{h8A}bA l/l O6ABE:IA

Apyu,rso je i3apurxro ycarnaula'albe c6rx coojxx norpaxxaalba x daa€3a ca cra*G, Ba AaH
31. AeqeM6pa 2020. , 2019. roAxxe. y nocrynry yoarnaualarE ca ocrarrr nocnolx'rx
nap epxMa, Hrcy yrepllexa marepxjan|o 3Haqaixa xeycar aurexa norpaxrraua r o6alele.

32. AOTAEA|H HA|(OH AATyMA EHnAHCA Cr&bA

llopecxr nponr'r Peny6rlrxe cp6xie ce qefio pa3^.{xt) ry*aq€ , npeA rer cy qecrxx h:rr$eHa.
Tyma,{e}b€ nop€cxrx nponrca oA crpaHe nopecxu Ulacrx y oAHocy xa rpaHca[qrie h
affiroxofix Apyuma Mory ce pa3nxxooalr oA ryr,laqerba pyxoaoAcrla. yoreA rora, ,paHcrxqxic
r,rory 6xrr ocnopeHe oA crpaHe nop€ct{rr BracrH n Apyufay Moxa 6xrx oppctlcx agAaDtr
!'3HOC nope3a, xetHt x xarrtera. neproA 3rrdpenocrh nopecxe o6aBe3e Je net rqArHa, oarao€Ho
nop€o(e Bracrx h^,rajy npa0o Aa oApeAe naahare xeltjtrlpexrr o6a!€3a y potry oA n€r roAxHa
oA xaAa ie o6aoera xacrana.

nopeA HaEeAeHor, ApyurEo xr*a 3xa{arxe rpaxcax${ic ca nole3aHlM nparHxm n}lqr{ a. Hero
pyr@BoAgrlo fuyuraa cuarpa 4a flpyunoo noaeAyr€ Aoro^Hy I a4exrerxy nparciy
Aoxyr.exrdetjy y e€3x ca rpaHco€pHxM qeHa a, nocrojx xersr€cHocr Aa ce 3arxr€lr x
ryMaeena nopecxrx n Ntltytx opraxa pa3nrxyiy oA ryMaqelba pyxoroAcrla. pyxolqAgno
fipyurra cmarpa Aa eorxryarHa pa3rxqx'.l ryMiNe]ba xeie rmarr ,aarepnlarHo rxa"a;r*
nocne4rqa no QnxaHctajo€ x3Beurrai! ApyurBa.

ll,lxp€}be naxAeMrje {opoHa !xp},ca (XoEriA-!g} r npe8eHrx8xnx mepa cy Aoccnc AO Grta6a}5a
exoHocr{cx x al(Ixaxocrx r{€cHxxa Ha rpxxurly roxo 2020. roAxxe x xacrararDaiy ce roxora
2021. ro4rxe. Osa xecra6rnxocr xa rpxxurry je yrrqlra Ha cnalbebe npxxoAa x p€3y,E"a
ApyurrBa y l€g€urrdiHorrt neploAy. PyKosoAcrao ,Qpyurraa p llaipa I,rxrfai Ko4rA-19 xojr ce
peoneKryje i€o xparxopo{xh naA rpaxrb€ 3a 3axynon nocloBHor npocroga rcie rtAaje
flpyurao.

33. AEEIi3HX XyPCEBh

EYP
.l ll

2020. 2019

117,5928

104,9186vcA

40

l,rH BECT-IMnOPr A"& SEOTPM

HANOMEHE Y' OXHAT{CTT'CKE II38EI.I'TA'E
31. Aeq.n5.p A)20, roAr.Hc

Cpe&bx xypcath 3a AaSxre, pop[exl xa r,rclly6rxrapcrox rpxnu,ry Aclxirt, nl,r$e*rHx ra
npepaqyx Aelr3r{xx no3rt+tja 6x,,rax@ cra}ba y A}rHapc, ra nojeA[xe rnacxc ranyrc cy 6nar
c.re4ehr:






















	BS redovan 2020.pdf (p.1-6)
	BU redovan 2020.pdf (p.7-10)
	IOTG redovan 2020.pdf (p.11-12)
	IOOR redovan 2020).pdf (p.13-14)
	IOPK redovan 2020.pdf (p.15-24)
	Invest Import_2020 napomene.pdf (p.25-56)
	Invest-Import-misljenjerevizorasaFI-2020-potpisan.pdf (p.57-122)
	SWScan00255.pdf (p.1)
	SWScan00256.pdf (p.2)
	SWScan00253.pdf (p.1)
	SWScan00254.pdf (p.2)

	Godisnji izvestaj o poslovanju za 2020.g..pdf (p.123-130)
	SWScan00244.pdf (p.1)
	SWScan00245.pdf (p.2)
	SWScan00246.pdf (p.3)
	SWScan00247.pdf (p.4)
	SWScan00248.pdf (p.5)
	SWScan00249.pdf (p.6)
	SWScan00250.pdf (p.7)
	SWScan00251.pdf (p.8)

	Izjava rukovods..pdf (p.131)
	Odluke.pdf (p.132)

		2021-05-05T12:49:20+0200
	Goran Simić 100091520-1501981733528




