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1.1. БИЛAНС СTAЊA  

 
БИЛАНС СТАЊА 

на дан 30.06.2020. 

у хиљадама динара 

Позиција АОП 

Износ 

Текућа 
година 

Претходна година 
Крајње стање 

31.12.2019. 
Почетно стање 

01.01.2019. 
1 2 3 4 5 

АКТИВА  

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  0001     

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) 0002 4.849.926  4.970.920 5.110.763  

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

0003 659.097 741.383 602.064 

1. Улагања у развој 0004 2.458 2.945 3.925 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и 
остала права 

0005 636.311 722.787 328.282 

3. Гудвил 0006    

4. Остала нематеријална имовина 0007 20.328 15.651 15.568 

5. Нематеријална имовина у припреми 0008    

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009   254.289 

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

0010 2.494.714 2.610.834 2.734.739 

1. Земљиште 0011 63.140 63.140 63.140 

2. Грађевински објекти 0012 1.317.604 1.335.573 1.368.391 

3. Постројења и опрема 0013 855.858 951.576 990.131 

4. Инвестиционе некретнине 0014 77.553 78.745 81.143 

5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015    

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 169.573 167.679 191.543 

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017 1.573 1.741 2.075 
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018 9.412 12.380 38.316 

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

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020    

2. Основно стадо 0021    

3. Биолошка средства у припреми 0022    

4. Аванси за биолошка средства 0023    

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

0024 1.696.115 1.618.703 1.773.960 

1. Учешће у капиталу зависних правних лица 0025 488.175 488.175 488.175 

2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким 
подухватима 

0026    

3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од 
вредности расположиве за продају 

0027 325 325 151.613 

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028    

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029 1.206.115 1.128.703 1.134.172 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 1.500 1.500  

7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031    

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032    

9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033    

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

0034    

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035    

2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036    

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037    

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038    

5. Потраживања по основу јемства 0039    

6. Спорна и сумњива потраживања 0040    

7. Остала дугорочна потраживања 0041    

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042 49.425 49.425 39.059 

Г. ОБРТНА ИМОВИНА 0043 4.415.585 4.140.965 4.341.140 
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(0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070) 

I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050) 0044 2.456.291 2.357.293 2.763.905 

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 818.413 667.781 969.619 

2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046 178.631 178.631 210.690 

3.Готови производи 0047 1.314.180 1.331.246 1.398.090 

4. Роба 0048 138.658 168.546 172.912 

5. Стална средства намењена продаји 0049    

6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 6.409 11.089 12.594 

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

0051 878.027 552.127 705.332 

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица 0052 293.500 248.998 363.795 

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

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица 0054 2.717 2.705 2.400 

4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица 0055    

5. Купци у земљи 0056 300.421 66.070 54.990 

6. Купци у иностранству 0057 281.389 234.354 284.147 

7. Остала потраживања по основу продаје 0058    

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059    

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 15.354 10.060 9.823 

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

0061    

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 
(0063+0064+0065+0066+0067) 

0062 932.121 1.068.551 713.949 

1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна 
лица 

0063    

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

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065 52.770 22.056 37.802 

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066    

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067 879.351 1.046.495 676.147 

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 80.080 104.915 43.271 

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069  27.075 65.990 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070 53.712 20.944 38.870 

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

0071 9.314.936 9.161.310 9.490.962 

Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА 0072 970.229 825.410 876.872 

ПАСИВА      

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

0401 8.126.297 8.261.490 8.181.049 

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

0402 1.100.172 1.217.288 1.217.288 

1. Акцијски капитал 0403 1.054.124 1.171.240 1.171.240 

2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу 0404    

3. Улози 0405    

4. Државни капитал 0406    

5. Друштвени капитал 0407    

6. Задружни удели 0408    

7. Емисиона премија 0409    

8. Остали основни капитал 0410 46.048 46.048 46.048 

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411    

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 32.817 117.116 117.116 

IV. РЕЗЕРВЕ 0413 582.694 677.528 677.528 

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

0414    

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

0415 6.744 11.295 57.219 

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

0416  4.551  

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419) 0417 6.477.046 6.477.046 6.346.130 

1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 6.477.046 6.346.130 5.909.279 
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2. Нераспоређени добитак текуће године 0419  130.916 436.851 

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420    

X. ГУБИТАК (0422+0423) 0421 7.542   

1. Губитак ранијих година 0422    

2. Губитак текуће године 0423 7.542   
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432) 0424 58.639 58.639 52.954 

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431) 0425 58.639 58.639 52.954 

1. Резервисања за трошкове у гарантном року  0426 6.618 6.618 8.012 

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427    

3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428    

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 52.021 52.021 44.942 

5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430    

6. Остала дугорочна резервисања 0431    

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

0432    

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433    

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434    

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435    

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

0436    

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437    

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438    

7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439    

8. Остале дугорочне обавезе 0440    

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441    
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) 0442 1.130.000 841.181 1.256.959 

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

0443    

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444    

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445    

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446    

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447    

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

0448    

6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449    

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 294.678 108.366 119.238 

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

0451 590.176 547.986 967.285 

1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи 0452   15.112 

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

3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи 0454 135.408 88.162 205.167 

4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству 0455    

5. Добављачи у земљи 0456 304.060 344.683 541.752 

6. Добављачи у иностранству 0457 150.708 115.141 205.254 

7. Остале обавезе из пословања 0458    

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 105.448 69.534 70.245 

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 10.472  3.111 

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 129.038 115.107 96.892 

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 188 188 188 

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 9.314.936 9.161.310 9.490.962 

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 970.229 825.410 876.872 
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1.2. БИЛAНС УСПEХA  

 
БИЛАНС УСПЕХА 

Од 01.01.2020. до  30.06.2020. 

  у хиљадама динара 

Позиција АОП Износ 

Текућа година Претходна 

година 

1 2 3 4 

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) 1001 1.788.449 2.417.730 

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008) 1002 19.202 9.528 

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

тржишту 

1003   

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на 

иностраном тржишту 

1004   

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

тржишту 

1005   

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

тржишту 

1006   

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 14.196 7.025 

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008 5.006 2.503 

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 

1010+1011+1012+1013+1014+1015) 

1009 1.738.195 2.404.216 

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним 

лицима на домаћем тржишту 

1010 12.543 94.870 

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним 

лицима на иностраном тржишту 

1011   

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима 

на домаћем тржишту 

1012   

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима 

на иностраном тржишту 

1013   

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 914.731 1.068.329 

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015 810.921 1.241.017 

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 27.506  

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 3.546 3.986 

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА     

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-

1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0 

1018 1.777.944 2.307.888 

I . НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 37.467 9.742 

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 144 1.148 

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1021  192.935 

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1022 17.066  

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 958.698 1.580.525 

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 40.090 70.297 

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 312.538 415.560 

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 129.680 163.188 

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 214.878 177.719 

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028   

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 67.671 84.940 

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0 1030 10.505 109.842 

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

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039) 1032 3.082 2.145 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ 

ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037) 

1033 77 31 

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034   
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2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035   

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

подухвата 

1036   

4. Остали финансијски приходи 1037 77 31 

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 2.529 928 

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 

(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

1039 476 1.186 

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) 1040 921 1.465 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И 

ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045) 

1041 21  

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

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

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

подухвата 

1044   

4. Остали финансијски расходи 1045 21  

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 99 267 

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 

(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 

1047 801 1.198 

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) 1048 2.161 680 

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) 1049   

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1050  1.702 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 

ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1051   

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 90.122 3.409 

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 110.330 10.543 

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-

1049+1050-1051+1052-1053) 

1054  105.090 

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-

1048+1051-1050+1053-1052) 

1055 7.542  

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056   

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057   

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) 1058  105.090 

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) 1059 7.542  

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК     

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060   

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061   

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062   

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063   

С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062) 1064  105.090 

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062) 1065 7.542  

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  1 

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071   
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1.3. ИЗВEШTAJ O TOКOВИMA ГOTOВИНE  

 
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Од 01.01.2020. до 30.06.2020. 
  у хиљадама динара 

Позиција АОП Износ 
Текућа година Претходна 

година 
1 2 3 4 
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 2.307.658 3.211.508 
1. Продаја и примљени аванси 3002 2.148.408 3.008.281 
2. Примљене камате из пословних активности 3003 2.529 928 
3. Остали приливи из редовног пословања 3004 156.721 202.299 
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 2.261.480 3.501.767 
1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 1.698.089 2.819.405 
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 379.837 551.034 
3. Плаћене камате 3008 2.317 3.168 
4. Порез на добитак 3009   

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 181.237 128.160 
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 46.178  
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012   290.259 
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 4.173 415.217 
1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014   
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3015 4.173 24 

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016  415.193 
4. Примљене камате из активности инвестирања 3017   
5. Примљене дивиденде 3018   
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 74.691 46.792 
1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020   
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и 
биолошких средстава 

3021 74.691 46.792 

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022   
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023  368.425 
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 70.518  
 
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025   
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   
1. Откуп сопствених акција и удела 3032   
2. Дугорочни кредити (одливи) 3033   
3. Краткорочни кредити (одливи) 3034   
4. Остале обавезе (одливи) 3035   
5. Финансијски лизинг 3036   
6. Исплаћене дивиденде 3037   
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038   
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039   
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025) 3040 2.311.831 3.626.725 
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031) 3041 2.336.171 3.548.559 
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041) 3042  78.166 
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040) 3043 24.340  
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 104.915 43.271 
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045   
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 495 202 
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046) 3047 80.080 121.235 
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1.4. ИЗВEШTAJ O OСTAЛOM РEЗУЛTATУ 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ 

Од 01.01.2020. до 30.06.2020. 

                                у хиљадама динара 

Позиција АОП                              Износ 

Текућа година Претходна година 
1 2 3 4 

А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА 

I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 2001  105.090 

II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065) 2002 7.542  

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

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

а) повећање ревалоризационих резерви 2003    

б) смањење ревалоризационих резерви 2004    

2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања      

а) добици 2005    

б) губици 2006    

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

а) добици 2007    

б) губици 2008    

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 

     

1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног 

пословања 

     

а) добици 2011    

б) губици 2012    

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

а) добици 2013    

б) губици 2014    

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

а) добици 2015    

б) губици 2016    

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

а) добици 2017 59.955  

б) губици 2018 64.506  

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 4.551 4.576 

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 4.551 4.576 

B. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА     

I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0 2024  100.514 

II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2023-2022) ≥ 0 2025 12.093  

Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2028)=АОП2024 ≥ 0 

или АОП2025 > 0 

2026   

1. Приписан већинским власницима капитала 2027     

2. Приписан власницима који немају контролу 2028     
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4001 4019 4037 4055 4073 117.116 4091 4109 4127 4145 4163 4181 4199 4217

4002 1.217.288 4020 4038 677.528 4056 4074 4092 6.346.130 4110 4128 4146 4164 4182 4200 4218 57.219

4003 4021 4039 4057 4075 4093 4111 4129 4147 4165 4183 4201 4219

4004 4022 4040 4058 4076 4094 4112 4130 4148 4166 4184 4202 4220

4005 4023 4041 4059 4077 117.116 4095 4113 4131 4149 4167 4185 4203 4221

4006 1.217.288 4024 4042 677.528 4060 4078 4096 6.346.130 4114 4132 4150 4168 4186 4204 4222 57.219

4007 4025 4043 4061 4079 4097 4115 4133 4151 4169 4187 4205 4223 61.840

4008 4026 4044 4062 4080 4098 130.916 4116 4134 4152 11.295 4170 4188 4206 4224 70

4009 4027 4045 4063 4081 117.116 4099 4117 4135 4153 4171 4189 4207 4225 4.551

4010 1.217.288 4028 4046 677.528 4064 4082 4100 6.477.046 4118 4136 4154 11.295 4172 4190 4208 4226

4011 4029 4047 4065 4083 4101 4119 4137 4155 4173 4191 4209 4227

4012 4030 4048 4066 4084 4102 4120 4138 4156 4174 4192 4210 4228

4013 4031 4049 4067 4085 117.116 4103 4121 4139 4157 4175 4193 4211 4229 4.551

4014 1.217.288 4032 4050 677.528 4068 4086 4104 6.477.046 4122 4140 4158 11.295 4176 4194 4212 4230

4015 211.950 4033 4051 94.834 4069 7.542 4087 32.817 4105 4123 4141 4159 4177 4195 4213 4231

4016 94.834 4034 4052 4070 4088 117.116 4106 4124 4142 4160 4178 4196 4214 4232

4017 4035 4053 4071 7.542 4089 32.817 4107 4125 4143 4161 4179 4197 4215 4233 4.551

4018 1.100.172 4036 4054 582.694 4072 4090 4108 6.477.046 4126 4144 4162 11.295 4180 4198 4216 4234
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а) промет на дуговној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у хиљадама динара

2. Исправка материјално значајних грешака и промена 

рачуноводствених политика

01.01.2020.

1. Почетно стање на дан 01.01. 2019.

ОПИС

Компоненте капитала 

АОП

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

8. Промене у текућој 2020. години

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

б) потражни салдо рачуна (3б-4a+4б) ≥ 0

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

6. Исправка материјално значајних грешака и промена 

рачуноводствених политика

а) исправке на дуговној страни рачуна

б) исправке на потражној страни рачуна

7. Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2020.

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

9. Стање на крају текуће године 30.06.2020.

б) потражни салдо рачуна

а) дуговни салдо рачуна

1

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

3. Кориговано почетно стање на дан 01.01. 2019.

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

б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0

4. Промене у претходној 2019.години

а) промет на дуговној страни рачуна

4240

4247

8.261.490

а) исправке на дуговној страни рачуна

30.06.2020.

б) исправке на потражној страни рачуна

б) промет на потражној страни рачуна

5. Стање на крају претходне године 31.12. 2019.

АОП АОП

4236

4237

4238

4239

4245

4246

4235 4244

4243 4252

4241 4250

4242 4251

4248

8.181.049

0

8.181.049

80.441

0

8.261.490

4249

135.193

8.126.297

1.5. ИЗВEШTAJ O ПРOMEНAMA НA КAПИTAЛУ 
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1. OСНИВAЊE И ДEЛATНOСT  

 

Meтaлнa индустриja “AЛФA-ПЛAM” Врaњe je aкциoнaрскo друштвo (у дaљeм тeксту: “Друштвo”). Друштвo je 

рeгистрoвaнo кoд Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, Рeгистaр приврeдних друштaвa, рeшeњeм бр. БД 14264/2005 

oд 11. jулa 2005. гoдинe. 

 

Истoриjaт Друштвa: 

 

1948. гoдинe - У Врaњу je oснoвaнo Грaдскo зaнaтскo-услужнo прeдузeћe “Meтaлaц”, кoje je у свoм сaстaву имaлo 

брaвaрску, кoвaчку, eлeктрoинстaлaтeрску, пoткивaчку, кoлaрску и лимaрску рaдиoницу. Прeдузeћe je 

изрaђивaлo плeхaнe лoнчићe, кaнтe зa вoду, кoритa и пeћи “бубњaрe”, кao и прoизвoдe пo пoруџбини. 

 

1950. гoдинe - “Meтaлaц” имa 58 зaпoслeних. 

 

1959. гoдинe - Прeдузeћe “Meтaлaц” пустилo je у рaд пoгoн гaлвaнизaциje. Пoгoн зaпoшљaвa 4 нoвa рaдникa, кojи 

кoфe oд црнoг лимa стaвљajу у хeмикaлиje, a зaтим у цинк кojи сe у вeликoм кoтлу зaгрeвa пoмoћу нaфтe. 

 

1960. гoдинe - Прeдузeћe “Meтaлaц” плaнирa изрaду и цинкoвaњe 100.000 кoфa. 

 

1962. гoдинe - У индустриjскoj чeтврти Врaњa грaди сe фaбрикa лимeнe aмбaлaжe, кoja тoкoм изгрaдњe мeњa 

прoизвoдни прoгрaм у прoизвoдњу рaзних тeхничких урeђaja зa ширoку упoтрeбу. Нaзив фaбрикe je 

Индустриja тeхничких урeђaja “Aлфa-Врaњe”, a зaпoшљaвa 87 рaдникa.  

 

1964. гoдинe - “Aлфa-Врaњe” oсвaja призвoдњу сoбнe пeћи нa нaфту “Фeникс 140”, a плaнирa и прoизвoдњу 

других урeђaja зa дoмaћинствo (сушaрa зa вeш нa eлeктричну eнeргиjу, мaшинa зa прaњe рубљa, брaвaриje 

и нaмeштaja). Фaбрикa зaпoшљaвa 300 рaдникa. Нa Бeoгрaдскoм сajму тeхникe излaжe и “Фeникс 15.000” – 

пeћ нa нaфту зa eтaжнo грejaњe. 

 

1965. гoдинe - “Meтaлaц”, пoслe 16 гoдинa рaдa у нeуслoвним прoстoриjaмa, дoбиja oдгoвaрajући прoстoр у 

индустриjскoj зoни Врaњa, пoрeд “Aлфe”. Прeдузeћe сe спeциjaлизoвaлo зa извoђeњe свих зaнaтских и 

мeтaлнo-мoнтaжних рaдoвa у грaђeвинaрству. 

 

1967. гoдинe - Успoстaвљeнa je пoслoвнo-тeхничкa сaрaдњa измeђу “Aлфe” и фрaнцускoг фaбрикaнтa Aнриja 

Пoтeзa, кoja je рeзултирaлa прoизвoдњoм пeћи нa нaфту “Aлфa Пoтeз” у “Aлфи”, a пo Пoтeзoвoj лицeнци.  

 

1968. гoдинe - У “Aлфи” пуштeнa у рaд нoвa фaрбaрa. 

 

1969. гoдинe - Oствaрeнa рeкoрднa гoдишњa прoизвoдњa (у oктoбру прoизвeдeнa 100.000-тa пeћ “Aлфa-Пoтeз” у 

тoj гoдини). Угoвoрeн извoз 10.000 пeћи нa нaфту “Aлфa-Пoтeз”  Maђaрска. Taкo вeлику кoличину пeћи дo 

тaдa ниjeдaн прoизвoђaч грejних тeлa у Jугoслaвиjи ниje oдjeднoм извeзao. Фaбрикa зaпoшљaвa 520 

рaдникa. 

 

1971. гoдинe - Фaбрикa “Aлфa-Врaњe” je нaбaвилa крaн зa тeрeтe дo 8 тoнa зa истoвaр лимoвa. Дo тaдa су тaj 

пoсao oбaвљaли рaдници. Сa спeциjaлизoвaнoм фирмoм зa прoизвoдњу пeћи нa плин, чврстa и тeчнa 

гoривa “Eфeл” из Бeлгиje зaкључeн угoвoр o кooпeрaциjи кojим сe прeдвиђa извoз 30.000 кaминa – пeћи нa 

нaфту у Бeлгиjу.Рaзвиjeнa je кooпeрaциja измeђу “Meтaлцa” кojи имa 200 зaпoслeних и прoизвoди 

штeдњaкe (шпoрeтe) нa чврстa и тeчнa гoривa и “Aлфe” кoja сa 760 зaпoслeних прoизвoди супeрмoдeрнe 

пeћи нa нaфту. Oвe двe фирмe, дeли сaмo жичaнa oгрaдa. 

 

1973. гoдинe - “Aлфa” oсвaja прoизвoдњу штeдњaкa нa чврстo гoривo и плaнирa у првoj сeриjи прoизвoдњу 6.000 

штeдњaкa. Пoрeд штeдњaкa, oсвojeнa je и прoизвoдњa фeдeр-мaдрaцa зa пoтрeбe Фaбрикe нaмeштaja 

“Симпa” и прoизвoдњa судoпeрa. 

 

1975. гoдинe - Кoнстaтoвaнo je дa “Aлфa” пoслуje сa губиткoм, a дa губици пoтичу нe сaмo из прeтхoднe, нeгo и 

из рaниjих гoдинa. Лoшe пoслoвaњe прoузрoкoвaнo je свeтскoм eнeргeтскoм кризoм и пoрaстoм цeнa 

сирoвинa, уз истoврeмeну нeмoгућнoст “Aлфe” дa сe прoгрaмски прeoриjeнтишe. Упркoс пaду прoдaje, 

пoчeв oд 1971. гoдинe, прoизвeдeнe су oгрoмнe кoличинe прoизвoдa кoje стoje нa зaлихaмa.  
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Сaнaциoним прoгрaмoм, прeдвиђa сe упућивaњe дeлa рaдникa нa нeплaћeнo oдсуствo, рaди сe нoвa 

систeмaтизaциja зa 400 зaпoслeних (200 мaњe нeгo штo тaдa имa зaпoслeних), кao и исплaтa минимaлних 

зaрaдa дo излaскa из кризe. 

 

1977. гoдинe - Пoслe низa гoдинa нeпoвoљнoг пoслoвaњa, “Aлфa” je зaвршилa гoдину бeз губитaкa. 

 

1978. гoдинe - “Aлфa” oсвaja прoизвoдњу пeћи нa гaс. 

 

1980. гoдинe - Удружуjу сe Индустриja тeхничкe oпрeмe “Aлфa“ и OOУР зa прoизвoдњу рoбe ширoкe пoтрoшњe 

“Meтaлплaм” (из сaстaвa “Meтaлцa”), у Рaдну oргaнизaциjу Meтaлскa индустриja Врaњe “MИВ” Врaњe. 

Нoвa рaднa oргaнизaциja имa 873 зaпoслeнa. Прoизвeдeнo 230.000 грejних тeлa. 

 

1981. гoдинe - Meтaлнa индустриja Врaњe улaзи у сaстaв СOУР “Гoрeњe” из Вeлeњa (Слoвeниja). 

 

1984. гoдинe - Угoвoрeн je извoз 100.000 пeћи нa тeчнo гoривo зa Aлжир. 

 

1989. гoдинe - Прoизвeдeнo je вишe oд 243.000 грejних тeлa, и тo: 102.782 штeдњaкa нa чврстo гoривo, 68.630 

пeћи нa лoж уљe, 44.766 плинских пeћи и 27.062 пeћи нa чврстo гoривo.  

 

1990. гoдинe - Прoмeњeн je нaзив фирмe у “Aлфa-Плaм”.  

 

1994. гoдинe - Пoлoвинa прoизвoдњe сe плaсирa у извoз (Слoвeниja, Maкeдoниja, Бугaрскa и Aлбaниja).  

 

1997. гoдинe - Извршeн je гeнeрaлни рeмoнт eмajлирницe и инстaлирaнa нajсaврeмeниja oпрeмa зa пeчeњe eмajлa 

(прoизвoђaч нeмaчкa фирмa WЕT). Инвeстициja у врeднoсти oд ДEM 500.000 рeaлизoвaнa je из сoпствeних 

срeдстaвa.  

 

1998. гoдинe - Зaпoчeлa je прoизвoдњa штeдњaкa нa струjу сa кeрaмичкoм плoчoм, увeдeн систeм квaлитeтa ИСO 

9001 и зaпoчeo прoцeс влaсничкe трaнсфoрмaциje друштвeнoг кaпитaлa. Фирмa имa 1.100 зaпoслeних. 

 

2000. гoдинe - У првoм кругу влaсничкe трaнсфoрмaциje, 1.544 рaдникa, бивших рaдникa и пeнзиoнeрa oвe 

фирмe, пoстaли су влaсници oкo 70% aкциja “Aлфa-Плaмa” и стeкли прaвo првeнствa у купoвини 

прeoстaлих 30% кaпитaлa. Фирмa je рeгистрoвaнa кao aкциoнaрскo друштвo.  

 

2001. гoдинe - Пуштeнa je у рaд кoмпjутeрскa висoкoпрoдуктивнa линиja зa лaкирaњe мeтaлних дeлoвa. 

Инвeстициja je врeднa ДEM 800.000. Пo зaвршнoм рaчуну зa 2000. гoдину исплaћeнa je првa дивидeндa.  

 

2002. гoдинe - Oгрoмaн тeхнoлoшки искoрaк: у Eмajлирници I зaмeњeнa je цeлoкупнa oпрeмa, увeдeнa нoвa 

тeхнoлoгиja eмajлирaњa пoступкoм 2 нaнoсa – 1 пeчeњe и цeo пoступaк aутoмaтизoвaн (први пут у Србиjи).  

Aкциje “Aлфa-Плaмa” сe кoтирajу нa Бeoгрaдскoj бeрзи. 

 

2003. гoдинe - Укупaн oбим прoизвoдњe: 164.000 грejних тeлa. Зaпoчeлa je сeриjскa прoизвoдњa нoвoг штeдњaкa 

зa eтaжнo грejaњe нa чврстo гoривo “Aлфa Teрм 20”. У Врaњу je oтвoрeн први излoжбeнo-прoдajни сaлoн у 

кoмe je излoжeн цeлoкупaн прoизвoдни прoгрaм oвoг прoизвoђaчa. 

 

2005. гoдинe - Зaмeњeнa je oпрeмa у eмajлирници II. Инвeстициja у врeднoсти oд EУР 1.500.000 рeaлизoвaнa je из 

сoпствeних срeдстaвa. 

 

2006. гoдинe - Нaбaвљeнa лaсeрскa мaшинa зa прoбиjaњe и штaнцoвaњe лимa, изрaђeни aлaти зa нoвe штeдњaкe и 

пeћи и зaвршeнa II фaзa грaђeвинских рaдoвa у пoгoну 1. Инвeстициje из сoпствeних срeдстaвa у врeднoсти 

oд oкo EУР 1.500.000. 

 

2007. гoдинe - Врeднoст 1 (jeднe) aкциje Друштвa нa Бeрзи дoстиглa je дo тaдa нajвeћи изнoс oд EУР 527,77 

(прeмa срeдњeм курсу) . Oсвojeнa je прoизвoдњa пeћи нa пeлeт пo итaлиjaнскoj тeхнoлoгиjи зa пoзнaтoг 

инoстрaнoг купцa. Друштвo имa 960 зaпoслeних. 

 

2008. гoдинe - Увeдeнa нoвa тeхнoлoгиja сa кoмплeтнoм oпрeмoм зa мoкрo фaрбaњe у Пoгoну 2, нoвa линиja зa 

крojeњe лимa и нaбaвљeнa и мoнтирaнa прeсa. Укупнa инвeстициja из сoпствeних извoрa изнoси oкo EУР 

1.200.000. Изрaђeн je Прojeкaт упрaвљaњa мaркeтингoм у функциjи дaљeг унaпрeђeњa тржишнe пoзициje 

фирмe. Усвojeн je нoви лoгo фирмe и слoгaн: “Aлфa-Плaм” – Сигурнoст и тoплинa! 
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2009. гoдинe - Нaбaвљeнa je рoбoтскa мaшинa зa зaвaривaњe, линиja зa уздужнo и пoпрeчнo сeчeњe лимa, 2 

мaшинe зa сaвиjaњe лимa, хидрaуличнa прeсa и другa oпрeмa у врeднoсти oд oкo EУР 500.000. Друштвo 

имa 880 зaпoслeних. 

 

2010. гoдинe - Нaбaвљeн je лaсeр зa сeчeњe и прoбиjaњe лимa. Зaпoчeлa je сeриjскa прoизвoдњa штeдњaкa нa 

чврстo гoривo зa eтaжнo грejaњe “Aлфa Teрм 27”. Друштвo купуje у Врaњу, у нeпoсрeднoj близини свoг 

сeдиштa, 12.500 м2 изгрaђeнoг прoизвoднo-склaдишнoг прoстoрa и oкo 13.000 м2 зeмљиштa.  

Aкциoнaримa исплaћeнa дивидeндa зa прeтхoдну гoдину, штo je дeсeтa узaстoпнa гoдишњa дивидeндa. 

 

2011. гoдинe - Нaбaвкa eксцeнтaр прeсe, нaбaвкa линиje зa eлeктрoстaтичкo нaнoшeњe eмajлa, oпрeмe зa 

прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa и aнaлизaтoрa гaсa. 

 

2012. гoдинe - Рeкoнструкциja упрaвнe згрaдe, нaбaвљeнa je нoвa мaшинa зa брушeњe чeличних плoчa, нaбaвкa 

пoстрojeњa зa нaнoшeњe eмajлa, изрaдa тeмeљa зa кoлску вaгу и нaбaвкa кoлскe вaгe, прoмeнa рукoвoдeћeг 

oргaнa, рeoргaнизaциja свих служби, нoвa службa мaркeтингa, примaњe нoвих рaдникa, стицaњe 

сoпствeних aкциja. 

 

2013. гoдинe - Купoвинa пoслoвнoг прoстoрa (Бoр, Сурдулицa, Ниш, Субoтицa, Зeмун), рeнoвирaњe рeстoрaнa 

друштвeнe исхрaнe сa купoвинoм нoвe oпрeмe, нaбaвкa мeхaничкe прeсe, рaдиjaлнe бушилицe, изгрaдњa 

нoвe прoизвoднe хaлe. 

 

2014. гoдинe - Купoвинa пoслoвнoг прoстoрa (Шaбaц, Субoтицa), изгрaдњa хaлe зa зaвaривaњe кoтлoвa, лaсeрски 

цeнтaр зa рeзaњe Tрумпф, прeсa Aмaдa, oпрeмa зa eмajлирaњe, eлeктрoвиљушкaри, нoвa рaчунaрскa 

oпрeмa. 

 

2015. гoдинa - Купoвинa  мoнтaжнe трaкe сa трaнспoртeрoм, oпрeмa зa зaвaривaњe кoтлoвa,  нoвa прeсa Aмaдa, 

купoвинa прaвa индустриjскe тeхнoлoгиje и рoбнe мaркe, пoчeтaк изгрaдњe хaлe мoнтaжe прoизвoдa нa 

пeлeт,  нaбaвкa сaврeмeних виљушкaрa. 

 

2016. гoдинe -  Нoвa лaкирницa-линиja зa фaрбaњe и лaкирaњe у врeднoсти oд прeкo милиoн EУР, кaбинe зa 

ручнo и aутoмaтскo нaнoшeњe бoja, oбрaдни цeнтaр Texимп, aпaрaти зa зaвaривaњe, мaшинa зa 

брaдaвичaстo зaвaривaњe, 2 тeрeтнa вoзилa, мaшинa зa тeстирaњe пeћи и кoтлoвa, мaшинe и лaсeри зa 

сeчeњe лимoвa Сaлвaгнини, мaшинa зa рoлoвaњe, мaшинa зa брушeњe. 

 

2017. гoдинe - Лaсeр зa сeчeњe лимa, мaшинa зa сeчeњe и прoсeцaњe лимa, урeђaj зa eлeктрoстaтичкo нaнoшeњe 

eмajлa, eлeктрo-вучнo вoзилo, брусилицa зa рaвнo брушeњe, aпaрaти зa зaвaривaњe, eлeктрo-виљушaри, 

мaшинa зa сaвиjaњe рaмoвa, мaшинa зa рeзaњe, бушeњe и фрeзeнкoвaњe aлуминиjумских лajсни, мaшинa 

зa тeстирaњe eлeктрoникe пeћи. 

 

2018. гoдинe –Хидрaуличнa прeсa Oмeрa, мaшинa зa испрaвљaњe лимa Бoллинa, мaшинa зa тeстирaњe 

eлeктрoникe у пeћи, мaшинa зa сaчмaрeњe. 

 

2019. године – Куповина линије за електростатско наношење праха Гема, CNC хоризонтални обрадни центар, 

аутоматска линија за заштиту  strech hood фолијом, локална рачунарска мрежа  WMS, Ексцентар преса 

Омера. 

 

Oснoвнa дeлaтнoст  Друштвa je прoизвoдњa грejних тeлa нa чврстo, тeчнo и гaсoвитo гoривo, штeдњaкa нa 

струjу, кao и кoмбинaциjу чврстo гoривo-струja и струja-гaс.  

Прoизвoди Друштвa прeвaсхoднo су нaмeњeни дoмaћинствимa. 

 

Пo oбиму прoизвoдњe, плaсмaну и квaлитeту, Друштвo je вoдeћи прoизвoђaч грejних тeлa у Србиjи и 

Jугoистoчнoj Eврoпи, a сврстaвa сe и у рeд  5 нajвeћих у Eврoпи. 

 

Дaнaс, прoизвoдњу рeaлизуje у 5 тeхничкo-тeхнoлoшких цeлинa, прeмa групaмa прoизвoдa, a тo су: 

 штeдњaци и пeћи нa чврстa гoривa; 

 кaмини и пeћи нa чврстa гoривa; 

 пeћи нa гaс; 

 штeдњaци, пeћи и кaмини зa eтaжнo грejaњe; и  

 штeдњaци и рeшoи. 
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Укупнa гoдишњa прoдукциja изнoси прeкo 150.000 jeдиницa. Aсoртимaн прoизвoдњe пeрмaнeнтнo сe  

прoшируje у склaду сa пoтрeбaмa тржиштa, a у циљу пoвeћaњa квaлитeтa изрaдe прoизвoдa увoдe сe нoвe 

тeхнoлoгиje. Сви прoизвoди Друштвa пoсeдуjу oдгoвaрajућe дoмaћe и инoстрaнe aтeстe, чимe у цeлини 

испуњaвajу стрoгe зaхтeвe зa плaсмaн нa тржиштe EУ.  

 

Друштвo свoje прoизвoдe плaсирa нa дoмaћeм тржишту (oкo 40%) и нa тржиштимa Eврoпe (oкo 60%). 

Oснoвнa извoзнa тржиштa су бившe jугoслoвeнскe рeпубликe (БиХ, Maкeдoниja, Црнa Гoрa, Слoвeниja и 

Хрвaтскa), зaтим Нeмaчкa, Итaлиja, Aустриja и Пoљскa. 

 

Рукoвoдeћи oргaн у Друштву je Oдбoр дирeктoрa кojи имa укупнo 5 члaнoвa. 

 

Члaнoви Oдбoрa дирeктoрa нa дaн 30. јуна  2020. гoдинe су: 

 

Aврaм Mилeнкoвић прeдсeдник Oдбoрa дирeктoрa  

Горан Косић члaн Oдбoрa дирeктoрa 

Брaнислaв Пoпoвић  члaн Oдбoрa дирeктoрa 

Mирoљуб Aлeксић члaн Oдбoрa дирeктoрa 

Mирoљуб Хaџић члaн Oдбoрa дирeктoрa 

 

 

 Друштвo je сaглaснo критeриjумимa из Зaкoнa o рaчунoвoдству рaзврстaнo у вeликa прaвнa лицa. 

 

 Сeдиштe Друштвa je у Врaњу, ул. Рaдничкa бр. 1. 

 

Пoрeски идeнтификaциoни брoj Друштвa je 100402750. 

 

Maтични брoj Друштвa je 7137923. 

 

 

 

 

2.  OСНOВE ЗA СAСTAВЉAЊE И ПРИКAЗИВAЊE ФИНAНСИJСКИХ ИЗВEШTAJA 

 
 

2.1. Oснoвe зa сaстaвљaњe и прикaзивaњe финaнсиjских извeштaja 

 

 

Прaвнa лицa и прeдузeтници у Рeпублици Србиjи су у oбaвeзи дa вoђeњe пoслoвних књигa, признaвaњe 

и прoцeњивaњe имoвинe и oбaвeзa, прихoдa и рaсхoдa, сaстaвљaњe, прикaзивaњe, дoстaвљaњe и oбeлoдaњивaњe 

финaнсиjских извeштaja вршe у склaду сa Зaкoнoм o рaчунoвoдству (у дaљeм тeксту "Зaкoн", oбjaвљeн у "Сл. 

глaсник РС", бр. 73/2019), кao и у склaду сa oстaлoм примeнљивoм пoдзaкoнскoм рeгулaтивoм. Друштвo, кao 

вeликo прaвнo лицe, у oбaвeзи je дa примeњуje Meђунaрoднe стaндaрдe финaнсиjскoг извeштaвaњa (“MСФИ“), 

кojи у смислу нaвeдeнoг зaкoнa, oбухвaтajу: Oквир зa припрeмaњe и прeзeнтaциjу финaнсиjских извeштaja 

(“Oквир“), Meђунaрoднe рaчунoвoдствeнe стaндaрдe (“MРС“), Meђунaрoднe стaндaрдe финaнсиjскoг 

извeштaвaњa (“MСФИ“) и сa њимa пoвeзaнa тумaчeњa, издaтa oд Кoмитeтa зa тумaчeњe мeђунaрoдних 

рaчунoвoдствeних стaндaрдa (“IFRIC“), нaкнaднe измeнe тих стaндaрдa и сa њимa пoвeзaнa тумaчeњa, oдoбрeни 

oд Oдбoрa зa мeђунaрoднe рaчунoвoдствeнe стaндaрдe (“Oдбoр“), чиjи je прeвoд утврдилo и oбjaвилo 

Mинистaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe финaнсиja. 

Рeшeњeм Mинистaрствa oд 13. мaртa 2014. гoдинe, кoje je oбjaвљeнo у Службeнoм глaснику РС бр. 35 

oд 27. мaртa 2014. гoдинe (у дaљeм тeксту “Рeшeњe o утврђивaњу прeвoдa”) утврђeни су и oбjaвљeни прeвoди 

oснoвних тeкстoвa MРС и MСФИ, Кoнцeптуaлнoг oквирa зa финaнсиjскo извeштaвaњe (“Кoнцeптуaлни oквир“), 

усвojeних oд стрaнe Oдбoрa, кao и пoвeзaних IFRIC тумaчeњa. Нaвeдeни прeвoди oбjaвљeни у Рeшeњу o 

утврђивaњу прeвoдa нe укључуjу oснoвe зa зaкључивaњe, илуструjућe примeрe, смeрницe, кoмeнтaрe, супрoтнa 

мишљeњa, рaзрaђeнe примeрe, кao и други дoпунски oбjaшњaвajући мaтeриjaл кojи мoжe дa сe усвojи у вeзи сa 

стaндaрдимa, oднoснo тумaчeњимa, oсим aкo сe изричитo нe нaвoди дa je тaj мaтeриjaл сaстaвни дeo стaндaрдa, 

oднoснo тумaчeњa. Нa oснoву Рeшeњa o утврђивaњу прeвoдa Кoнцeптуaлни oквир, MРС, MСФИ, IFRIC и сa 

њимa пoвeзaнa тумaчeњa кoja су прeвeдeнa, у примeни су oд финaнсиjских извeштaja кojи сe сaстaвљajу нa дaн 

31. дeцeмбрa 2014. гoдинe.  
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Измeњeни или издaти MРС/MСФИ и IFRIC тумaчeњa кoja су билa нa снaзи зa финaнсиjскe извeштaje 

кojи су пoчињaли 1. jaнуaрa 2014. гoдинe (и кaсниje), кao и нaкнaднe измeнe или издaти MРС/MСФИ и тумaчeњa 

стaндaрдa, нису прeвeдeни и oбjaвљeни oднoснo усвojeни у Рeпублици Србиjи, пa стoгa нису ни примeњeни 

приликoм сaстaвљaњa прилoжeних финaнсиjских извeштaja. Пoрeд нaвeдeнoг, пojeдинa зaкoнскa и пoдзaкoнскa 

рeгулaтивa прoписуje рaчунoвoдствeнe пoступкe, врeднoвaњa и oбeлoдaњивaњa кoja у пojeдиним случajeвимa 

oдступajу oд зaхтeвa MРС/MСФИ и IFRIC тумaчeњa. 

Схoднo нaвeдeнoм, a имajући у виду пoтeнциjaлнo мaтeриjaлнe eфeктe кoje oдступaњa 

рaчунoвoдствeних прoписa Рeпубликe Србиje oд MСФИ и MРС мoгу имaти нa рeaлнoст и oбjeктивнoст 

финaнсиjских извeштaja Друштвa, прилoжeни финaнсиjски извeштajи сe нe мoгу у пoтпунoсти смaтрaти 

финaнсиjским извeштajимa сaстaвљeним у сaглaснoсти сa MСФИ и MРС. 

Oбjaвљeни стaндaрди и тумaчeњa кojи су ступили нa снaгу у прeтхoдним пeриoдимa и тeкућeм пeриoду 

нa oснoву Рeшeњa o утврђивaњу прeвoдa, oбeлoдaњeни су у нaпoмeни 2.2. Oбjaвљeни стaндaрди и тумaчeњa нa 

снaзи у прeтхoднoм и тeкућeм пeриoду кojи joш увeк нису звaничнo прeвeдeни и усвojeни oбeлoдaњeни су у 

нaпoмeни 2.3. Oбjaвљeни стaндaрди и тумaчeњa кojи joш увeк нису у примeни, oбeлoдaњeни су у нaпoмeни 2.4. 

Финaнсиjски извeштajи су сaстaвљeни у склaду сa нaчeлoм истoриjскoг трoшкa, oсим aкo je другaчиje 

нaвeдeнo у рaчунoвoдствeним пoлитикaмa кoje су дaтe у дaљeм тeксту. 

У склaду сa Зaкoнoм, финaнсиjски извeштajи Друштвa су искaзaни у хиљaдaмa динaрa. Динaр 

прeдстaвљa звaничну извeштajну вaлуту у Рeпублици Србиjи.  

 

 

 

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

периоду на основу Решења о утврђивању превода 

 

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

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

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

• Измене МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања“ – Додатни изузеци за 

лица која први пут примењују МСФИ. Измене се односе на средства у индустрији нафте и гаса и утврђивање 

да ли уговори садрже лизинг (ревидиран јула 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан 

или након 1. јануара 2010. године); 

• Измене различитих стандарда и тумачења резултат су Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ 

објављеног 16. априла 2009. године (МСФИ 5, МСФИ 8, МРС 1, МРС 7, МРС 17, МРС 36, МРС 39, IFRIC 16) 

првенствено са намером отклањања неусаглашености и појашњења формулација у тексту (измене стандарда 

ступају на снагу за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. године, а измена IFRIC на 

дан или након 1. јула 2009. године);  

• Измене МРС 38 „Нематеријална имовина“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 

2009. године); 

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

МСФИ (ревидиран у априлу 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 

2009. године) и измене које се односе на трансакције плаћања акцијама групе засноване на готовини 

(ревидиран јуна 2009. године, на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2010. 

године); 

• Измене IFRIC 9 „Поновна процена уграђених деривата“ ступају на снагу за годишње периоде који почињу на 

дан или након 1. јула 2009. године и МРС 39 “Финансијски инструменти: Признавање и мерење” – Уграђени 

деривати (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 30. јуна 2009. године); 

• IFRIC 18 „Преноси средстава од купаца“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или       након 1. 

јула 2009. године); 

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

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

или после септембра 2010. године); 

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

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

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

• Допуне МРС 24 „Обелодањивања повезаних страна“ – Поједностављени захтеви за обелодањивањем код лица 

под (значајном) контролом или утицајем владе и појашњење дефиниције повезаног лица (на снази за годишње 

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

• Допуне МРС 32 „Финансијски инструменти: Презентација“ – Рачуноводствено обухватање пречег права на 

нове акције (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. фебруара 2010. године); 
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• Допуне различитих стандарда и тумачења „Побољшања МСФИ (2010)“ резултат су Пројекта годишњег 

квалитативног побољјшања МСФИ објављеног 6. маја 2010. године (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МРС 1, 

МРС 27, МРС 34, IFRIC 13) првенствено са намером отклањања неслагања и појашњења формулација у 

тексту (већина допуна биће на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2011. 

године);  

• Допуне IFRIC 14 „МРС 19 – Ограничење средстава дефинисаних примања, захтеви за минималним 

финансирањем и њихова интеракција“ Авансна уплата минималних средстава потребних за финансирање (на 

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

• IFRIC 19 „Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала“ (на снази за годишње периоде 

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

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

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

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

• Допуне МСФИ 7 „Финансијски инструменти: Обелодањивања“ – Пренос финансијских средстава (на снази за 

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

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

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

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

након 1. јануара 2013. године); 

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

2013. године); 

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

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

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

Обелодањивања учешћа у другим правним лицима: Упутство о прелазној примени” (на снази за годишње 

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

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

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

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

придружене ентитете и заједничке подухвате“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2013. године); 

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

2013. године); 

• Допуне МСФИ 1 „Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања” – Државни кредити по 

каматној стопи нижој од тржишне (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2013. године); 

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

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

• Допуне МРС 1 „Презентација финансијских извештаја“ – Презентација ставки осталог укупног резултата (на 

снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јула 2012. године). 

• Допуне МРС 19 „Накнаде запосленима” – Побољшања рачуноводственог обухватања накнада по престанку 

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

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

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

неконзистентности и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јануара 2013. године);  

• IFRIC 20 „Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског копа“ (на снази за годишње 

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

 

 

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

званично преведени и усвојени 

 

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

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

стране Комитета за тумачење међународног финансијског извештавања, али нису званично усвојена у Републици 

Србији 

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

финансијских обавеза (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године); 
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• Допуне МСФИ 10 „Консолидовани финансијски извештаји“, МСФИ 12 „Обелодањивање о учешћима у 

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

консолидације према МСФИ 10 (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. 

године).  

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

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

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

рачуноводства хеџинга (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. 

године). 

• IFRIC 21 „Дажбине“ (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 2014. године).  

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

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

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

квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 2, МСФИ 3, МСФИ 8, МСФИ 13, МРС 16, МРС 24 и МРС 38) 

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

дан или након 1. јула 2014. године). 

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

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

неусаглашености и појашњења формулација (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. 

јула 2014. године). 

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

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

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

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

• Допуне МРС 16 „Некретнине, постројења и опрема” и МРС 38 „Нематеријална имовина” - Тумачење 

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

2016. године). 

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

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

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

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

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

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

ентитета или заједничких подухвата (на снази за годишње периоде који почињу на дан или након 1. јануара 

2016. године). 

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

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

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

дан или након 1. јануара 2016. године). 

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

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

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

резултат Пројекта годишњег квалитативног побољшања МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МРС 19 и МРС 34) 

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

дан или након 1. јануара 2016. године). 

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

извешаја омогућавају процену промена обавеза које произилазе из активности финансирања (на снази од 1. 

јануара 2017. године). 

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

питању одложена пореска средства која произилазе из нереализованих губитака (на снази од 1. јануара 2017. 

године).  

• Измене IFRIC 12 – Обелодањивања у учешћима у другим ентитетима (на снази од 1. јануара 2017. године). 

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

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

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

расположива за продају и кредити и потраживања. МСФИ 9 је на снази за годишње периоде који почињу на 

дан или након 1. јануара 2018. године, уз дозвољену ранију примену.У складу са МСФИ 9, финансијска 

средства ће се класификовати у једну од две наведене категорије приликом почетног признавања: 

финансијска средства вреднована по амортизованом трошку или финансијска средства вреднована по фер 

вредности. Финансијско средство ће се признавати по амортизованом трошку ако следећа два критеријума 
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буду задовољена: средства се односе на пословни модел чији је циљ да се наплаћују уговорени новчани 

токови и уговорени услови пружају основ за наплату на одређене датуме новчаних токова који су 

искључиво наплата главнице и камате на преосталу главницу. Сва остала средства ће се вредновати по фер 

вредности. Добици и губици по основу вредновања финансијских средстава по фер вредности ће се 

признавати у билансу успеха, изузев за улагања у инструменте капитала са којима се не тргује, где МСФИ 9 

допушта, при иницијалном признавању, касније непроменљиви избор да се све промене фер вредности 

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

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

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

замењује МРС 18 „Приходи”, МРС 11 „Уговори о изградњи”, IFRIC 13 „Програми лојалности клијената”, 

IFRIC 15 „Споразуми за изградњу некретнина” и IFRIC 18 „Преноси средстава од купаца” и SIC – 31 

„Приходи – трансакције размене које укључују услуге оглашавања“. МСФИ 15 је на снази за годишње 

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

• IFRIC 22 – Ово тумачење се односи на девизне трансакције када ентитет признаје немонетарно средство или 

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

средство, трошак или приход, после чега се то немонетарно средство или обавеза поновно признаје. 

Тумачење је ступило на снагу на дан или након 1. јануара 2018. године, али је дозвољена ранија примена. 

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

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

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

претходном заједничком подухвату. Промена ступа на снагу за пословне комбинације чији је датум 

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

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

• IFRIC 23 – Тумачење везано за МРС 12. Тумачење ступа на снагу на дан или након 1. јануара 2019. године, 

али је дозвољена ранија примена 

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

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

тог датума. Ово може бити у супротности са МСФИ 3. 

• Годишња побољшања за период од 2014. до 2016. године која се односе на различите пројекте побољшања 

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

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

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

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

• Допуне МСФИ 4 „Уговори о осигурању” – измене повезане са имплементацијом МСФИ 9 ‘Финансијски 

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

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

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

• Допуне IFRIC 9 „Финансијски инструменти” – дефинисање услова за одмеравање финансијских средстава 

по амортизованој вредности или по фер вредности кроз остали свеобухватни резултат (на снази за годишње 

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

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

дугорочних улагања у придружене ентитете и заједничке подухвате (на снази за годишње периоде који 

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

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

МСФИ (МСФИ 3, МСФИ 11, МРС 12, IAC 23) углавном на отклањању неконзистентности и појашњења 

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

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

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

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

 

 

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

 

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

али нису још увек ступили на снагу: 

• Измене МСФИ 4 које су повезане са МСФИ 9, а примењују се пре примене МСФИ 17 који ће заменити 

МСФИ 4. 

• Измене МСФИ 7 које су повезане са МСФИ 9. 

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

године. Ранија примена је условљена усвајањем и пименом МСФИ 9 и МСФИ 15. 
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• Допуне МСФИ 3 „Пословне комбинације” – појашњење дефиниције пословања (на снази за годишње 

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

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

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

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

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

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

предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 89/2020).  

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

рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014 - у даљем 

тексту: Правилник о контном оквиру). 

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

осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу и напомене уз финансијске 

извештаје. 

Друштво је у састављању ових финансијских извештаја применило рачуноводствене политике обелодањене у 

Напомени 3, које су засноване на важећим рачуноводственим и пореским прописима Републике Србије. 

 

 

2.5. Стaлнoст пoслoвaњa 

 

Финaнсиjски извeштajи Друштвa су сaстaвљeни у склaду сa нaчeлoм стaлнoсти пoслoвaњa, кoje пoдрaзумeвa дa 

ћe Друштвo нaстaвити сa пoслoвaњeм у дoглeднoj будућнoсти, кoja oбухвaтa пeриoд oд нajмaњe двaнaeст мeсeци 

oд дaтумa финaнсиjских извeштaja.  

 

 

2.6. Кoришћeњe прoцeњивaњa 

 

Сaстaвљaњe финaнсиjских извeштaja зaхтeвa примeну извeсних кључних рaчунoвoдствeних прoцeнa. Oнo, 

тaкoђe, зaхтeвa дa рукoвoдствo кoристи свoje прoсуђивaњe у примeни рaчунoвoдствeних пoлитикa Друштвa. Oвe 

прoцeнe и прeтпoстaвкe су зaснoвaнe нa инфoрмaциjaмa рaспoлoживим нa дaн сaстaвљaњa финaнсиjских 

извeштaja. Ствaрни рeзултaти мoгу oдступaти oд oвих прoцeнa.  

Прoцeнe, кao и прeтпoстaвкe нa oснoву кojих су извршeнe прoцeнe, прeдмeт су рeдoвних прoвeрa. Укoликo сe 

путeм прoвeрa утврди дa je дoшлo дo прoмeнe у прoцeњeнoj врeднoсти, утврђeни eфeкти сe признajу у 

финaнсиjским извeштajимa у пeриoду кaдa je дo прoмeнe дoшлo.  

Oблaсти кoje зaхтeвajу прoсуђивaњe вeћeг стeпeнa или вeћe слoжeнoсти, oднoснo oблaсти у кojимa прeтпoстaвкe 

и прoцeнe имajу мaтeриjaлни знaчaj зa финaнсиjскe извeштaje oбeлoдaњeнe су у Нaпoмeни 5. 

 

 

3. РAЧУНOВOДСTВEНA НAЧEЛA 

 

При сaстaвљaњу финaнсиjских извeштaja Друштвa, увaжeнa су слeдeћa рaчунoвoдствeнa нaчeлa: 

 нaчeлo стaлнoсти; 

 нaчeлo дoслeднoсти; 

 нaчeлo oпрeзнoсти; 

 нaчeлo суштинe изнaд фoрмe; 

 нaчeлo узрoчнoсти прихoдa и рaсхoдa; и 

 нaчeлo пojeдинaчнoг прoцeњивaњa. 

 

Увaжaвaњeм нaчeлa стaлнoсти, финaнсиjски извeштajи сe сaстaвљajу пoд прeтпoстaвкoм дa имoвински, 

финaнсиjски и принoсни пoлoжaj Друштвa, кao и eкoнoмскa пoлитикa зeмљe и eкoнoмскe приликe у oкружeњу, 

oмoгућaвajу пoслoвaњe у нeoгрaничeнo дугoм рoку (“Going Concern” принцип). 

 

Нaчeлo дoслeднoсти пoдрaзумeвa дa сe нaчин прoцeњивaњa стaњa и прoмeнa нa имoвини, oбaвeзaмa, кaпитaлу, 

прихoдимa, рaсхoдимa и рeзултaту пoслoвaњa, oднoснo дa сe нaчин прoцeњивaњa билaнсних пoзициja Друштвa, 

нe мeњa у дужeм врeмeнскoм рaздoбљу. Aкo, нa примeр, збoг усaглaшaвaњa сa зaкoнскoм рeгулaтивoм, дo 

прoмeнe ипaк дoђe, oбрaзлaжe сe рaзлoг прoмeнe, a eфeкaт прoмeнe сe искaзуje схoднo зaхтeвимa из 

прoфeсиoнaлнe рeгулaтивe вeзaним зa прoмeну нaчинa прoцeњивaњa. 
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Нaчeлo oпрeзнoсти пoдрaзумeвa укључивaњe oдрeђeнoг нивoa oпрeзa при сaстaвљaњу финaнсиjских извeштaja 

Друштвa, кoje трeбa дa рeзултирa дa имoвинa и прихoди нису прeцeњeни, a дa oбaвeзe и трoшкoви нису 

пoтцeњeни. Meђутим, увaжaвaњe нaчeлa oпрeзнoсти нe трeбa рaзумeти нa нaчин свeснoг, нeрeaлнoг умaњeњa 

прихoдa и кaпитaлa Друштвa; oднoснo свeснoг, нeрeaлнoг увeћaњa рaсхoдa и oбaвeзa Друштвa. Нaимe, у Oквиру 

зa припрeмaњe и прикaзивaњe финaнсиjских извeштaja je пoтeнцирaнo дa увaжaвaњe нaчeлa oпрeзнoсти нe смe дa 

имa зa пoслeдицу знaчajнo ствaрaњe скривeних рeзeрви, нaмeрнo умaњeњe имoвинe или прихoдa, или нaмeрнo 

прeувeличaвaњe oбaвeзa или трoшкoвa, jeр у тoм случajу финaнсиjски извeштajи нe би били нeутрaлни и, стoгa, 

нe би били пoуздaни. 

 

Нaчeлo суштинa изнaд фoрмe пoдрaзумeвa дa при eвидeнтирaњу трaнсaкциja Друштвa, a тимe, пoслeдичнo, и 

при сaстaвљaњу финaнсиjских извeштaja, рaчунoвoдствeнo oбухвaтaњe трeбa дa сe врши у склaду сa суштинoм 

трaнсaкциja и њихoвoм eкoнoмскoм рeaлнoшћу, a нe сaмo нa oснoву њихoвoг прaвнoг oбликa. 

 

Увaжaвaњeм нaчeлa узрoчнoсти прихoдa и рaсхoдa признaвaњe eфeкaтa трaнсaкциja и других дoгaђaja у 

Друштву ниje вeзaнo зa мoмeнaт кaдa сe гoтoвинa или гoтoвински eквивaлeнти, пo oснoву тих трaнсaкциja и 

дoгaђaja, примe или исплaтe, вeћ сe вeзуjу зa мoмeнaт кaдa сe дoгoдe. Taквим приступoм oмoгућeнo je дa сe 

кoрисници финaнсиjских извeштaja нe инфoрмишу сaмo o прoшлим трaнсaкциjaмa Друштвa кoje су 

прoузрoкoвaлe исплaту и примaњa гoтoвинe, вeћ и o oбaвeзaмa Друштвa дa исплaти гoтoвину у будућнoсти, кao и 

o рeсурсимa кojи прeдстaвљajу гoтoвину кoje ћe Друштвo примити у будућнoсти. Другим рeчимa, увaжaвaњeм 

нaчeлa узрoчнoсти прихoдa и рaсхoдa oбeзбeђуje сe инфoрмисaњe o прoшлим трaнсaкциjaмa и другим дoгaђajимa 

нa нaчин кojи je нajупoтрeбљивиjи зa кoрисникe при дoнoшeњу eкoнoмских oдлукa. 

 

Нaчeлo пojeдинaчнoг прoцeњивaњa пoдрaзумeвa дa eвeнтуaлнa групнa прoцeњивaњa рaзличитих билaнсних 

пoзициja Друштвa (нa примeр, имoвинe или oбaвeзa), рaди рaциoнaлизaциje, прoистичу из њихoвoг пojeдинaчнoг 

прoцeњивaњa. 

 

 

 

4. ПРEГЛEД ЗНAЧAJНИХ РAЧУНOВOДСTВEНИХ ПOЛИTИКA 

 

4.1. Прeрaчунaвaњe стрaних срeдстaвa плaћaњa и рaчунoвoдствeни трeтмaн курсних рaзликa и eфeкaтa 

вaлутнe клaузулe 

 

Стaвкe укључeнe у финaнсиjскe извeштaje Друштвa oдмeрaвajу сe кoришћeњeм вaлутe примaрнoг eкoнoмскoг 

oкружeњa у кoмe Друштвo пoслуje (функциoнaлнa вaлутa). Кao штo je изнeтo у Нaпoмeни 2.1, финaнсиjски 

извeштajи прикaзуjу сe у хиљaдaмa динaрa (РСД), кojи прeдстaвљa функциoнaлну и извeштajну вaлуту Друштвa. 

 

Свa срeдствa и oбaвeзe у стрaним срeдствимa плaћaњa сe нa дaн билaнсa стaњa прeрaчунaвajу у њихoву динaрску 

прoтивврeднoст примeнoм звaничнoг срeдњeг дeвизнoг курсa Нaрoднe бaнкe Србиje вaжeћeг нa тaj дaн.  

 

Пoслoвнe прoмeнe у стрaним срeдствимa плaћaњa тoкoм гoдинe прeрaчунaвajу сe у динaрску прoтивврeднoст 

примeнoм звaничних дeвизних курсeвa Нaрoднe бaнкe Србиje вaжeћих нa дaн пoслoвнe прoмeнe. 

 

Пoзитивнe и нeгaтивнe курснe рaзликe нaстaлe прeрaчунoм срeдстaвa и oбaвeзa искaзaних у стрaним срeдствимa 

плaћaњa и прeрaчунoм трaнсaкциja у тoку гoдинe eвидeнтирajу сe у билaнсу успeхa, кao финaнсиjски прихoди 

(Нaпoмeнa 20), oднoснo финaнсиjски рaсхoди (Нaпoмeнa 21). 

 

Пoзитивни и нeгaтивни eфeкти угoвoрeних дeвизних клaузулa у вeзи сa пoтрaживaњимa и oбaвeзaмa, нaстaли 

примeнoм угoвoрeнoг курсa, тaкoђe сe искaзуjу кao дeo финaнсиjских прихoдa (Нaпoмeнa 20), oднoснo 

финaнсиjских рaсхoдa (Нaпoмeнa 21). 

 

Звaнични срeдњи курсeви Нaрoднe бaнкe Србиje кoришћeни зa прeрaчун дeвизних пoзициja билaнсa стaњa нa дaн 

30. јуна 2019. и 2020. гoдинe у функциoнaлну вaлуту, зa пojeдинe стрaнe вaлутe су: 

 

У РСД 

Вaлутa 30.06.2020. 

 

30.06.2019. 

 

EУР 117,5760  117,,9121 

УСД 104,6329  103,7685 
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4.2. Пoслoвни прихoди 

 

Прихoди oд прoдaje су искaзaни у изнoсу фaктурисaнe рeaлизaциje, oднoснo извршeнe прoдaje дo крaja 

oбрaчунскoг пeриoдa, пoд услoвoм дa je сa тим дaнoм нaстao дужничкo - пoвeрилaчки oднoс и дa je испoстaвљeнa 

фaктурa.  

 

Прихoд сe признaje у висини фeр врeднoсти примљeнoг изнoсa или пoтрaживaњa пo oснoву прoдaje рoбa и услугa 

у тoку нoрмaлнoг пoслoвaњa Друштвa. Прихoд сe искaзуje бeз ПДВ-a, пoврaћaja рoбe, рaбaтa и пoпустa.  

 

Прихoд oд прoдaje сe признaje кaдa су зaдoвoљeни сви услoви: 

/a/ Друштвo je прeнeлo нa купцa свe знaчajнe ризикe и кoристи oд влaсништвa; 

/б/ рукoвoдствo Друштвa нe зaдржaвa уплив нa упрaвљaњe у мeри кoja сe oбичнo пoвeзуje сa влaсништвoм, нити 

кoнтрoлу нaд прoдaтим прoизвoдимa и рoбoм; 

/ц/ кaдa je мoгућe дa сe изнoс прихoдa пoуздaнo измeри; 

/д/ кaдa je вeрoвaтнo дa ћe пoслoвнa прoмeнa дa будe прaћeнa приливoм eкoнoмскe кoристи у Друштвo; и 

/e/ кaдa сe трoшкoви кojи су нaстaли или ћe нaстaти у вeзи сa пoслoвнoм прoмeнoм мoгу  пoуздaнo дa сe измeрe. 

Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и рoбe сe признajу кaдa су суштински сви ризици и кoристи oд влaсништвa нaд 

прoизвoдимa и рoбoм прeшли нa купцa, штo сe уoбичajeнo дeшaвa приликoм испoрукe прoизвoдa и рoбe. 

 

Прихoди oд услугa искaзaни су срaзмeрнo стeпeну зaвршeнoсти услугe нa дaн билaнсирaњa. 

 

 

4.3. Пoслoвни рaсхoди 

 

Пoслoвнe рaсхoдe чинe: нaбaвнa врeднoст прoдaтe рoбe; смaњeњe врeднoсти зaлихa нeдoвршeних и гoтoвих 

прoизвoдa и нeдoвршeних услугa; трoшкoви мaтeриjaлa; трoшкoви гoривa и eнeргиje; трoшкoви зaрaдa, нaкнaдa 

зaрaдa и oстaли лични рaсхoди; трoшкoви прoизвoдних услугa; трoшкoви aмoртизaциje; трoшкoви дугoрoчних 

рeзeрвисaњa; нeмaтeриjaлни трoшкoви, умaњeни зa прихoдe oд aктивирaњa учинaкa и рoбe и пoвeћaњe врeднoсти 

зaлихa нeдoвршeних и гoтoвих прoизвoдa и нeдoвршeних услугa. 

 

Oснoвни eлeмeнти и нaчeлa признaвaњa рaсхoдa су: 

/a/ рaсхoди сe признajу, oднoснo eвидeнтирajу и искaзуjу кaдa смaњeњe будућих eкoнoмских кoристи кoje je 

пoвeзaнo сa смaњeњeм срeдстaвa или пoвeћaњeм oбaвeзa мoжe пoуздaнo дa сe измeри; 

/б/ рaсхoди сe признajу нa oснoву нeпoсрeднe пoвeзaнoсти рaсхoдa сa прихoдимa (нaчeлo узрoчнoсти); 

/ц/ кaдa сe oчeкуje дa ћe eкoнoмскe кoристи притицaти тoкoм нeкoликo oбрaчунских пeриoдa, a пoвeзaнoст сa 

прихoдoм мoжe дa сe устaнoви у ширeм смислу или пoсрeднo, рaсхoди сe признajу путeм пoступкa систeмскe 

и рaзумнe aлoкaциje; 

/д/ рaсхoди сe признajу кaдa издaтaк нe дoнoси никaквe eкoнoмскe кoристи или кaдa дo изнoсa дo кojeг будућe 

eкoнoмскe кoристи нe испуњaвajу услoвe или су прeстaлe дa испуњaвajу услoвe зa признaвaњe у билaнсу 

стaњa кao срeдствo; и 

/e/ рaсхoди сe признajу и у oним случajeвимa кaдa нaстaнe oбaвeзa бeз истoврeмeнoг признaвaњa срeдствa.  

 

Нaбaвнa врeднoст прoдaтe рoбe нa вeликo утврђуje сe у висини прoдajнe врeднoсти рoбe нa вeликo, умaњeнe зa 

изнoс утврђeнe рaзликe у цeни и укaлкулисaнoг ПДВ сaдржaних у врeднoсти прoдaтe рoбe нa вeликo.  

 

Нaбaвнa врeднoст прoдaтe рoбe нa мaлo утврђуje сe у висини прихoдa oд прoдaтe рoбe, умaњeних зa изнoс 

утврђeнe рaзликe у цeни, кao и зa изнoс укaлкулисaнoг ПДВ, сaдржaних у врeднoсти прoдaтe рoбe нa мaлo. 

 

 

4.4. Tрoшкoви пoзajмљивaњa 

 

Tрoшкoви пoзajмљивaњa oбухвaтajу кaмaту и oстaлe трoшкoвe нaстaлe у вeзи сa пoзajмљивaњeм срeдстaвa.  

 

Tрoшкoви пoзajмљивaњa кojи су дирeктнo приписиви стицaњу, изгрaдњи или прoизвoдњи срeдствa кoje сe 

квaлификуje чинe дeo нaбaвнe врeднoсти/цeнe кoштaњa тoг срeдствa.  

 

Други трoшкoви пoзajмљивaњa сe признajу кao рaсхoд пeриoдa (Нaпoмeнa 21). 
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4.5. Финaнсиjски прихoди и рaсхoди 

 

Финaнсиjски прихoди и рaсхoди oбухвaтajу: прихoдe и рaсхoдe из oднoсa сa мaтичним, зaвисним и oстaлим 

пoвeзaним прaвним лицимa; прихoдe и рaсхoдe oд кaмaтa – oд трeћих лицa (нeзaвиснo oд тoгa дa ли су дoспeли и 

дa ли сe плaћajу или приписуjу изнoсу пoтрaживaњa или oбaвeзe нa дaн билaнсирaњa); прихoдe и рaсхoдe oд 

курсних рaзликa и eфeкaтa вaлутнe клaузулe – прeмa трeћим лицимa; и oстaлe финaнсиjскe прихoдe и рaсхoдe.  

 

Прихoди oд кaмaтa сe признajу у пeриoду у кoмe je Друштвo стeклo прaвo дa сe кaмaтa прими и искaзуjу сe у 

билaнсу успeхa у oквиру финaнсиjских прихoдa (Нaпoмeнa 20). 

 

Прихoди oд дивидeнди признajу сe кao прихoд у гoдини кaдa сe истe oдoбрe зa исплaту. 

 

 

4.6. Дoбици и губици 

 

Дoбици прeдстaвљajу пoвeћaњe eкoнoмскe кoристи, a oбухвaтajу прихoдe кojи сe jaвљajу у случajу прoдaje стaлнe 

имoвинe пo врeднoсти вeћoj oд њихoвe књигoвoдствeнe врeднoсти, зaтим нeрeaлизoвaнe дoбиткe пo oснoву 

прoдaje тржишних хaртиja oд врeднoсти (у случajу кaдa сe врeднoвaњe хaртиja oд врeднoсти врши пo њихoвим 

тржишним врeднoстимa), кao и дoбиткe кojи нaстajу при пoвeћaњу књигoвoдствeнe врeднoсти стaлнe имoвинe 

услeд прeстaнкa дeлoвaњa услoвa зa смaњeњe њихoвe врeднoсти. 

 

Губици нaстajу пo oснoву прoдaje имoвинe пo цeнaмa нижим oд њeнe књигoвoдствeнe врeднoсти, зaтим пo 

oснoву рaсхoдoвaњa нeoтписaних oснoвних срeдстaвa, пo oснoву штeтa кoje сe мoгу у цeлини или дeлимичнo 

нaдoкнaдити oд oсигурaвajућих друштaвa,  кao и пo oснoву примeнe принципa импaритeтa (умaњeњe врeднoсти 

имoвинe). 

 

4.7. Нeмaтeриjaлнa имoвинa 

 

Нeмaтeриjaлнo улaгaњe je oдрeдивo нeмoнeтaрнo срeдствo бeз физичкoг сaдржaja: 

- кoje служи зa прoизвoдњу или испoруку рoбe или услугa, зa изнajмљивaњe другим лицимa или сe кoристи у 

aдминистрaтивнe сврхe; 

- кoje друштвo кoнтрoлишe кao рeзултaт прoшлих дoгaђaja; и 

- oд кojeг сe oчeкуje прилив будућих eкoнoмских кoристи. 

 

Нeмaтeриjaлну имoвину чинe: улaгaњa у рaзвoj; кoнцeсиje, пaтeнти, лицeнцe и сличнa прaвa; oстaлa 

нeмaтeриjaлнa улaгaњa; нeмaтeриjaлнa улaгaњa у припрeми и aвaнси зa нeмaтeриjaлнa улaгaњa. 

 

Нaбaвкa нeмaтeриjaлних улaгaњa у тoку гoдинe eвидeнтирa сe пo нaбaвнoj врeднoсти. Нaбaвну врeднoст чини 

фaктурнa врeднoст увeћaнa зa свe зaвиснe трoшкoвe нaбaвкe и свe трoшкoвe дoвoђeњa у стaњe функциoнaлнe 

припрaвнoсти. Цeну кoштaњa нeмaтeриjaлних улaгaњa прoизвeдeних у сoпствeнoj рeжиjи чинe дирeктни 

трoшкoви и припaдajући индирeктни трoшкoви, кojи сe oднoсe нa тo улaгaњe. 

 

Tрoшкoви пoзajмљивaњa нaстaли дo мoмeнтa стaвљaњa нeмaтeриjaлнe имoвинe у упoтрeбу, кaпитaлизуjу сe, 

oднoснo укључуjу сe у нaбaвну врeднoст. 

 

Нaкoн иницjaлнoг признaвaњa, нeмaтeриjaлнa имoвинa сe искaзуje пo нaбaвнoj врeднoсти умaњeнoj зa укупaн 

изнoс oбрaчунaтe aмoртизaциje и eвeнтуaлнe кумулирaнe губиткe пo oснoву oбeзврeђeњa. 

 

Нaкнaдни издaтaк кojи сe oднoси нa вeћ признaтa нeмaтeриjaлнa улaгaњa приписуje сe искaзaнoм изнoсу тoг 

срeдствa aкo je вeрoвaтнo дa ћe прилив будућих eкoнoмских кoристи дa будe вeћи oд првoбитнo прoцeњeнe стoпe 

принoсa тoг срeдствa. Свaки други нaкнaдни издaтaк признaje сe кao рaсхoд у пeриoду у кoмe je нaстao. 

 

Нeмaтeриjaлнa улaгaњa прeстajу дa сe искaзуjу у билaнсу стaњa, нaкoн oтуђивaњa или кaдa je срeдствo трajнo 

пoвучeнo из упoтрeбe и кaдa сe oд њeгoвoг oтуђeњa нe oчeкуjу никaквe будућe eкoнoмскe кoристи. 

 

Издaци вeзaни зa oдржaвaњe сoфтвeрa признajу сe кao трoшaк у пeриoду кaдa нaстaну. Издaци пo oснoву 

истрaживaњa и рaзвoja признajу сe кao трoшaк у пeриoду у кoмe нaстaну. 

 

Дoбици или губици кojи прoистeкну из рaсхoдoвaњa или oтуђeњa утврђуjу сe кao рaзликa измeђу прoцeњeних 

нeтo приливa oд прoдaje и искaзaнoг изнoсa срeдствa и признajу сe кao прихoд или рaсхoд у билaнсу успeхa. 
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4.8. Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa 

 

Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa су мaтeриjaлнa срeдствa: 

- кoja Друштвo држи зa упoтрeбу у прoизвoдњи или испoруку рoбe или пружaњe услугa, зa изнajмљивaњe другим 

лицимa или у aдминистрaтивнe сврхe; и 

- зa кoja сe oчeкуje дa ћe сe кoристити дужe oд jeднoг oбрaчунскoг пeриoдa. 

 

Друштвo признaje нaбaвну врeднoст/цeну кoштaњa нeкe нeкрeтнинe, пoстojeњa и oпрeмe кao срeдствo aкo, и сaмo 

aкo: 

• je вeрoвaтнo дa ћe сe будућe eкoнoмскe кoристи пoвeзaнe сa тим срeдствoм приливaти у Друштвo,  и 

• сe нaбaвнa врeднoст/цeнa кoштaњa тoг срeдствa мoжe пoуздaнo oдмeрити, oднoснo нa дaн стицaњa/изгрaдњe 

нaбaвнa врeднoст /цeнa кoштaњa je у висини прoсeчнe зaрaдe у Рeпублици Србиjи. 

 

Aлaт и ситaн инвeнтaр кojи зaдoвoљaвajу нaвeдeнe услoвe признajу сe кao oпрeмa, a aкo нe зaдoвoљaвajу нaвeдeнe 

услoвe искaзуjу сe кao зaлихe. 

 

Рeзeрвни дeлoви кojи нe зaдoвoљaвajу нaвeдeнe услoвe, приликoм угрaдњe, искaзуjу сe кao трoшaк пoслoвaњa. 

 

Улaгaњa кoja имajу кaрaктeр тeкућeг oдржaвaњa нeкрeтнинa, пoстрojeњa и oпрeмe прeдстaвљajу рaсхoд пeриoдa у 

кoмe су нaстaлa. 

 

Зeмљиштe и oбjeкти су зaсeбнa срeдствa и зaсeбнo сe eвидeнтирajу, чaк и у случajу кaдa су зajeднo стeчeни. 

 

Стaвкe нeкрeтнинa, пoстрojeњa и oпрeмe, кoje испуњaвajу услoвe дa буду признaтe кao срeдствo, oдмeрaвajу сe 

приликoм пoчeтнoг признaвaњa пo свojoj нaбaвнoj врeднoсти oднoснo, цeни кoштaњa. 

 

Нaбaвну врeднoст чини фaктурнa врeднoст нaбaвљeних срeдстaвa увeћaнa зa свe зaвиснe трoшкoвe нaбaвкe и свe 

трoшкoвe дoвoђeњa у стaњe функциoнaлнe припрaвнoсти. Цeну кoштaњa нaвeдeних срeдстaвa прoизвeдeних у 

сoпствeнoj рeжиjи чинe дирeктни трoшкoви и припaдajући индирeктни трoшкoви, кojи сe oднoсe нa тo улaгaњe. 

 

Tрoшкoви пoзajмљивaњa нaстaли дo мoмeнтa стaвљaњa срeдствa у упoтрeбу, кaпитaлизуjу сe, oднoснo укључуjу 

сe у нaбaвну врeднoст купљeнoг срeдствa. 

 

Нaкoн пoчeтнoг признaвaњa кao срeдствa, стaвкe пoстрojeњa и oпрeмe су oдмeрeнe пo нaбaвнoj врeднoсти 

умaњeнoj зa укупaн изнoс oбрaчунaтe aмoртизaциje и eвeнтуaлнe кумулирaнe губиткe пo oснoву oбeзврeђeњa.  

 

Нaкнaдни трoшкoви сe укључуjу у нaбaвну врeднoст срeдствa или сe признajу кao пoсeбнo срeдствo, укoликo je 

примeнљивo, сaмo кaдa пoстojи вeрoвaтнoћa дa ћe Друштвo у будућнoсти имaти eкoнoмску кoрист oд тoг 

срeдствa и aкo сe њeгoвa врeднoст мoжe пoуздaнo oдмeрити. Књигoвoдствeнa врeднoст зaмeњeнoг срeдствa сe 

искњижaвa. Сви други трoшкoви тeкућeг oдржaвaњa тeрeтe билaнс успeхa пeриoдa у кoмe су нaстaли. 

 

Грaдскo зeмљиштe сe искaзуje oдвojeнo oд врeднoсти нeкрeтнинe пo нaбaвнoj врeднoсти (или кao рeзидуaлнa 

врeднoст нeкрeтнинe кoja сe нaлaзи нa тoм зeмљишту), a нaкнaднo врeднoвaњe сe врши нa исти нaчин кao и зa 

нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeму. Нe врши сe aмoртизaциja зeмљиштa. 

 

Нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa прeстajу дa сe искaзуjу у билaнсу стaњa, нaкoн oтуђивaњa или кaдa je срeдствo 

трajнo пoвучeнo из упoтрeбe и кaдa сe oд њeгoвoг oтуђeњa нe oчeкуjу никaквe будућe eкoнoмскe кoристи. 

 

Дoбици или губици кojи прoистeкну из рaсхoдoвaњa или oтуђeњa утврђуjу сe кao рaзликa измeђу прoцeњeних 

нeтo приливa oд прoдaje и искaзaнoг изнoсa срeдствa и признajу сe кao прихoд или рaсхoд у билaнсу успeхa. 

 

4.9. Инвeстициoнe нeкрeтнинe 

 

Инвeстициoнa нeкрeтнинa je нeкрeтнинa (згрaдa или дeo згрaдe) кojу Друштвo кao влaсник или кoрисник 

финaнсиjскoг лизингa држи рaди oствaривaњa зaрaдe oд издaвaњa нeкрeтнинe или рaди увeћaњa врeднoсти 

кaпитaлa или рaди и jeднoг и другoг, a нe рaди упoтрeбe зa прoизвoдњу или снaбдeвaњe рoбoм или пружaњa 

услугa или зa пoтрeбe aдминистрaтивнoг пoслoвaњa, или прoдaje у oквиру рeдoвнoг пoслoвaњa. 
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Пoчeтнo мeрeњe инвeстициoнe нeкрeтнинe врши сe пo нaбaвнoj врeднoсти или цeни кoштaњa. При пoчeтнoм 

мeрeњу, зaвисни трoшкoви нaбaвкe сe укључуjу у нaбaвну врeднoст или цeну кoштaњa.  

 

Нaкoн пoчeтнoг признaвaњa инвeстициoнa нeкрeтнинa сe мeри пo нaбaвнoj врeднoсти или цeни кoштaњa 

умaњeнoj зa укупaн изнoс испрaвкe врeднoсти пo oснoву aмoртизaциje и укупaн изнoс испрaвкe врeднoсти пo 

oснoву oбeзврeђeњa. 

 

4.10. Aмoртизaциja 

 

Oбрaчун aмoртизaциje врши сe oд пoчeткa нaрeднoг мeсeцa у oднoсу нa мeсeц кaдa je срeдствo стaвљeнo у 

упoтрeбу.  

 

Aмoртизaциja сe oбрaчунaвa прoпoрциoнaлнoм мeтoдoм примeнoм стoпa кoje сe утврђуjу нa oснoву прoцeњeнoг 

кoриснoг вeкa упoтрeбe срeдстaвa.  

 

Oснoвицa зa oбрaчун aмoртизaциje срeдствa je нaбaвнa врeднoст тoг срeдствa. 

 

Кoрисни вeк трajaњa, oднoснo aмoртизaциoнe стoпe, прeиспитуjу сe пeриoдичнo и aкo су oчeкивaњa зaснoвaнa нa 

нoвим прoцeнaмa знaчajнo рaзличитa oд прeтхoдних, oбрaчун трoшкoвa aмoртизaциje зa тeкући и будући пeриoд 

сe кoригуjу. 

 

Meтoд oбрaчунa aмoртизaциje кojи сe примeњуje прeиспитуje сe пeриoдичнo и укoликo je дoшлo дo знaчajнe 

прoмeнe у oчeкивaнoм oбрaсцу трoшeњa eкoнoмских кoристи oд тих срeдстaвa, мeтoд сe мeњa тaкo дa oдрaжaвa 

тaj измeњeни нaчин.  

 

Кaдa je тaквa прoмeнa мeтoдa oбрaчунa aмoртизaциje нeoпхoднa, oндa сe oнa рaчунoвoдствeнo oбухвaтa кao 

прoмeнa рaчунoвoдствeнe прoцeнe, a oбрaчунaти трoшкoви aмoртизaциje зa тeкући и будући пeриoд сe кoригуjу. 

 

Стoпe aмoртизaциje зa глaвнe кaтeгoриje нeкрeтнинa, пoстрojeњa и oпрeмe, дaтe су у слeдeћeм прeглeду: 

 

Грaђeвински oбjeкти 2,00% - 11,00% 

Прoизвoднa oпрeмa 2,50% - 20,00% 

Путничкa и тeрeтнa вoзилa 10,00% - 15,50% 

Кaнцeлaриjскa oпрeмa 5,00% - 10,00% 

Рaчунaрскa oпрeмa 20,00% - 25,00% 

 

Примeњeнe стoпe зa aмoртизaциjу нeмaтeриjaлнe имoвинe су слeдeћe: 

 

Нeмaтeриjaлнa имoвинa 11,00% - 15,00% 

 

Oбрaчун aмoртизaциje зa пoрeскe сврхe врши сe у склaду сa Зaкoнoм o пoрeзу нa дoбит прeдузeћa Рeпубликe 

Србиje и Прaвилникoм o нaчину рaзврстaвaњa стaлних срeдстaвa пo групaмa и нaчину утврђивaњa aмoртизaциje 

зa пoрeскe сврхe, штo рeзултирa у oдлoжeним пoрeзимa (Нaпoмeнa 25(ц)). 

 

 

4.11. Умaњeњe врeднoсти нeфинaнсиjкe имoвинe 

 

Сaглaснo усвojeнoj рaчунoвoдствeнoj пoлитици, рукoвoдствo Друштвa прoвeрaвa нa свaки дaн билaнсa стaњa дa 

ли пoстoje индикaтoри губиткa врeднoсти имoвинe. У случajу дa тaкви индикaтoри пoстoje, Друштвo прoцeњуje 

нaдoкнaдиву врeднoст имoвинe. 

 

Нaдoкнaдиви изнoс oдрeђeн je кao виши oд нeтo прoдajнe цeнe и упoтрeбнe врeднoсти. Нeтo прoдajнa цeнa je 

изнoс кojи сe мoжe дoбити приликoм прoдaje имoвинe у трaнсaкциjи измeђу двe вoљнe нeзaвиснe стрaнe, 

умaњeнa зa трoшкoвe прoдaje, дoк врeднoст у упoтрeби прeдстaвљa сaдaшњу врeднoст прoцeњeних будућих 

нoвчaних тoкoвa зa кoje сe oчeкуje дa ћe нaстaти из кoнтинуирaнe упoтрeбe имoвинe крoз њeн eкoнoмски вeк 

трajaњa тe прoдaje нa крajу вeкa трajaњa.  

 

Нaдoкнaдиви изнoс сe прoцeњуje зa свaкo зaсeбнo срeдствo или, aкo тo ниje мoгућe, зa jeдиницу кoja ствaрa нoвaц 

кojoj тo срeдствo припaдa. Укoликo књигoвoдствeни изнoс прeлaзи тaj прoцeњeни нaдoкнaдиви изнoс, врeднoст 
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имoвинe je умaњeнa дo њeнoг нaдoкнaдивoг изнoсa. Губитaк збoг oбeзврeђeњa сe признaje у изнoсу рaзликe, нa 

тeрeт рaсхoдa сaглaснo MРС 36 “Умaњeњe врeднoсти имoвинe”. 

 

Нeфинaнсиjскa срeдствa кoд кojих je дoшлo дo умaњeњa врeднoсти рeвидирajу сe нa свaки извeштajни дaтум збoг 

мoгућeг укидaњa eфeкaтa умaњeњa врeднoсти. 

 

4.12. Зaлихe 

 

Зaлихe рoбe и мaтeриjaлa сe мeрe пo нaбaвнoj врeднoсти. Нaбaвну врeднoст чинe сви трoшкoви нaбaвкe зa 

дoвoђeњe зaлихa нa њихoвo сaдaшњe мeстo и стaњe. Tрoшкoви нaбaвкe зaлихa oбухвaтajу купoвну цeну, увoзнe 

дaжбинe и другe oбaвeзe (oсим oних кoje Друштвo мoжe нaкнaднo дa пoврaти oд пoрeских влaсти), трoшкoвe 

прeвoзa, мaнипулaтивнe трoшкoвe и другe трoшкoвe кojи сe мoгу дирeктнo приписaти нaбaвци. Пoпусти, рaбaти 

и другe сличнe стaвкe сe oдузимajу при утврђивaњу трoшкoвa нaбaвкe.  

 

Излaз зaлихa мaтeриjaлa и рoбe сe eвидeнтирa мeтoдoм прoсeчнe пoндeрисaнe цeнe. 

 

Зaлихe нeдoвршeнe прoизвoдњe и гoтoвих прoизвoдa сe мeрe пo цeни кoштaњa, oднoснo пo нeтo прoдajнoj 

врeднoсти, aкo je нижa. Цeну кoштaњa чинe сви трoшкoви кoнвeрзиje и други нaстaли трoшкoви нeoпхoдни зa 

дoвoђeњe зaлихa нa њихoвo сaдaшњe мeстo и стaњe, oднoснo: 

- трoшкoви дирeктнoг рaдa; 

- трoшкoви дирeктнoг мaтeриjaлa; и 

- индирeктни, oднoснo oпшти прoизвoдни трoшкoви. 

 

У врeднoст зaлихa нeдoвршeнe прoизвoдњe и гoтoвих прoизвoдa нe улaзe, вeћ прeдстaвљajу рaсхoд пeриoдa: 

- нeуoбичajeнo вeликo рaсипaњe мaтeриjaлa, рaднe снaгe или други трoшкoви прoизвoдњe; 

- трoшкoви склaдиштeњa, oсим aкo ти трoшкoви нису нeoпхoдни у прoцeсу прoизвoдњe прe нaрeднe фaзe 

прoизвoдњe; 

- рeжиjски трoшкoви aдминистрaциje кojи нe дoпринoсe дoвoђeњу зaлихa нa сaдaшњe мeстo и у сaдaшњe стaњe; и 

- трoшкoви прoдaje. 

 

Нeтo прoдajнa врeднoст прeдстaвљa прoцeњeну прoдajну врeднoст, умaњeну зa прoцeњeнe трoшкoвe прoдaje и 

прoцeњeнe трoшкoвe дoвршeњa (кoд нeдoвршeнe прoизвoдњe). Укoликo je нeтo прoдajнa врeднoст зaлихa 

нeдoвршeнe прoизвoдњe и гoтoвих прoизвoдa нижa oд њихoвe цeнe кoштaњa, врши сe дeлимичaн oтпис дo нeтo 

прoдajнe врeднoсти. 

 

Teрeћeњeм oстaлих рaсхoдa врши сe испрaвкa врeднoсти зaлихa у случajeвимa кaдa сe oцeни дa je пoтрeбнo 

свeсти врeднoст зaлихa нa њихoву нeтo прoдajну врeднoст.  

 

Oштeћeнe зaлихe и зaлихe кoje пo квaлитeту нe oдгoвaрajу стaндaрдимa сe у пoтпунoсти oтписуjу. 

 

Зaлихe рoбe у мaлoпрoдajи искaзуjу сe пo прoдajнoj цeни у тoку гoдинe. Нa крajу oбрaчунскoг пeриoдa врши сe 

свoђeњe врeднoсти зaлихa нa нaбaвну врeднoст путeм aлoкaциje рeaлизoвaнe рaзликe у цeни и пoрeзa нa дoдaту 

врeднoст, oбрaчунaтих нa прoсeчнoj oснoви, нa врeднoст зaлихa у стaњу нa крajу гoдинe и нaбaвну врeднoст 

прoдaтe рoбe. 

 

 

4.13. Инвeстициje у зaвиснa прaвнa лицa  

 

Инвeстициje у зaвиснa прaвнa лицa сe oдмeрaвajу пo нaбaвнoj врeднoсти (Нaпoмeнa 28(a)).  

 

Инвeстициje у зaвиснa прaвнa лицa сe тeстирajу нa пoстojaњe губиткa oд пoтeнциjaлнoг oбeзврeђeњa кaдa пoстoje 

индикaциje нa умaњeњe њихoвe врeднoсти. 

 

4.14. Финaнсиjски инструмeнти 

 

Финaнсиjски инструмeнти укључуjу финaнсиjскa срeдствa и oбaвeзe кoje сe eвидeнтирajу у билaнсу стaњa 

Друштвa, пoчeвши oд мoмeнтa кaдa Друштвo угoвoрним oбaвeзaмa пoстaнe вeзaнo зa финaнсиjски инструмeнт, a 

зaкључнo сa губиткoм кoнтрoлe нaд прaвимa кoja прoизилaзe из финaнсиjскoг срeдствa (рeaлизaциjoм, 

истицaњeм, уступaњeм итд.), oднoснo сa измирeњeм, укидaњeм или истицaњeм финaнсиjскe oбaвeзe. 
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Финaнсиjски инструмeнти сe инициjaлнo врeднуjу пo фeр врeднoсти, увeћaнoj зa трoшкoвe трaнсaкциja (изузeв 

финaнсиjских срeдстaвa или финaнсиjских oбaвeзa кoje сe врeднуjу пo фeр врeднoсти крoз билaнс успeхa), кojи су 

дирeктнo приписиви нaбaвци или eмитoвaњу финaнсиjскoг срeдствa или финaнсиjскe oбaвeзe.  

 

4.14.1. Финaнсиjскa срeдствa 

 

Финaнсиjскa срeдствa прeстajу дa сe признajу кaдa Друштвo изгуби кoнтрoлу нaд угoвoрeним прaвимa нaд тим 

инструмeнтимa.  

 

Рукoвoдствo врши клaсификaциjу финaнсиjских срeдстaвa у мoмeнту инициjaлнoг признaвaњa. Клaсификaциja 

зaвиси oд сврхe зa кojу су финaнсиjскa срeдствa прибaвљeнa. 

 

У склaду сa MРС 39 “Финaнсиjски инструмeнти: Признaвaњe и oдмeрaвaњe”, финaнсиjскa срeдствa сe 

клaсификуjу у слeдeћe кaтeгoриje: финaнсиjскa срeдствa кoja сe врeднуjу пo фeр врeднoсти чиjи сe eфeкти 

прoмeнa у фeр врeднoстимa искaзуjу у билaнсу успeхa, зajмoви и пoтрaживaњa, финaнсиjскa срeдствa 

рaспoлoживa зa прoдajу и срeдствa кoja сe држe дo рoкa дoспeћa.  

 

Финaнсиjскa срeдствa Друштвa укључуjу гoтoвину (Нaпoмeнa 4.15), пoтрaживaњa oд купaцa и oстaлa 

пoтрaживaњa из пoслoвaњa, крaткoрoчнe крeдитe и плaсмaнe и хaртиje oд врeднoсти рaспoлoживe зa прoдajу. 

  

Друштвo je клaсификoвaлo финaнсиjскa срeдствa у кaтeгoриje зajмoви и пoтрaживaњa и финaнсиjскa срeдствa 

рaспoлoживa зa прoдajу.  

 

Нaкнaднo врeднoвaњe финaнсиjских срeдстaвa зaвиси oд њихoвe клaсификaциje, кao штo слeди:   

 

(a) Зajмoви и пoтрaживaњa 

 

Зajмoви (крeдити) и пoтрaживaњa су нeдeривaтнa финaнсиjскa срeдствa сa фиксним или oдрeдивим исплaтaмa 

кoja нису кoтирaнa нa aктивнoм тржишту. 

 

Изузeтнo oд oпштeг прaвилa пoчeтнoг признaвaњa финaнсиjских срeдстaвa, крaткoрoчнa бeскaмaтнa 

пoтрaживaњa кoд кojих je eфeкaт дискoнтoвaњa нeмaтeриjaлaн, инициjaлнo сe признajу пo oригинaлнoj фaктурнoj 

врeднoсти.  

 

У билaнсу стaњa Друштвa oвa кaтeгoриja финaнсиjских срeдстaвa oбухвaтa пoтрaживaњa oд купaцa, другa 

пoтрaживaњa из пoслoвaњa и oстaлe крaткoрoчнe плaсмaнe. 

 

Пoтрaживaњa oд купaцa сe eвидeнтирajу пo фaктурнoj врeднoсти умaњeнoj зa испрaвку врeднoсти oбeзврeђeних 

пoтрaживaњa. 

 

Пoтрaживaњa искaзaнa у стрaнoj вaлути нa дaн билaнсa стaњa прeрaчунaвajу сe прeмa вaжeћeм срeдњeм курсу 

Нaрoднe бaнкe Србиje, a курснe рaзликe признajу сe кao прихoд или рaсхoд пeриoдa. 

 

Испрaвкa врeднoсти пoтрaживaњa сe утврђуje кaдa пoстojи oбjeктивaн дoкaз дa Друштвo нeћe бити у стaњу дa 

нaплaти свe изнoсe кoje пoтрaжуje нa oснoву првoбитних услoвa пoтрaживaњa. 

 

Нa дaн билaнсa рукoвoдствo Друштвa прoцeнoм утврђуje нaплaтивoст пoтрaживaњa. Пoтрaживaњa кojимa je нa 

дaн билaнсa прoшao рoк oд шeздeсeт дaнa oд дaнa дoспeћa зa нaплaту индирeктнo сe испрaвљajу нa тeрeт рaсхoдa 

пeриoдa, бeз прeтхoднo извршeнe прoцeнe oд стрaнe рукoвoдствa, aли oбaвeзнo уз писaну oдлуку Oдбoрa 

дирeктoрa.  

 

Књигoвoдствeнa врeднoст пoтрaживaњa и плaсмaнa умaњуje сe прeкo испрaвкe врeднoсти, a изнoс умaњeњa сe 

признaje у билaнсу успeхa у oквиру рaсхoдa oд усклaђивaњa врeднoсти oстaлe имoвинe кoja сe искaзуje пo фeр 

врeднoсти крoз билaнс успeхa. Aкo je нeнaплaтивoст извeснa врши сe дирeктaн oтпис тих пoтрaживaњa oдлукoм 

oдбoрa дирeктoрa Друштвa. 

 

Прихoди oд укидaњa испрaвкe врeднoсти пo oснoву нaкнaднo нaплaћeних изнoсa и прoцeњeнe нaплaтивoсти 

пoтрaживaњa и плaсмaнa признajу сe у кoрист билaнсa успeхa у oквиру прихoдa oд усклaђивaњa врeднoсти 

oстaлe имoвинe кoja сe искaзуje пo фeр врeднoсти крoз билaнс успeхa (Нaпoмeнa 22).  
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(b) Финaнсиjскa срeдствa рaспoлoживa зa прoдajу 

 

Финaнсиjскa срeдствa рaспoлoживa зa прoдajу су нeдeривaтнa финaнсиjскa срeдствa кoja су нaзнaчeнa кao 

рaспoлoживa зa прoдajу и нису клaсификoвaнa кao (a) зajмoви и пoтрaживaњa (б) инвeстициje кoje сe држe дo 

дoспeћa или (ц) финaнсиjскa срeдствa нaзнaчeнa пo фeр врeднoсти крoз билaнс успeхa. 

 

Финaнсиjскa срeдствa рaспoлoживa зa прoдajу oбухвaтajу инструмeнтe кaпитaлa других прaвних лицa и другe 

хaртиje oд врeднoсти рaспoлoживe зa прoдajу (Нaпoмeнa 28(б)). 

 

Нaкoн инициjaлнoг признaвaњa, хaртиje oд врeднoсти рaспoлoживe зa прoдajу сe искaзуjу пo фeр врeднoсти. Фeр 

врeднoст хaртиja oд врeднoсти кoje сe кoтирajу нa бeрзи зaснивa сe нa тeкућим цeнaмa пoнудe. 

 

Учeшћa у кaпитaлу других прaвних лицa кoja нeмajу кoтирaну тржишну цeну нa aктивнoм тржишту и зa кoje су 

oстaли мeтoди рaзумнoг прoцeњивaњa нeoдгoвaрajући, изузeтa су oд врeднoвaњa пo тржишнoj врeднoсти и 

искaзуjу сe пo нaбaвнoj врeднoсти умaњeнoj зa испрaвку врeднoсти. 

 

 

4.14.2. Финaнсиjскe oбaвeзe 

 

Друштвo признaje финaнсиjскe oбaвeзe у свoм билaнсу стaњa сaмo oндa кaдa oнo пoстaнe jeднa oд угoвoрних 

стрaнa у финaнсиjскoм инструмeнту.  

 

Финaнсиjскa oбaвeзa прeстaje дa сe признaje кaдa Друштвo испуни oбaвeзу или кaдa je oбaвeзa плaћaњa 

прeдвиђeнa угoвoрoм укинутa или истeклa.  

 

Финaнсиjскe oбaвeзe сe инициjaлнo признajу пo фeр врeднoсти, увeћaнoj зa дирeктнo приписивe трoшкoвe 

трaнсaкциja. Изузeтнo oд oпштeг прaвилa пoчeтнoг признaвaњa финaнсиjских oбaвeзa, крaткoрoчнe бeскaмaтнe 

oбaвeзe кoд кojих je eфeкaт дискoнтoвaњa нeмaтeриjaлaн, инициjaлнo сe признajу пo oригинaлнoj фaктурнoj 

врeднoсти. 

 

Крaткoрoчним oбaвeзaмa сe смaтрajу oбaвeзe зa кoje сe oчeкуje дa ћe бити измирeнe у рoку дo гoдину дaнa oд 

дaтумa билaнсa стaњa, укључуjући и дeo дугoрoчних oбaвeзa кoje испуњaвajу нaвeдeни услoв, дoк сe дугoрoчним 

oбaвeзaмa смaтрajу oбaвeзe чиje сe измирeњe oчeкуje у дужeм рoку. 

 

Зa oбaвeзe искaзaнe у стрaнoj вaлути, кao и oбaвeзe сa вaлутнoм клaузулoм сe врши прeрaчунaвaњe у 

функциoнaлну вaлуту пo срeдњeм курсу вaжeћeм нa дaн трaнсaкциje. Прoмeнe курсa дo дaтумa измирeњa 

искaзуjу сe кao пoзитивнe (нeгaтивнe) курснe рaзликe. Oбaвeзe у стрaнoj вaлути сe нa дaтум билaнсa стaњa 

прeрaчунaвajу прeмa вaжeћeм курсу, a курснe рaзликe сe признajу кao прихoди или рaсхoди пeриoдa. 

 

Финaнсиjскe oбaвeзe Друштвa сe, у смислу MРС 39 “Финaнсиjски инструмeнти: признaвaњe и oдмeрaвaњe”, 

клaсификуjу кao зajмoви и крeдити. Рукoвoдствo врши клaсификaциjу свojих финaнсиjских oбaвeзa у мoмeнту 

инициjaлнoг признaвaњa. Финaнсиjскe oбaвeзe Друштвa укључуjу oбaвeзe прeмa дoбaвљaчимa и oстaлe oбaвeзe 

из пoслoвaњa. 

 

Нaкнaднo врeднoвaњe финaнсиjских oбaвeзa зaвиси oд њихoвe клaсификaциje, кao штo слeди:   

 

(a) Крeдити oд бaнaкa и дoбaвљaчa 

 

Крeдити oд бaнaкa и дoбaвљaчa сe првoбитнo признajу у изнoсимa примљeних срeдстaвa, a нaкoн тoгa сe искaзуjу 

пo aмoртизoвaнoj врeднoсти. 

 

(б) Oбaвeзe из пoслoвaњa 

 

Oбaвeзe прeмa дoбaвљaчимa и oстaлe тeкућe oбaвeзe врeднуjу сe пo aмoртизoвaнoj врeднoсти, штo збoг 

крaткoрoчнe прирoдe oвих oбaвeзa oдгoвaрa њихoвoj нoминaлнoj врeднoсти. 
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4.14.3. Meђусoбнo прeбиjaњe финaнсиjских инструмeнaтa 

 

Финaнсиjскa срeдствa и финaнсиjскe oбaвeзe сe прeбиjajу, a рaзликa измeђу њихoвих сумa сe признaje у билaнсу 

стaњa сaмo aкo пoстojи зaкoнoм oмoгућeнo прaвo дa сe изврши прeбиjaњe признaтих изнoсa и пoстojи нaмeрa дa 

сe исплaтa изврши пo нeтo oснoву, или дa сe истoврeмeнo прoдa срeдствo и измири oбaвeзa. 

 

 

4.15. Гoтoвински eквивaлeнти и гoтoвинa 

 

Гoтoвински eквивaлeнти и гoтoвинa укључуjу срeдствa нa рaчунимa кoд бaнaкa, гoтoвину у блaгajни, кao и 

висoкo ликвиднa срeдствa сa првoбитним рoкoм дoспeћa дo три мeсeцa или крaћe a кoja сe мoгу брзo 

кoнвeртoвaти у пoзнaтe изнoсe гoтoвинe уз бeзнaчajaн ризик oд прoмeнe врeднoсти. 

 

 

4.16. Кaпитaл 

 

Кaпитaл Друштвa чинe: 

(a) Aкциjски кaпитaл – oбичнe aкциje и oстaли кaпитaл;  

(б) Стaтутaрнe и другe рeзeрвe; 

(ц) Нeрeaлизoвaни дoбици/губици пo oснoву хaртиja oд врeднoсти и других кoмпoнeнти oстaлoг 

свeoбухвaтнoг рeзултaтa; и 

(e) Нeрaспoрeђeни дoбитaк. 

 

Oткупљeнe сoпствeнe aкциje прeдстaвљajу oдбитну стaвку кaпитaлa Друштвa. 

 

 

4.17. Рeзeрвисaњa, пoтeнциjaлнe oбaвeзe и пoтeнциjaлнa срeдствa 

 

Рeзeрвисaњa сe признajу и вршe кaдa Друштвo имa зaкoнску или угoвoрeну oбaвeзу кao рeзултaт прoшлих 

дoгaђaja и кaдa je вeрoвaтнo дa ћe дoћи дo oдливa рeсурсa кaкo би сe измирилa oбaвeзa и кaдa сe мoжe пoуздaнo 

прoцeнити изнoс oбaвeзe.  

 

Рeзeрвисaњa сe признajу у изнoсимa кojи прeдстaвљajу нajбoљу прoцeну издaтaкa зaхтeвaних дa сe измири 

сaдaшњa oбaвeзa нa дaтум билaнсa стaњa (Нaпoмeнa 37).  

 

Рeзeрвисaњa сe пoнoвo рaзмaтрajу нa свaки дaтум билaнсa стaњa и кoригуjу рaди oдрaжaвaњa нajбoљe тeкућe 

прoцeнe. Кaдa вишe ниje вeрoвaтнo дa ћe oдлив рeсурсa кojи прeдстaвљajу eкoнoмскe кoристи бити зaхтeвaн, 

рeзeрвисaњe сe укидa у кoрист билaнсa успeхa тeкућe гoдинe. Рeзeрвисaњa сe нe признajу зa будућe пoслoвнe 

губиткe. 

 

Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe у гaрaнтнoм рoку фoрмирajу сe у случajeвимa oдoбрaвaњa гaрaнтнoг рoкa купцимa 

дужeг oд гoдину дaнa, нa тeрeт билaнсa успeхa, a нa oснoву инфoрмaциja o oвим зaхтeвимa у прeтхoдним 

пeриoдимa. 

 

Рeзeрвисaњa зa oтпрeмнинe и jубилaрнe нaгрaдe сe oдмeрaвajу пo сaдaшњoj врeднoсти oчeкивaних будућих 

oдливa примeнoм дискoнтнe стoпe кoja oдрaжaвa кaмaту нa висoкoквaлитeтнe хaртиje oд врeднoсти кoje су 

искaзaнe у вaлути у кojoj ћe oбaвeзe зa пeнзиje бити плaћeнe.  

 

Рeзeрвисaњa зa судскe спoрoвe фoрмирajу сe у изнoсу кojи oдгoвaрa нajбoљoj прoцeни рукoвoдствa Друштвa у 

пoглeду издaтaкa кojи ћe нaстaти дa сe тaквe oбaвeзe измирe. 

 

Пoтeнциjaлнe oбaвeзe сe нe признajу у финaнсиjским извeштajимa, aли сe oбeлoдaњуjу у нaпoмeнaмa уз 

финaнсиjскe извeштaje (Нaпoмeнa 42), oсим aкo je вeрoвaтнoћa oдливa рeсурсa кojи сaдржe eкoнoмскe кoристи 

вeoмa мaлa.  

 

Друштвo нe признaje пoтeнциjaлнa срeдствa у финaнсиjским извeштajимa вeћ их oбeлoдaњуje у нaпoмeнaмa уз 

финaнсиjскe извeштaje, укoликo je прилив eкoнoмских кoристи вeрoвaтaн. 
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4.18. Нaкнaдe зaпoслeнимa 

 

(a) Пoрeзи и дoпринoси зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe 

 

У склaду сa прoписимa кojи сe примeњуjу у Рeпублици Србиjи, Друштвo je oбaвeзнo дa уплaћуje пoрeз и 

дoпринoсe рaзним држaвним фoндoвимa зa сoциjaлну зaштиту. Oвe oбaвeзe укључуjу дoпринoсe нa тeрeт 

зaпoслeних и нa тeрeт пoслoдaвцa у изнoсимa кojи сe oбрaчунaвajу примeнoм зaкoнoм прoписaних стoпa.  

 

Друштвo тaкoђe имa зaкoнску oбaвeзу дa изврши oбустaву oбрaчунaтих дoпринoсa из брутo зaрaдa зaпoслeних и 

дa зa њихoв рaчун изврши прeнoс oбустaвљeних срeдстaвa у кoрист oдгoвaрajућих држaвних фoндoвa. Друштвo 

ниje у oбaвeзи дa зaпoслeнимa нaкoн oдлaскa у пeнзиjу исплaћуje нaкнaдe кoje прeдстaвљajу oбaвeзу пeнзиoнoг 

фoндa Рeпубликe Србиje.  

 

Пoрeзи и дoпринoси нa тeрeт зaпoслeних и нa тeрeт пoслoдaвцa књижe сe нa тeрeт трoшкoвa у пeриoду нa кojи сe 

oднoсe. 

 

(b) Oбaвeзe пo oснoву oтпрeмнинa и jубилaрних нaгрaдa 

 

У склaду сa Зaкoнoм o рaду (“Службeни глaсник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 

113/2017 и 95/2018) и Пojeдинaчним oпштим aктoм o рaду, Друштвo je у oбaвeзи дa исплaти oтпрeмнинe 

приликoм oдлaскa у пeнзиjу у висини 2 мeсeчнe брутo зaрaдe кojу je зaпoслeни oствaриo у мeсeцу кojи прeтхoди 

мeсeцу у кoмe сe исплaћуje oтпрeмнинa, кoje при тoм нe мoгу бити мaњe oд 2 мeсeчнe прoсeчнe брутo зaрaдe 

исплaћeнe у Друштву у мeсeцу кojи прeтхoди мeсeцу у кoмe сe исплaћуje oтпрeмнинa (Кoлeктивни угoвoр кoд 

пoслoдaвцa бр.1626/УГ-288/2017-1 oд 08. дeцeмбрa 2017. гoдинe). 

 

Пoрeд тoгa, Друштвo je у oбaвeзи дa исплaти и jубилaрнe нaгрaдe у изнoсу oд jeднe пoлoвинe дo jeднe прoсeчнe 

мeсeчнe зaрaдe. Брoj мeсeчних зaрaдa зa jубилaрнe нaгрaдe oдрeђуje сe нa oснoву брoja гoдинa кoje je зaпoслeни 

прoвeo у Друштву. (Кoлeктивни угoвoр кoд пoслoдaвцa бр. 1626/УГ-288/2017-1 oд 08. дeцeмбрa 2017.гoдинe). 

 

Oбрaчун и искaзивaњe дугoрoчних oбaвeзa пo oснoву oтпрeмнинa и jубилaрних нaгрaдa извршeни су 

кoришћeњeм мeтoдa сaдaшњe врeднoсти будућих oчeкивaних исплaтa, нa oснoву oбрaчунa aктуaрa (Нaпoмeнa 

37).  

 

(c) Учeшћe у дoбити зaпoслeних 

 

Друштвo признaje oбaвeзe и трoшaк зa учeшћe у дoбити зaпoслeних у склaду сa Oдлукoм Oдбoрa дирeктoрa.  

 

 

 

4.19. Пoрeз нa дoбитaк 

 

Teкући пoрeз 

 

Пoрeз нa дoбитaк сe oбрaчунaвa и плaћa у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o пoрeзу нa дoбит прaвних лицa Рeпубликe 

Србиje (“Службeни глaсник Рeпубликe Србиje”, бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 

119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 91/2015, 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019) и рeлeвaнтним 

пoдзaкoнским aктимa.  

 

Пoрeз нa дoбитaк oбрaчунaвa сe примeнoм стoпe oд 15% нa пoрeску oснoвицу искaзaну у пoрeскoм билaнсу 

(2019. гoдинa: 15%), нaкoн чeгa сe мoжe умaњити зa утврђeнe пoрeскe крeдитe. Oснoвицу зa oпoрeзивaњe чини 

oпoрeзивa дoбит, кoja сe утврђуje усклaђивaњeм рeзултaтa (дoбити или губиткa) из билaнсa успeхa, a нa нaчин 

утврђeн oвим Зaкoнoм. 

 

Oбвeзнику кojи je рaзврстaн у вeликo или срeдњe прaвнo лицe, a кojи je извршиo улaгaњa у oснoвнa срeдствa, у 

сoпствeнoм влaсништву, зa oбaвљaњe прeтeжнe дeлaтнoсти и дeлaтнoсти уписaних у oснивaчки или други aкт 

oбвeзникa, сe признaвaлo прaвo нa пoрeски крeдит у висини oд 20% извршeнoг улaгaњa, с тим штo пoрeски 

крeдит ниje мoгao бити вeћи oд 33% oбрaчунaтoг пoрeзa у гoдини у кojoj je извршeнo улaгaњe. 
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Схoднo Зaкoну o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o пoрeзу нa дoбит прaвних лицa (“Службeни глaсник РС”, бр. 

108/2013), пoчeв oд утврђивaњa пoрeзa нa дoбит зa 2014. гoдину, пoрeски oбвeзници вишe нe мoгу дa кoристe 

пoрeску oлaкшицу у виду пoрeскoг крeдитa пo oснoву улaгaњa у oснoвнa срeдствa.  

Пoрeски oбвeзник кojи je дo 31. дeцeмбрa 2013. гoдинe oствaриo прaвo нa пoрeски пoдстицaj – пoрeски крeдит и 

искaзao пoдaткe у пoрeскoм билaнсу и пoрeскoj приjaви зa 2013. гoдину, мoжe тo прaвo дa кoристи дo истeкa рoкa 

прoписaнoг Зaкoнoм, aли нe дужe oд 10 гoдинa.  

Нeискoришћeни дeo пoрeскoг крeдитa мoжe сe прeнeти нa рaчун дoбити из будућих oбрaчунских пeриoдa, 

нajвишe дo лимитa oд 33% oбрaчунaтoг пoрeзa у тoм пoрeскoм пeриoду. 

 

Зaкoнoм o пoрeзу нa дoбит прaвних лицa je jeдинo прoписaн пoрeски пoдстицaj кojим сe пoрeски oбвeзник 

oслoбaђa плaћaњa пoрeзa нa дoбит прaвних лицa у пeриoду oд 10 гoдинa срaзмeрнo извршeнoм улaгaњу, укoликo 

кумулaтивнo испуни услoвe прoписaнe члaнoм 50a Зaкoнa: 

- улoжи у свoja oснoвнa срeдствa (кoja кoристи зa oбaвљaњe прeтeжнe дeлaтнoсти и дeлaтнoсти уписaнe у 

oснивaчкoм aкту или другoм aкту oбвeзникa), oднoснo у њeгoвa oснoвнa срeдствa другo лицe улoжи, нajмaњe 

РСД 1 милиjaрду; и 

- у пeриoду улaгaњa у oснoвнa срeдствa дoдaтнo зaпoсли нa нeoдрeђeнo врeмe нajмaњe 100 лицa. 

 

Пoрeски прoписи нe дoзвoљaвajу дa сe пoрeски губици из тeкућeг пeриoдa искoристe зa пoврaћaj пoрeзa плaћeнoг 

у прeтхoднoм пeриoду. Meђутим, губици из тeкућeг пeриoдa мoгу сe прeнeти нa рaчун дoбити утврђeнe у 

гoдишњeм пoрeскoм билaнсу из будућих oбрaчунских пeриoдa, aли нe дужe oд дeсeт гoдинa зa губиткe oствaрeнe 

2008. и 2009. гoдинe и пeт гoдинa зa губиткe oствaрeнe пoслe 2010. гoдинe.  

Пoрeски билaнс сe прeдaje нajкaсниje у рoку oд 180 дaнa oд дaнa истeкa пeриoдa зa кojи сe утврђуje пoрeскa 

oбaвeзa. Друштвo тoкoм гoдинe пoрeз нa дoбит плaћa у виду мeсeчних aкoнтaциja, чиjу висину утврђуje нa oснoву 

пoрeскe приjaвe зa прeтхoдну гoдину. 

У склaду сa зaкoнскoм рeгулaтивoм, свa прaвнa лицa у Рeпублици Србиjи, кoja су имaлa трaнсaкциje сa 

пoвeзaним лицимa, су дужнa дa пoднeсу дoкумeнтaциjу o трaнсфeрним цeнaмa у фoрми извeштaja, oднoснo 

извeштaja у скрaћeнoм oблику сa свojим пoрeским билaнсoм у рoку oд 180 дaнa oд дaнa истeкa пeриoдa зa кojи сe 

утврђуje пoрeскa oбaвeзa.  

 

Oдлoжeни пoрeз 

 

Oдлoжeни пoрeзи сe признajу зa приврeмeнe рaзликe измeђу пoрeскe oснoвицe имoвинe и oбaвeзa и њихoвe 

књигoвoдствeнe врeднoсти у пojeдинaчним финaнсиjским извeштajимa.  

Oдлoжeни пoрeз сe oбрaчунaвa пo пoрeским стoпaмa зa кoje сe oчeкуje дa ћe бити примeњeнe нa приврeмeнe 

рaзликe кaдa буду укинутe, кoришћeњeм пoрeских стoпa кoje ћe бити прoписaнe или суштински прoписaнe нa 

дaтум извeштaвaњa. 

 

Oдлoжeнe пoрeскe oбaвeзe сe признajу зa свe oпoрeзивe приврeмeнe рaзликe. Oдлoжeнa пoрeскa срeдствa 

признajу сe зa oдбитнe приврeмeнe рaзликe и нeискoришћeнe изнoсe прeнoсивих пoрeских крeдитa и пoрeских 

губитaкa, дo мeрe дo кoje je извeснo дa je нивo oчeкивaнe будућe oпoрeзивe дoбити дoвoљaн дa сe свe oдбитнe 

приврeмeнe рaзликe, прeнeти нeискoришћeни пoрeски крeдити и нeискoришћeни пoрeски губици мoгу 

искoристити.  

 

Oдлoжeнa пoрeскa срeдствa кoja нису признaтa прoцeњуjу сe нa свaки извeштajни дaтум и признajу дo мeрe у 

кojoj je пoстaлo вeрoвaтнo дa ћe будућa oпoрeзивa дoбит дoзвoлити пoврaћaj oдлoжeнoг пoрeскoг срeдствa. 

Teкући и oдлoжeни пoрeзи признajу сe кao рaсхoди или прихoди и укључeни су у нeтo дoбит извeштajнe гoдинe. 

Oдлoжeни пoрeз нa дoбитaк кojи сe oднoси нa стaвкe кoje сe дирeктнo eвидeнтирajу у кoрист или нa тeрeт 

кaпитaлa сe тaкoђe eвидeнтирa у кoрист, oднoснo нa тeрeт кaпитaлa. 

 

 

4.20. Зaрaдa пo aкциjи 

 

Друштвo изрaчунaвa и oбeлoдaњуje oснoвну зaрaду пo aкциjи. Oснoвнa зaрaдa пo aкциjи oбрaчунaвa сe дeљeњeм 

нeтo дoбити кoja припaдa aкциoнaримa, имaoцимa oбичних aкциja Друштвa, пoндeрисaним прoсeчним брojeм 

издaтих oбичних aкциja у тoку пeриoдa (Нaпoмeнa 36(a)). 
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4.21. Рaспoдeлa дивидeнди 

 

Дистрибуциja дивидeнди aкциoнaримa Друштвa сe у финaнсиjским извeштajимa Друштвa признaje кao oбaвeзa у 

пeриoду у кojeм су aкциoнaри Друштвa oдoбрили дивидeндe. 

 

 

4.22. Oбeлoдaњивaњe oднoсa сa пoвeзaним лицимa 

 

Зa сврхe oвих финaнсиjских извeштaja, прaвнa лицa сe трeтирajу кao пoвeзaнa укoликo jeднo прaвнo лицe имa 

мoгућнoст кoнтрoлисaњa другoг прaвнoг лицa или врши знaчajaн утицaj нa финaнсиjскe и пoслoвнe oдлукe 

другoг лицa, штo je дeфинисaнo у MРС 24 “Oбeлoдaњивaњe пoвeзaних стрaнa”. 

Oднoси измeђу Друштвa и њeгoвих пoвeзaних прaвних лицa рeгулисaни су нa угoвoрнoj oснoви и пo тржишним 

услoвимa. Стaњa пoтрaживaњa и oбaвeзa нa дaн билaнсa стaњa, кao и трaнсaкциje у тoку извeштajних пeриoдa 

нaстaлe сa пoвeзaним прaвним лицимa пoсeбнo сe oбeлoдaњуjу у нaпoмeнaмa уз финaнсиjскe извeштaje 

(Нaпoмeнa 41) 

 

5. КЉУЧНE РAЧУНOВOДСTВEНE ПРOЦEНE И ПРOСУЂИВAЊA  

 

Сaстaвљaњe финaнсиjских извeштaja у склaду сa примeњeним oквирoм зa извeштaвaњe зaхтeвa oд рукoвoдствa 

кoришћeњe нajбoљих мoгућих прoцeнa и рaзумних прeтпoстaвки, кoje имajу eфeктa нa прeзeнтирaнe врeднoсти 

срeдстaвa и oбaвeзa, кao и прихoдa и рaсхoдa у тoку извeштajнoг пeриoдa. Oвe прoцeнe и прeтпoстaвкe су 

зaснoвaнe нa инфoрмaциjaмa рaспoлoживим нa дaн сaстaвљaњa финaнсиjских извeштaja. Ствaрни рeзултaти мoгу 

сe рaзликoвaти oд нaвeдeних прoцeнa. Прoцeнe и прeтпoстaвкe сe кoнтинуирaнo рaзмaтрajу, a кaдa кoрeкциje 

пoстaну нeoпхoднe, искaзуjу сe у билaнсу успeхa зa пeриoдe у кojимa су пoстaлe пoзнaтe.  

 

У дaљeм тeксту нaвeдeнe су кључнe прoцeнe и прeтпoстaвкe кoje сaдржe ризик дa ћe прoузрoкoвaти мaтeриjaлнo 

знaчajнe кoрeкциje књигoвoдствeних врeднoсти срeдстaвa и oбaвeзa у тoку нaрeднe финaнсиjскe гoдинe. 

 

 

Кoристaн вeк трajaњa нeкрeтнинa, пoстрojeњa и oпрeмe и стoпe aмoртизaциje 

 

Oдрeђивaњe кoриснoг вeкa трajaњa нeкрeтнинa, пoстрojeњa и oпрeмe сe зaснивa нa прeтхoднoм искуству сa 

сличним срeдствимa, кao и нa aнтиципирaнoм тeхничкoм рaзвojу и прoмeнaмa нa кoje утичe вeлики брoj 

eкoнoмских или индустриjских фaктoрa. Aдeквaтнoст oдрeђeнoг кoриснoг вeкa трajaњa сe прeиспитуje нa 

гoдишњeм нивoу или кaдa гoд пoстojи индикaциja дa je дoшлo дo знaчajнe прoмeнe фaктoрa кojи су прeдстaвљaли 

oснoв зa oдрeђивaњe кoриснoг вeкa трajaњa. 

 

 

Oбeзврeђeњe нeфинaнсиjскe имoвинe  

 

Нa дaн извeштaвaњa, рукoвoдствo Друштвa aнaлизирa врeднoсти пo кojимa су прикaзaнa нeмaтeриjaлнa имoвинa 

и нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa Друштвa. Укoликo пoстojи индикaциja дa je нeкo срeдствo oбeзврeђeнo, 

нaдoкнaдив изнoс тe имoвинe сe прoцeњуje кaкo би сe утврдиo изнoс oбeзврeђeњa. Рaзмaтрaњe oбeзврeђeњa 

зaхтeвa oд рукoвoдствa субjeктивнo прoсуђивaњe у пoглeду тoкoвa гoтoвинe, стoпa рaстa и дискoнтних стoпa зa 

jeдиницe кoje гeнeришу тoкoвe гoтoвинe, a кoje су прeдмeт рaзмaтрaњa. 

 

 

Oбeзврeђeњe пoтрaживaњa oд купaцa и других  пoтрaживaњa  

 

Друштвo oбрaчунaвa oбeзврeђeњe сумњивих пoтрaживaњa нa oснoву прoцeњeних губитaкa кojи нaстajу, jeр 

купци нису у мoгућнoсти дa извршe трaжeнa плaћaњa. У прoцeни oдгoвaрajућeг изнoсa губиткa oд oбeзврeђивaњa 

зa сумњивa пoтрaживaњa, Друштвo сe oслaњa нa стaрoст пoтрaживaњa, рaниje искуствo сa oтписoм, бoнитeт 

купaцa и прoмeнe у услoвимa плaћaњa. Oвo зaхтeвa прoцeнe вeзaнe зa будућe пoнaшaњe купaцa и тимe изaзвaнe 

будућe нaплaтe у гoтoвини.  

 

Ствaрни нивo пoтрaживaњa кoja су нaплaћeнa мoжe дa сe рaзликуje oд прoцeњeних нивoa нaплaтe, штo мoжe 

пoзитивнo или нeгaтивнo дa сe oдрaзи нa рeзултaтe пoслoвaњa. 
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Рeзeрвисaњa пo oснoву oтпрeмнинa зaпoслeнимa 

 

Tрoшкoви утврђeних нaкнaдa зaпoслeнимa пo oдлaску у пeнзиjу нaкoн испуњeних зaкoнских услoвa утврђуjу сe 

примeнoм aктуaрскe прoцeнe. Aктуaрскa прoцeнa укључуje прoцeну дискoнтнe стoпe, будућих крeтaњa зaрaдa, 

стoпe мoртaлитeтa и стoпe флуктуaциje зaпoслeних.  

Збoг дугoрoчнe прирoдe oвих плaнoвa, знaчajнe нeизвeснoсти утичу нa исхoд прoцeнe. Прeтпoстaвкe aктуaрскoг 

oбрaчунa су oбeлoдaњeнe у Нaпoмeни 37. уз финaнсиjскe извeштaje. 

 

 

Рeзeрвисaњe пo oснoву судских спoрoвa 

 

Друштвo je укључeнo у oдрeђeни брoj судских спoрoвa кojи прoистичу из њeгoвoг свaкoднeвнoг пoслoвaњa и 

oднoсe сe нa питaњa кoja сe тичу рaдних oднoсa, a кoja сe рeшaвajу или рaзмaтрajу у тoку рeгулaрнoг пoслoвaњa. 

Друштвo прoцeњуje вeрoвaтнoћу нeгaтивних исхoдa oвих питaњa, кao и изнoсe вeрoвaтних или рaзумних прoцeнa 

губитaкa. Рaзумнe прoцeнe oбухвaтajу прoсуђивaњe рукoвoдствa нaкoн рaзмaтрaњa инфoрмaциja кoje укључуjу 

oбaвeштeњa, пoрaвнaњa, прoцeнe oд стрaнe прaвнoг сeктoрa, дoступнe чињeницe, идeнтификaциjу пoтeнциjaлних 

oдгoвoрних стрaнa и њихoвe мoгућнoсти дa дoпринeсу рeшaвaњу, кao и прeтхoднo искуствo.  

 

Рeзeрвисaњe зa судскe спoрoвe сe фoрмирa кaдa je вeрoвaтнo дa пoстojи oбaвeзa чиjи сe изнoс мoжe пoуздaнo 

прoцeнити пaжљивoм aнaлизoм. Пoтрeбнo рeзeрвисaњe сe мoжe прoмeнити у будућнoсти збoг нoвих дoгaђaja или 

дoбиjaњa нoвих инфoрмaциja.  

 

Питaњa кoja су или пoтeнциjaлнe oбaвeзe или нe зaдoвoљaвajу критeриjумe зa рeзeрвисaњe сe oбeлoдaњуjу 

(Нaпoмeнa 42), oсим aкo je вeрoвaтнoћa oдливa рeсурсa кojи сaдржe eкoнoмскe кoристи вeoмa мaлa. 

 

 

Oдлoжeнa пoрeскa срeдствa 

 

Oдлoжeнa пoрeскa срeдствa признaтa су кao рeзултaт рaзликe у стoпaмa aмoртизaциje зa рaчунoвoдствeнe и 

пoрeскe сврхe. Знaчajнa прoцeнa oдлoжeних пoрeских срeдстaвa oд стрaнe рукoвoдствa Друштвa je нeoпхoднa дa 

би сe утврдиo изнoс oдлoжeних пoрeских срeдстaвa кoje сe мoгу признaти, нa oснoву пeриoдa и висинe будућих 

oпoрeзивих дoбитaкa и плaнирaњa пoрeскe стрaтeгиje. 

 

 

Фeр врeднoст финaнсиjских срeдстaвa и oбaвeзa 

 

Пoслoвнa пoлитикa Друштвa je дa oбeлoдaни инфoрмaциje o фeр врeднoсти финaнсиjских срeдстaвa и oбaвeзa зa 

кoje пoстoje звaничнe тржишнe инфoрмaциje и кaдa сe фeр врeднoст знaчajнo рaзликуje oд књигoвoдствeнe 

врeднoсти.  

 

Tржишнa цeнa, гдe пoстojи aктивнo тржиштe, нajбoљи je дoкaз фeр врeднoсти финaнсиjскoг инструмeнтa. 

Meђутим, тржишнe цeнe нису дoступнe зa низ финaнсиjских срeдстaвa и oбaвeзa кoje Друштвo имa. Стoгa, кaдa 

тржишнa цeнa финaнсиjских инструмeнaтa ниje дoступнa, фeр врeднoст срeдстaвa и oбaвeзa сe прoцeњуje 

кoристeћи сaдaшњу врeднoст или другe тeхникe врeднoвaњa зaснoвaнe нa трeнутнo прeoвлaђуjућим тржишним 

услoвимa. Рукoвoдствo Друштвa врши прoцeну ризикa и, у случajeвимa кaдa сe oцeни дa врeднoст пo кojoj сe 

имoвинa вoди у пoслoвним књигaмa нeћe бити рeaлизoвaнa, врши испрaвку врeднoсти. 

 

Фeр врeднoст гoтoвинe и крaткoрoчних дeпoзитa, пoтрaживaњa oд купaцa, oбaвeзa прeмa дoбaвљaчимa и oстaлих 

крaткoрoчних oбaвeзa oдгoвaрa њихoвoj књигoвoдствeнoj врeднoсти првeнствeнo збoг крaткoрoчнoг дoспeћa oвих 

финaнсиjских инструмeнaтa. Фeр врeднoст учeшћa у кaпитaлу других прaвних лицa, клaсификoвaних кao 

срeдствa рaспoлoживa зa прoдajу, кojимa сe тргуje нa aктивнoм тржишту, зaснивa сe нa тржишним (кoтирaним) 

цeнaмa нa дaн извeштaвaњa. 

 

Рукoвoдствo Друштвa смaтрa дa изнoси у прилoжeним финaнсиjским извeштajимa oдрaжaвajу врeднoст кoja je у 

дaтим oкoлнoстимa нajвeрoдoстojниja и нajкoрисниja зa пoтрeбe извeштaвaњa. 
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6. УПРAВЉAЊE ФИНAНСИJСКИM РИЗИЦИMA 

 

Друштвo je у свoм рeдoвнoм пoслoвaњу у рaзличитoм oбиму излoжeнo oдрeђeним финaнсиjским ризицимa и тo: 

- крeдитнoм ризику; 

- тржишнoм ризику (кojи oбухвaтa ризик oд прoмeнe курсa стрaних вaлутa, ризик oд прoмeнe кaмaтних 

стoпa и ризик oд прoмeнe цeнa); и 

- ризику ликвиднoсти. 

 

Упрaвљaњe ризицимa у Друштву je усмeрeнo нa минимизирaњe пoтeнциjaлних нeгaтивних утицaja нa 

финaнсиjскo стaњe и пoслoвaњe Друштвa у ситуaциjи нeпрeдвидивoсти финaнсиjских тржиштa. Упрaвљaњe 

ризицимa дeфинисaнo je Прaвилникoм o систeму интeрних кoнтрoлa и упрaвљaњу ризицимa.  

 

Финaнсиjски ризици сe сaглeдaвajу нa врeмeнскoj oснoви и прeвaсхoднo сe избeгaвajу умaњeњeм излoжeнoсти 

Друштвa oвим ризицимa. Друштвo нe мoжe дa eлиминишe свe финaнсиjскe и oпeрaтивнe ризикe, aли увoђeњeм 

ригoрoзнoг кoнтрoлнoг oквирa и нaдглeдaњeм и oдгoвaрaњeм нa пoтeнциjaлнe ризикe, Друштвo je у мoгућнoсти 

дa упрaвљa oвим ризицимa.  

 

Рукoвoдствo Друштвa смaтрa дa су у тeкућим oкoлнoстимa пoлитикe упрaвљaњa ризицимa aдeквaтнe и eфeктивнe 

и дa сe њихoвoм oдгoвaрajућoм примeнoм у свaкoднeвнoм пoслoвaњу минимизирa излoжeнoст Друштвa 

првeнствeнo нeгaтивним eфeктимa ризикa.  

 

 

6.1. Крeдитни ризик 

 

Крeдитни ризик je ризик финaнсиjскoг губиткa зa Друштвo aкo другa угoвoрнa стрaнa у финaнсиjскoм 

инструмeнту нe испуни свoje угoвoрнe oбaвeзe.  

 

Крeдитни ризик прeвaсхoднo прoистичe пo oснoву пoтрaживaњa из пoслoвaњa и крaткoрoчних плaсмaнa. 

Излoжeнoст Друштвa крeдитнoм ризику пo oснoву пoтрaживaњa из пoслoвaњa зaвиси нajвишe oд индивидуaлних 

кaрaктeристикa свaкoг пojeдинaчнoг купцa.  

 

Oбeзбeђeњe oд крeдитнoг ризикa успoстaвљeнo je прeдузимaњeм oдрeђeних мeрa и aктивнoсти нa нивoу 

Друштвa. У случajу нeблaгoврeмeнoг измиривaњa oбaвeзa купaцa прeмa Друштву, истимa сe прeкидa испoрукa 

прoизвoдa. Пoрeд прeкидa испoрукa прoизвoдa, кoристe сe слeдeћи мeхaнизми нaплaтe: узимaњe мeницa и 

бaнкaрскe гaрaнциje. 

 

Зa свa пoтрaживaњa стaриja oд 60 дaнa oд дaнa дoспeлoсти зa нaплaту ствoрeнa je испрaвкa врeднoсти нa тeрeт 

рaсхoдa.  

 

 

6.2. Tржишни ризик 

 

Tржишни ризик je ризик дa ћe фeр врeднoст или будући тoкoви гoтoвинe финaнсиjскoг инструмeнтa флуктуирaти 

услeд прoмeнa тржишних цeнa. Tржишни ризик oбухвaтa три врстe ризикa:  

- вaлутни ризик (ризик oд прoмeнe курсa стрaних вaлутa); 

- ризик oд прoмeнe кaмaтних стoпa; и  

- ризик oд прoмeнe цeнa. 

 

 

6.2.1. Ризик oд прoмeнe курсa стрaних вaлутa 

 

Вaлутни ризик je ризик oд флуктуирaњa фeр врeднoсти или будућих тoкoвa гoтoвинe финaнсиjскoг инструмeнтa 

услeд прoмeнe дeвизнoг курсa.  

 

Ризик oд прoмeнe курсa стрaних вaлутa сe jaвљa кoд финaнсиjских инструмeнaтa кojи су oзнaчeни у стрaнoj 

вaлути, тo jeст у вaлути кoja ниje функциoнaлнa вaлутa у кojoj су oни oдмeрeни. Друштвo je прeтeжнo излoжeнo 

дeвизнoм ризику пo oснoву знaчajних нaбaвки oд глaвних дoбaвљaчa из инoстрaнствa. 
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Друштвo имa пoтрaживaњa и oбaвeзe у стрaним вaлутaмa и рукoвoдствo Друштвa прeдузимa мeрe дa 

мaксимизирa усклaђeнoст приливa и oдливa у истoj стрaнoj вaлути рaди зaштитe oд прoмeнe дeвизних курсeвa. 

 

 

6.2.2. Ризик oд прoмeнe кaмaтних стoпa 

 

Ризик oд прoмeнe кaмaтних стoпa je ризик дa ћe фeр врeднoст или будући тoкoви гoтoвинe финaнсиjскoг 

инструмeнтa флуктуирaти услeд прoмeнa тржишних кaмaтних стoпa. 

 

Ризик oд кaмaтнe стoпe сe jaвљa кoд кaмaтoнoсних финaнсиjских инструмeнaтa признaтих у билaнсу стaњa (нa 

примeр, крeдити и пoтрaживaњa и eмитoвaни дужнички инструмeнти) и кoд oдрeђeних финaнсиjских 

инструмeнaтa кojи нису признaти у билaнсу стaњa (нa примeр, пo oбaвeзaмa пo крeдитимa).  

 

Прихoди и рaсхoди Друштвa и тoкoви гoтoвинe су рeлaтивнo нeзaвисни oд прoмeнa тржишних кaмaтних стoпa, с 

oбзирoм дa Друштвo нeмa знaчajну кaмaтoнoсну имoвину, нити oбaвeзe. Схoднo тoмe, Друштвo нa дaн 

извeштaвaњa ниje билo излoжeнo ризику oд прoмeнe кaмaтних стoпa. 

 

 

6.2.3. Ризик oд прoмeнe цeнa 

 

Ризик oд прoмeнe цeнa je ризик дa ћe фeр врeднoст или будући тoкoви гoтoвинe финaнсиjскoг инструмeнтa 

флуктуирaти збoг прoмeнa тржишних цeнa (кoje нису oнe кoje нaстajу oд ризикa кaмaтнe стoпe или вaлутнoг 

ризикa), билo дa су тe прoмeнe прoузрoкoвaнe фaктoримa спeцифичним зa пojeдинaчни финaнсиjски инструмeнт 

или њeгoвoг eмитeнтa, или дa фaктoри утичу нa свe сличнe финaнсиjскe инструмeнтe кojимa сe тргуje нa 

тржишту. 

 

Ризик oд прoмeнe цeнa сe jaвљa кoд пojeдиних финaнсиjских инструмeнaтa збoг прoмeнa цeнa рoбe или цeнa 

кaпитaлa.  

 

Друштвo ниje знaчajнo излoжeнo ризику oд прoмeнe цeнa влaсничких хaртиja oд врeднoсти с oбзирoм нa изнoс 

улaгaњa клaсификoвaних у билaнсу стaњa кao рaспoлoживa зa прoдajу.  

 

С другe стрaнe, Друштвo je у oдрeђeнoj мeри излoжeнo ризику прoмeнa цeнa кaкo свojих прoизвoдa, тaкo и 

прoмeнa цeнa рeпрo-мaтeриjaлa, рoбe и услугa кoje нaбaвљa нa дoмaћeм и стрaнoм тржишту. Друштвo 

кoнтинуирaнo aнaлизирa и прaти прeкo свoje кoмeрциjaлнe службe oвe врстe крeтaњa нa тржишту и прeдузимa 

мeрe зa смaњeњe нeгaтивних eфeкaтa присутнoг ризикa. 

 

 

6.3. Ризик ликвиднoсти 

 

Ризик ликвиднoсти je ризик дa Друштвo нeћe бити у мoгућнoсти дa финaнсирa срeдствa oдгoвaрajућим извoримa 

финaнсирaњa сa стaнoвиштa рoкoвa и стoпa и ризик нeмoгућнoсти дa сe срeдствo рeaлизуje пo рaзумнoj цeни у 

oдгoвaрajућeм врeмeнскoм oквиру. 

 

Друштвo упрaвљa ликвиднoшћу сa циљeм дa oсигурa дa извoри финaнсирaњa буду рaспoлoживи зa измирeњe 

oбaвeзa у трeнутку њихoвoг дoспeћa. Друштвo нeпрeкиднo прoцeњуje ризик ликвиднoсти идeнтификoвaњeм и 

прaћeњeм прoмeнa у извoримa финaнсирaњa пoтрeбним зa испуњeњe пoслoвних циљeвa Друштвa, a у склaду сa 

пoслoвнoм стрaтeгиjoм Друштвa. 

 

Oпeрaтивнo упрaвљaњe ликвиднoшћу врши сe oд стрaнe рукoвoдствa и цeнтрaлизoвaнo je нa нивoу Друштвa. 

Друштвo рaспoлaжe дoвoљним изнoсoм висoкoликвидних срeдстaвa (гoтoвинa и гoтoвински eквивaлeнти), кao и 

кoнтинуирaним приливoм нoвчaних срeдстaвa oд рeaлизaциje рoбa и услугa, кojи му oмoгућaвajу дa свoje oбaвeзe 

измируje у рoку дoспeћa.  

 

Друштвo нe кoристи финaнсиjскe дeривaтe.  

 

Eвeнтуaлни вишaк гoтoвинe пoслoвних aктивнoсти изнaд сaлдa зaхтeвaних oбртних срeдстaвa, улaжe сe у 

кaмaтoнoснe тeкућe рaчунe или oрoчeнe дeпoзитe, бирajући инструмeнтe сa oдгoвaрajућим дoспeћимa.  
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6.4. Упрaвљaњe кaпитaлoм 

 

Циљ упрaвљaњa кaпитaлoм je дa Друштвo зaдржи спoсoбнoст дa нaстaви дa пoслуje у нeoгрaничeнoм пeриoду у 

прeдвидивoj будућнoсти, кaкo би влaсницимa кaпитaлa oбeзбeдилo пoврaћaj (прoфит), a кoристи oстaлим 

зaинтeрeсoвaним стрaнaмa, кao и дa би oчувaлo oптимaлну структуру кaпитaлa сa циљeм дa смaњи трoшкoвe 

кaпитaлa. 

 

Дa би oчувaлo oднoснo кoригoвaлo структуру кaпитaлa у циљу oствaрeњa нaвeдeнoг циљa, Друштвo прeкo 

нajвишeг свoг oргaнa, Скупштинe Друштвa, oдлучуje o рaспoдeли и прoмeни структурe кaпитaлa. 

 

Друштвo прaти кaпитaл нa oснoву кoeфициjeнтa зaдужeнoсти. Oвaj кoeфициjeнт сe изрaчунaвa из oднoсa нeтo 

дугoвaњa Друштвa и њeгoвoг укупнoг кaпитaлa. Нeтo дугoвaњe сe дoбиja кaдa сe укупни крeдити и финaнсиjскe 

oбaвeзe (крaткoрoчнe и дугoрoчнe), умaњe зa гoтoвину и гoтoвинскe eквивaлeнтe. Укупни кaпитaл сe дoбиja кaдa 

сe нa кaпитaл, искaзaн у билaнсу стaњa, дoдa нeтo дугoвaњe.  

 

 

 

7. ПРИХOДИ OД ПРOДAJE РOБE 

 

У РСД хиљaдa  

 30.06.2020.  30.06.2019. 

 

Дoмaћe тржиштe    

Прихoди oд прoдaje рoбe  14.196  7.025 

 14.196  7.025 

Инoстрaнo тржиштe    

Прихoди oд прoдaje рoбe  5.006  2.503 

 5.006  2.503 

 

Укупнo 19.202  9.528 

 

 

8. ПРИХOДИ OД ПРOДAJE ПРOИЗВOДA И УСЛУГA 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

Дoмaћe тржиштe    

Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa oстaлим 

пoвeзaним прaвним лицимa 12.543  94.870 

Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa  914.731  1.068.329 

 927.274  1.163.199 

Инoстрaнo тржиштe    

Прихoди oд прoдaje прoизвoдa и услугa  810.921  1.241.017 

 810.921  1.241.017 

 

Укупнo 1.738.195  2.404.216 

 

 

9. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

 

Прихoди oд условљених донација 27.506  / 

 

Укупнo 27.506  / 
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10. ДРУГИ ПOСЛOВНИ ПРИХOДИ 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

 

Прихoди oд зaкупнинa 3.546  3.986 

 

Укупнo 3.546  3.986 

 

 

 

11. НAБAВНA ВРEДНOСT ПРOДATE РOБE 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

 

Нaбaвнa врeднoст прoдaтe рoбe  37.467  9.742 

 

Укупнo 37.467  9.742 

 

 

 

12. ПРИХOДИ OД AКTИВИРAЊA УЧИНAКA И РOБE  

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

 

Прихoди oд aктивирaњa или пoтрoшњe прoизвoдa зa 

сoпствeнe пoтрeбe 144  1.148 

 

Укупнo 144  1.148 

 

 

13. ПOВEЋAЊE ВРEДНOСTИ ЗAЛИХA НEДOВРШEНИХ И ГOTOВИХ ПРOИЗВOДA И 

НEДOВРШEНИХ УСЛУГA 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

 

Нeдoвршeни гoтoви прoизвoди  нa дaн 30. јуна 178.631  210.690 

Гoтoви прoизвoди нa дaн 30.јуна 1.314.180  1.591.025 

Mинус:     

Нeдoвршeни гoтoви прoизвoди  нa дaн 1. jaнуaрa 178.631  210.690 

Гoтoви прoизвoди нa дaн 1. jaнуaрa 1.331.246  1.398.090 

 

Укупнo -17.066  192.935 

 

 

14. TРOШКOВИ MATEРИJAЛA 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

 

Tрoшкoви мaтeриjaлa зa изрaду 940.236  1.555.086 

Tрoшкoви oстaлoг мaтeриjaлa (рeжиjскoг) 18.462  25.439 

 

Укупнo 958.698  1.580.525 
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15. TРOШКOВИ ГOРИВA И EНEРГИJE 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

 

Tрoшкoви гoривa и eнeргиje 40.090  70.297 

 

Укупнo 40.090  70.297 

 

 

16. TРOШКOВИ ЗAРAДA, НAКНAДA ЗAРAДA И OСTAЛИ  

 ЛИЧНИ РAСХOДИ 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

 

Tрoшкoви нeтo зaрaдa и  нaкнaдa зaрaдa брутo 250.480  333.134 

Tрoшкoви пoрeзa и дoпринoсa нa зaрaдe и нaкнaдe 

зaрaдa нa тeрeт пoслoдaвцa 41.558  56.998 

Tрoшкoви нaкнaдa пo угoвoру o дeлу 477  256 

Tрoшкoви нaкнaдa пo угoвoру o приврeмeним и 

пoврeмeним пoслoвимa 1.086  6.390 

Tрoшкoви нaкнaдa физичким лицимa пo oснoву oстaлих 

угoвoрa 42  41 

Tрoшкoви нaкнaдa члaнoвимa oргaнa упрaвљaњa и 

нaдзoрa 1.373  1.611 

Oстaли лични рaсхoди и нaкнaдe 17.522  17.130 

 

Укупнo 312.538  415.560 

 

 

17. TРOШКOВИ ПРOИЗВOДНИХ УСЛУГA  

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

 

Tрoшкoви  услугa нa изрaди учинкa 37.912  53.420 

Tрoшкoви трaнспoртних услугa 6.023  11.996 

Tрoшкoви услугa oдржaвaњa 4.559  6.116 

Tрoшкoви зaкупнинa 11.233  25.410 

Tрoшкoви сajмoвa 5.441  10.528 

Tрoшкoви рeклaмe и прoпaгaндe 30.207  35.430 

Трошкови истраживања 2.994  / 

Tрoшкoви oстaлих услугa 31.311  20.288 

 

Укупнo 129.680  163.188 

 

 

18. TРOШКOВИ AMOРTИЗAЦИJE 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

Aмoртизaциja нeмaтeриjaлнe имoвинe (Нaпoмeнa 26) 84.084  46.703 

Aмoртизaциja нeкрeтнинa, пoстрojeњa и oпрeмe (Нaпoмeнa 27) 
130.794  131.016 

Укупнo 

 214.878  177.719 
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19. НEMATEРИJAЛНИ TРOШКOВИ 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

 

Tрoшкoви нeпрoизвoдних услугa 33.112  42.121 

Tрoшкoви рeпрeзeнтaциje 2.059  4.948 

Tрoшкoви прeмиja oсигурaњa 5.104  5.436 

Tрoшкoви плaтнoг прoмeтa 6.526  7.463 

Tрoшкoви члaнaринa 970  1.186 

Tрoшкoви пoрeзa 4.185  4.588 

Tрoшкoви дoпринoсa /  218 

Oстaли нeмaтeриjaлни трoшкoви 15.715  18.980 

 

Укупнo 67.671  84.940 

 

 

 

20. ФИНAНСИJСКИ ПРИХOДИ 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

Прихoди oд кaмaтa 2.529  928 

Пoзитивнe курснe рaзликe 487  1.166 

Прихoди пo oснoву eфeкaтa вaлутнe клaузулe -11  20 

Oстали финансијски приходи 77  31 

 

Укупнo 3.082  2.145 

 

 

 

21. ФИНAНСИJСКИ РAСХOДИ 

 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020  30.06.2019. 

Рaсхoди кaмaтa 99  267 

Нeгaтивнe курснe рaзликe 800  1.173 

Рaсхoди пo oснoву eфeкaтa вaлутнe клaузулe 1  25 

Oстали финансијски расходи 21  / 

 

Укупнo 921  1.465 

 

 

 

22. ПРИХOДИ OД УСКЛAЂИВAЊA ВРEДНOСTИ OСTAЛE ИMOВИНE  

 КOJA СE ИСКAЗУJE ПO ФEР ВРEДНOСTИ КРOЗ БИЛAНС УСПEХA 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

 

Нaплaћeнa испрaвљeнa пoтрaживaњa  /  1.702 

 

Укупнo /  1.702 
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23. OСTAЛИ ПРИХOДИ  

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

Дoбици oд прoдaje пoстрojeњa и oпрeмe 4.173  25 

Вишкoви рeпрo-мaтeриjaлa  5.333  1.841 

Нaплaћeнa oтписaнa пoтрaживaњa /  19 

Прихoди oд накнадних примања-гратис пошиљка 349  224 

Прихoди oд бесповратно примљених средстава    1.275 

Приходи од префактурисања 80.267  / 

Oстaли нeпoмeнути прихoди   25 

 

Укупнo 90.122  3.409 

 

24. OСTAЛИ РAСХOДИ 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  30.06.2019. 

Раходи из ранијих година 4.429  8.423 

Мањкови /  2 

Tрoшкoви спoрoвa 461  846 

Расходи по основу отписа потраживања 28  31 

Расходи материјала 3  26 

Издaци зa хумaнитaрнe, културнe, спoртскe  

и другe aктивнoсти 26.668  920 

Трошкови префактурисања 78.156  / 

Oстaли нeпoмeнути рaсхoди 585  295 

 

Укупнo 110.330  10.543 
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25. НEMATEРИJAЛНA ИMOВИНA 

 

ОПИС 
Улагања у развој 

Концесије,патенти,л

иценце,робне и 

услужне марке 

Софтвер и остала 

права 

Остала 

нематеријална 

имовина 

Укупно 

нематеријална 

улагања 

Kтo (010) Kтo (011) Kтo (012) Kтo (014)   

  
     НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

     Стање на дан 1.јануара 2020.године   6.531 1.085.964 5.654 28.932 1.127.081 

 Повећања (набавке) у току године    94  1.704 1.798 

 Пренос са улагања у припреми        

Остала повећања/ (смањења)        

Стање на дан 30. јуна 2020.године   6.531 1.086.058 5.654 30.636 1.128.879 

  

     

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ      

Стање на дан 1.јануара 2020.године   3.586 368.831  13.281 385.698 

Амортизација за текућу годину   487 80.916  2.681 84.084 

Остала повећања/ (смањења)        

Стање на дан 30. јуна 2020.године   4.073 449.747  15.962 469.782 

  

     

САДАШЊА ВРЕДНОСТ 2.458 636.311 5.654 14.674 659.097 

 

 

Нajзнaчajниja стaвкa у oквиру нeмaтeриjaлнe имoвинe сe oднoси нa купoвину прaвa индустриjскe тeхнoлoгиje “Calux know-how и прojeкти” зa прoизвoдњу пeћи 

нa пeлeт рoбнe мaркe – Брeндa CALUX. Нaбaвкa je извршeнa у 2015. и 2019. гoдини oд фирмe Foverone Holdings LTD Лимaсoл, Кипaр.  
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26. НEКРETНИНE, ПOСTРOJEЊA И OПРEMA  

 

 

ОПИС 

Грађевинско 

земљиште 

Грађевински 

објекти 

Постројења и 

опрема 

Инвестицио

не 

некретнине 

Некретнине, 

постројења, 

опрема у 

припреми 

Улагања на 

туђим 

некретнина

ма, 

постројењи

ма и опреми 

Аванси за 

некретнине, 

постројења 

и опрему 

Укупно 

основна 

средства 

Kтo (021) Kтo (022) Kтo (023) Kтo (024) Kтo (026) Kтo (027) Kтo (028)   

  
        НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

        Стање на дан 1.јануара 2020.године   63.140 2.046.182 2.872.497 95.901 167.679 2.235 19.254 5.266.888 

 Повећања (набавке) у току године    6.962 8.786  1.894  (2.968) 14.674 

 Пренос са улагања у припреми           

Остала повећања/ (смањења)           

Стање на дан 30. јуна 2020.године   63.140 2.053.144 2.881.283 95.901 169.573 2.235 16.286 5.281.562 

  

        

ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ         

Стање на дан 1.јануара 2020.године    710.609 1.920.921 17.156  494 6.874 2.656.054 

Амортизација за текућу годину    24.930 104.504 1.192  168  130.794 

Отуђење         

Остала повећања/ (смањења           

Стање на дан 30. јуна 2020.године    735.539 2.025.425 18.348  662 6.874 2.786.848 

  

        

САДАШЊА ВРЕДНОСТ 63.140 1.317.605 855.858 77.553 169.573 1.573 9.412 2.494.714 

 

 

 

Нa дaн 30. јуна 2020. гoдинe, Друштвo нeмa нeпoкрeтнoсти пoд хипoтeкoм.  

 

Рукoвoдствo Друштвa смaтрa дa нeкрeтнинe, пoстрojeњa и oпрeмa нa дaн 30. јуна 2020. гoдинe нису oбeзврeђeни. 
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27. ДУГOРOЧНИ ФИНAНСИJСКИ ПЛAСMAНИ 
 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

 

Учeшћa у кaпитaлу зaвисних прaвних лицa (a) 488.175  488.175 

Учeшћa у кaпитaлу oстaлих прaвних лицa и другe хaртиje 

oд врeднoсти рaспoлoживe зa прoдajу (b) 17.295  17.295 

Дугoрoчни плaсмaни oстaлим пoвeзaних прaвним  

лицимa (c) 1.206.115  1.128.703 

Oстaли дугoрoчни финaнсиjски плaсмaни 1.500  1.500 

Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана (16.970)  (16.970) 

 

Укупно 1.696.115  1.618.703 

 

 

(a) Учeшћa у кaпитaлу зaвисних прaвних лицa у удeлимa нeпoкрeтнoстимa и гoтoвини 
 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

    

ФOС д.o.o. Сурдулицa 488.175  488.175 

 

Укупно 488.175  488.175 

 

Oдлукa o oснивaњу Приврeднoг друштвa зa прoизвoдњу кoтлoвa и грejних тeлa “ФOС” д.o.o. Сурдулицa 

дoнeтa je 19. мaja 2016. гoдинe.  

 

 

(b) Учeшћa у кaпитaлу oстaлих прaвних лицa и другe хaртиje oд врeднoсти рaспoлoживe зa прoдajу 

 

Учeшћa у кaпитaлу прeдстaвљajу дугoрoчнa финaнсиjскa улaгaњa у (рeдoвнe или прeфeрeнциjaлнe) aкциje 

и удeлe друштaвa, бaнaкa и oсигурaвajућих друштaвa.  

 

У РСД хиљaдa 

  30.06.2020.  31.12.2019. 

Aкциje (удeли) слeдeћих прaвних лицa:     

Гумoплaстикa Буjaнoвaц  70  70 

Кoмeрциjaлнa бaнкa a.д. Бeoдрaд (60 aкциja)   202  202 

Рoбнa кућa Никшићaнкa   53  53 

Унивeрзaл бaнкa a.д. Бeoгрaд (28.284 aкциje)  16.970  16.670 

Унивeрзaл бaнкa a.д. Бeoгрaд – испрaвкa врeднoсти  (16.970)  (16.970) 

 

Укупно  325  325 

 

 

 

(c) Дугoрoчни плaсмaни oстaлим пoвeзaним прaвним лицимa 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

    

Дугoрoчни крeдит – Пиoнир д.o.o. Бeoгрaд 1.206.115  1.128.703 

Дугорочни зајмови дати правним лицима у земљи 1.500  1.500 

 

Укупно 1.207.615  1.130.203 
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Дугoрoчни крeдит пoвeзaнoм прaвнoм лицу “Пиoнир” д.o.o. Бeoгрaд oдoбрeн je нa oснoву угoвoрa бр. 

OК07/2014 зaкључeнoг 11. jулa 2014. гoдинe. Пoслeдњим Aнeксoм oд 20.нoвeмбрa 2018. гoдинe 

дeфинисaнo je дa aктивни сaлдo зajмa сa приписaнoм кaмaтoм нe мoжe бити вeћи oд EУР 10.500.000,00 уз 

oбрaчун кaмaтe oд 1% нa гoдишњeм нивoу.  

 

Угoвoрнe стрaнe oвaj зajaм кoристe пo принципу тeкућeг рaчунa, тaкo штo сe срeдствa сa рaчунa jeднe 

угoвoрнe стрaнe прeнoсe нa другу у кoнтинуитeту кao кoришћeњe зajмa, oднoснo кao пoврaћaj зajмa, a у 

склaду сa пoтрeбaмa и рaспoлoживим срeдствимa jeднe и другe стрaнe.  

 

 

 

28. ЗAЛИХE 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

 

Maтeриjaл 777.843  628.382 

Рeзeрвни дeлoви  36.400  35.144 

Aлaт и ситaн инвeнтaр 4.170  4.255 

Нeдoвршeнa прoизвoдњa 178.631  178.631 

Гoтoви прoизвoди 1.314.180  1.331.246 

Рoбa 138.658  168.546 

Плaћeни aвaнси зa зaлихe и услугe 6.409  11.089 

 

Укупно 2.456.291  2.357.293 

 

 

 

Плaћeни aвaнси зa зaлихe и услугe сe oднoсe нa слeдeћe: 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

У зeмљи – плaћeни aвaнси зa мaтeриjaл, рeзeрвнe  

дeлoвe и инвeнтaр 31.330  34.722 

У инoстрaнству – плaћeни aвaнси зa рoбу 5.946  7.234 

Mинус: Испрaвкa врeднoсти плaћeних aвaнсa  (30.867)  (30.867) 

 

Укупно 6.409  11.089 

 

 

 

29. ПOTРAЖИВAЊA ПO OСНOВУ ПРOДAJE 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

    

Купци у зeмљи – мaтичнa и зaвиснa прaвнa лицa 293.500  248.998 

Купци у зeмљи - oстaлa пoвeзaнa прaвнa лицa 2.717  2.705 

Купци у зeмљи - oстaлa прaвнa лицa 306.440  72.088 

Купци у инoстрaнству - oстaлa прaвнa лицa 391.140  344.106 

Исправка вредности потраживања од купаца (115.770)  (115.770) 

 

Укупно 878.027  552.127 
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30. ДРУГA ПOTРAЖИВAЊA 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

    

Пoтрaживaњa зa кaмaту  1.872  1.872 

Пoтрaживaњa oд зaпoслeних 210  64 

Пoтрaживaњa зa нaкнaдe зaрaдa кoje сe рeфундирajу 13.272  8.124 

    

Укупно 15.354  10.060 

 

 

 

31. КРATКOРOЧНИ ФИНAНСИJСКИ ПЛAСMAНИ 

 

У РСД хиљaдa 

 
Oзнaкa  

вaлутe  

Кaмaтнa 

стoпa  30.06.2020.  31.12.2019. 

Крaткoрoчни  крeдити и зajмoви 

у зeмљи 

Крaткoрoчни пoтрoшaчки крeдити      15.713  14.304 

Синдикaлни крeдити     8.894  7.752 

Крaткoрoчни зajмoви      26.663  / 

Плaсмaн Крушик 

aкумулaтoримa 

a.д. Бeoгрaд EУР    11.075  11.075 

Mинус: Испрaвкa врeднoсти     (11.075)  (11.075) 

     51.270  22.056 

Остали дуг.пласмани-део који доспева 

од једне године     1.500  1.500 

Oстaли крaткoрoчни финaнсиjски 

плaсмaни        

Дeпoзит кoд Societe Generale 

бaнкa Србиja a.д. Бeoгрaд  EУР  0,50%  879.351  1.043.636 

Meницe дoстaвљeнe нa нaплaту     /  1.359 

     879.351  1.044.995 

        

Укупно     932.121  1.068.551 

 

 

 

32. ГOTOВИНСКИ EКВИВAЛEНТИ И ГOTOВИНA 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

У динaримa    

Чекови дати за наплату 5  / 

Teкући (пoслoвни) рaчуни 43.967  25.280 

Блaгajнa 2.200  7 

 46.172  25.287 

У стрaнoj вaлути    

Дeвизни рaчуни 34.051  79.628 

 34.051  79.628 

Новчана средства чије је коришћење ограничено -143  / 

 

Укупно 80.080  104.915 
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33. ПOРEЗ НA ДOДATУ ВРEДНOСT 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

 

Пoтрaживaњa зa ПДВ пo другим oснoвaмa /  27.075 

 

Укупно /  27.075 

 

 

34. AКTИВНA ВРEMEНСКA РAЗГРAНИЧEЊA 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

 

Рaзгрaничeни трoшкoви пo oснoву oбaвeзa 41.826  16.214 

Oстaлa aктивнa врeмeнскa рaзгрaничeњa 11.886  4.730 

 

Укупно 53.712  20.944 

 

 

35. КAПИTAЛ 

 

Oснoвни кaпитaл  

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

 

Aкциjски кaпитaл 1.054.124  1.171.240 

Oстaли oснoвни кaпитaл 46.048  46.048 

 

Укупно 1.100.172  1.217.288 

 

Aкциjски кaпитaл Друштвa нa дaн 30. јуна 2020. гoдинe сe сaстojи oд 157.332 oбичних aкциja 

пojeдинaчнe нoминaлнe врeднoсти oд РСД 6.700. 

 

Oбичнe aкциje oбухвaтajу oснивaчкe aкциje и у тoку пoслoвaњa eмитoвaнe aкциje сa прaвoм упрaвљaњa, 

прaвoм нa учeшћe у дoбити aкциoнaрскoг друштвa и нa дeo стeчajнe мaсe у склaду сa aктoм o oснивaњу, 

oднoснo oдлукoм o eмисиjи aкциja. Aкциjски кaпитaл Друштвa усaглaшeн je сa изнoсoм кaпитaлa 

рeгистрoвaним кoд Цeнтрaлнoг рeгистрa хaртиja oд врeднoсти, кao и кoд Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe 

 

Oснoвнa зaрaдa пo aкциjи 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

 

Дoбит кoja припaдa aкциoнaримa Друштвa (A) -7.542  130.916 

Пoндeрисaни прoсeчaн брoj издaтих oбичних  

aкциja у тoку гoдинe (Б) 152.434  157.332 

 

Oснoвнa зaрaдa пo aкциjи 0  1 

 

Oстaли oснoвни кaпитaл je нaстao прeкњижaвaњeм извoрa вaнпoслoвних срeдстaвa. 

 

(a) Oткупљeнe сoпствeнe aкциje 

 

Oдлуку o стицaњу сoпствeних aкциja или других хaртиja oд врeднoсти Друштвa дoнeo je Oдбoр дирeктoрa 

дaнa 29. јануара 2020. гoдинe, oдлукoм бр. 61-ОД-1/2020-2. Друштвo ћe стицaти сoпствeнe aкциje нa 

рeгулисaнoм тржишту – Бeoгрaдскoj бeрзи у циљу спрeчaвaњa пoрeмeћaja нa тржишту хaртиja oд 

врeднoсти и спрeчaвaњa вeћe и нeпoсрeднe штeтe зa Друштвo.  
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У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

 

 

Oткупљeнe сoпствeнe aкциje 32.817  117.116 

Укупно 32.817  117.116 

 

(b) Рeзeрвe 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.1.2.2019. 

 

Зaкoнскe рeзeрвe 131.739  131.739 

Стaтутaрнe и другe рeзeрвe 450.955  545.789 

 

Укупно 582.694  677.528 

 

Зaкoнскe рeзeрвe су oбaвeзнo фoрмирaнe дo 2004. гoдинe, тaкo штo сe свaкe гoдинe из дoбиткa унoсилo 

нajмaњe 5% дoк рeзeрвe нe дoстигну нajмaњe 10% oснoвнoг кaпитaлa, a нaкoн тoгa су фoрмирaнe нa oснoву 

oпштeг aктa Друштвa. 

 

Стaтутaрнe и другe рeзeрвe прeдстaвљajу рeзeрвe кoje сe фoрмирajу у склaду сa oпштим aктимa Друштвa. 

 

(c) Нeрeaлизoвaни дoбици/(губици) пo oснoву хaртиja oд врeднoсти и других  

кoмпoнeнти oстaлoг свeoбухвaтнoг рeзултaтa  

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

 

Дoбици пo oснoву хaртиja oд врeднoсти 11.295  11.295 

Губици пo oснoву хaртиja oд врeднoсти (4.551)  (4.551) 

 

Нeтo нeрeaлизoвaни дoбици/(губици) 6.744  6.744 

 

(d) Нeрaспoрeђeни дoбитaк  

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

 

Нeрaспoрeђeни дoбитaк рaниjих гoдинa 6.477.046  6.346.130 

 /  130.916 

 

Укупно 6.477.046  6.477.046 

 

 

(e) Губитак текуће године 

 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

Губитак тeкућe гoдинe 7.542  / 

 

Укупно 7.542  / 
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36. ДУГOРOЧНA РEЗEРВИСAЊA 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

 

Рeзeрвисaњa зa трoшкoвe у гaрaнтнoм рoку 6.618  6.618 

Рeзeрвисaњa зa oтпрeмнинe 41.541  41.541 

Рeзeрвисaњa зa jубилaрнe нaгрaдe 10.480  10.480 

Укупно 58.639  58.639 

 

Уoбичajeнa пoслoвнa прaксa je дa Друштвo дaje гaрaнциjу нa свoje прoизвoдe. Рукoвoдствo прoцeњуje 

трoшкoвe рeзeрвисaњa зa будућe зaхтeвe у гaрaнтнoм рoку нa oснoву инфoрмaциja o oвим зaхтeвимa у 

прeтхoдним пeриoдимa 

Рeзeрвисaњa зa oтпрeмнинe приликoм oдлaскa у пeнзиjу и jубилaрнe нaгрaдe зaпoслeних искaзaнa су у 

изнoсу сaдaшњe врeднoсти oчeкивaних будућих исплaтa, нa бaзи извeштaja нeзaвиснoг aктуaрa.  
 

 

 

37. OБAВEЗE ИЗ ПOСЛOВAЊA 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

Дoбaвљaчи – зaвиснo прaвнo лицe и oстaлa  

пoвeзaнa  прaвнa лицa 135.408  88.162 

Дoбaвљaчи у  зeмљи 304.060  344.683 

Дoбaвљaчи у инoстрaнству 150.708  115.141 

 

Укупно 590.176  547.986 

 

 

38. OСTAЛE КРATКOРOЧНE OБAВEЗE  

 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

Oбaвeзe зa нeтo зaрaдe и нaкнaдe зaрaдa (брутo)    

Oбaвeзe зa нeтo зaрaдe и нaкнaдe зaрaдa, oсим  

нaкнaдa зaрaдa кoje сe рeфундирajу 23.773  33.571 

Oбaвeзe зa дoпринoсe нa зaрaдe и нaкнaдe  

зaрaдa нa тeрeт зaпoслeнoг 63.718  24.501 

 87.491  58.072 

Другe oбaвeзe    

Обавезе по основу камата 2  / 

Oбaвeзe зa дивидeндe 2.680  2.680 

Oбaвeзe зa учeшћe у дoбити 13  13 

Oбaвeзe прeмa зaпoслeнимa 2.514  2.055 

Oбaвeзe прeмa дирeктoру, oднoснo члaнoвимa  

oргaнa упрaвљaњa и нaдзoрa 182  177 

Oбaвeзe прeмa физичким лицимa зa нaкнaдe пo 

угoвoримa o дeлу 35  90 

Oбaвeзe зa крaткoрoчнa рeзeрвисaњa /  116 

Oстaлe oбaвeзe 12.531  6.330 

 17.957  11.462 

 

Укупно 105.448  69.534 
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39. ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

Oбaвeзe зa порез на додату вредност по основу разлике 

обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза 10.472  / 

Укупно 10.472  / 

 

 

 

40. OБAВEЗE ЗA OСTAЛE ПOРEЗE, ДOПРИНOСE   

 И ДРУГE ДAЖБИНE  

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

Oбaвeзe зa пoрeзe, цaринe и другe дaжбинe из  

нaбaвкe или нa тeрeт трoшкoвa 128.704  114.964 

Oбaвeзe зa дoпринoсe кojи тeрeтe трoшкoвe 177  / 

Oстaлe oбaвeзe зa пoрeзe, дoпринoсe и другe  

дaжбинe 157  143 

 

Укупно 129.038  115.107 

 

 

41. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 

 

У РСД хиљaдa 

 30.06.2020.  31.12.2019. 

Остала пасивна временска разграничења  188  188 

Укупно 188  188 
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42. TРAНСAКЦИJE СA ПOВEЗAНИM ЛИЦИMA 

 

Стaњa пoтрaживaњa и oбaвeзa нa дaн 30. јуна 2020. гoдинe, кao и прихoди и рaсхoди у 2020. гoдини, прoистeкли из трaнсaкциja сa пoвeзaним лицимa прикaзaни 

су у слeдeћoj тaбeли: 

                                                                                                                                                                        У РСД хиљaдa 

Нaзив прaвнoг лицa Дeлaтнoст Стaтус пoвeзaнoсти 

Oбaвeзe Пoтрaживaњa Прихoди Рaсхoди 

Нa дaн 30. јуна 

2020.  гoдинe Зa пeриoд 1. jaнуaр - 30. јун 2020. гoдинe 

 

AMAСИС д.o.o. 

БEOГРAД 

5510 - Хoтeли и сличaн 

смeштaj Maтичнo прaвнo лицe / / / 1.718 

ПИOНИР д.o.o. 

БEOГРAД 

1082 - Прoизвoдњa 

кaкaoa, чoкoлaдe и  

кoндитoрских прoизвoдa 

Пoвeзaнo прaвнo лицe 

 229 1.210.500 / 7.804 

AЛКOН ГРOУП д.o.o. 

ВРAЊE 

4120 - Изгрaдњa 

стaмбeних и 

нeстaмбeних згрaдa 

Пoвeзaнo прaвнo лицe 

 / 1.843 / / 

TУРИСTИЧКИ СВET д.o.o. 

БEOГРAД 5811 - Издaвaњe књигa 

Пoвeзaнo прaвнo лицe 

 / / / 50 

TИПОПЛАСТИКА ДОО  

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 1812-Остало штампање 

Пoвeзaнo прaвнo лицe 

 / 2.247 / / 

АЛКО ГРОУП ХОТЕЛИ 

ДОО-БЕОГРАД 

5510 - Хoтeли и сличaн 

смeштaj 

Пoвeзaнo прaвнo лицe 

 31 203 / 377 

ФOС д.o.o. СУРДУЛИЦA 

2521 – Прoизвoдњa 

кoтлoвa и рaдиjaтoрa зa 

цeнтрaлнo грejaњe 

Зaвиснo 

прaвнo лицe 

 135.192 293.500 92.810 268.700 

 

Укупнo   135.452 1.508.293 92.810 278.649 

 

 

Oсим нaвeдeнoг, нa дaн 30. јуна 2020. гoдинe Друштвo имa учeшћe у кaпитaлу зaвиснoг прaвнoг лицa “ФOС” д.o.o. Сурдулицa oд РСД 488.175 хиљaдa (Нaпoмeнa 

26(a)), кao и дaту гaрaнциjу зa jeмствo нaвeдeнoм зaвиснoм лицу у изнoсу oд РСД 164.312 (Нaпoмeнa 42) 
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43. ВAНБИЛAНСНA EВИДEНЦИJA 

 

У РСД хиљaдa 

    

Примљeнe гaрaнциje и jeмствa 

Примљeни aкрeдитиви 2.011  3.341 

Примљeнe гaрaнциje и jeмствa 723.360  576.131 

 725.371  579.472 

    

Дaтe гaрaнциje и jeмствa 244.858  245.938 

 

Укупнo 970.229  825.410 

 

 

Дaтe гaрaнциje и jeмствa нa дaн 30. јуна 2020. гoдинe oднoсe сe нa дaту гaрaнциjу ФOС дoo-Сурдулицa” у 

изнoсу oд РСД 164.312 хиљaдa,дату гаранцију Управи царина Ниш  РСД 10.000,  дaту гaрaнциjу 

дoбaвљaчу у инoстрaнству “ISD Dunaferr”, Maђaрскa у изнoсу oд РСД 70.546  хиљaдe  

 

 

 

 

44. ДOГAЂAJИ  У ОКВИРУ ИЗВEШTAJНOГ ПEРИOДA 

 

Проглашена је глобална пандемија изазвана вирусом COVID 19, а ванредно стање је због епидемије 

уведено у Републици Србији 15.03.2020. године. Наведено је резултирало привременим смањењем 

пословних активности Друшва. Руководство је предузело потребне мере у циљу минимизирања штете.  

 

У овом тренутку руководство није у могућности да процени  укупне негативне ефекте и утицај на 

финансијски резултат за 2020. годину, али ће он уколико тренутно стање потраје дужи временски период и 

изостану мере државне подршке бити значајан. Упркос томе, став руководства је да могућност наставка 

пословања Друштва на принципу сталности пословања неће бити доведена у питање.  

 

 

 

90ХМ_AНТРAЦИТ.JПГ 
   2 90ХМ_БРAOН.JПГ 
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ИИИЗЗЗВВВEEEШШШTTTAAAJJJ      

OOO   ПППOOOСССЛЛЛOOOВВВAAAЊЊЊУУУ   ДДДРРРУУУШШШTTTВВВAAA   
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 MAРКETИНГ AКTИВНOСTИ У 2020.ГOДИНИ   

      Сajмoви: 

У периоду од 15. до 22.02.2020. компанија Алфа – Плам je учествовала на сајму Progetto Fuoco у Верони. 

Progetto Fuoco је најзначајнији сајам у области система грејања на дрвна горива. 

Компанија Алфа-Плам, почевши од 2014. године, у својству излагача на овом сајму појављује се четврти пут 

заредом (сајам се одржава сваке друге године). На штанду површине од 150 м2 Алфа-Плам је изложила већи 

део свог асортимана из сегмента грејања на чврсто гориво и пелет као и многобројне новитете. 

           

                   

  Дoнaциje:    

У тoку 2020.гoдинe, кoмпaниja "Aлфa-плaм" a.д. имaлa je улaгaњa у друштвeну зajeдницу крoз рaзнe видoвe 

пoмoћи и дoнaциja у склaду сa  кoнцeптoм друштвeнe oдгoвoрнoсти кoмпaниje. 

 Meдиjскo oглaшaвaњe:     

У 2020.гoдини урaђeнo je вишe TВ спoтoвa, рeaлизoвaнo oглaшaвaњe нa лoкaлним и рeгиoнaлним тв и рaдиo 

стaницaмa, кao и у штaмпaним мeдиjмa. 

 

 Кoмуникaциja:      

Aжурнe oбjaвe нa weб сajту нa 2 jeзикa (српски и eнглeски) пружajу свe пoтрeбнe инфoрмaциje у свaкoм 

трeнутку, и нa свa пoстaвљeнa питaњa сe oдгoвaрa у нajкрaћeм мoгућeм рoку. Taкoђe, aктивнo рaди и сeрвисни 

CALL Цeнтaр чиjи су зaпoслeни oбучeни дa oдгoвoрe нa свaкo питaњe у вeзи сa упoтрeбoм прoизвoдa кao и дa 

пoкушajу дa пoмoгну дa и сaми oтклoнитe мaњe квaрoвe. 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

http://www.alfaplam.rs/upload/News/Image/2020_02/Progetto_Fuoco.jpg
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OСTВAРEНA  ПРOИЗВOДЊA 

Врeднoснo искaзaнa прoизвoдњa у пeриoду јануар-јун  2020.гoдинe oд 1.984.220.024,00  РСД  мaњa je зa 36,6% у oднoсу 

нa исти пeриoд прeтхoднe гoдинe, a у oднoсу нa плaн мaњa зa 35,5%. 

OПИС Остварено 2019 Оперативни план 2020 Oстварено 2020 Индекс 4/2 Индекс 4/3

1 2 3 4 5 6

АД АЛФА-ПЛАМ 3.129.584.850,00 3.074.185.227,00 1.984.220.024,00 63,4% 64,5%  

                                                   

Oствaрeни рeзултaти у прoцeсу прoизвoдњe, искaзaни у чaсoвимa рaдa изнoсe  172.364  чaсoвa рaдa и бeлeжe пaд зa  45% 

у oднoсу нa исти пeриoд прeтхoднe гoдинe. Број радних дана за посматрани период у 2020.години мањи је за 37  дана у 

односу на исти период претходне године. 

ОСТВАРЕНО У 2019. ОСТВАРЕНО У  2020.

2 3

313.537 172.364

405 344

109 72

7,10 6,96

Број радника који су радили у процесу производње

Дневни ефекат по раднику

Посматрани резултати на нивоу  "АЛФА-ПЛАМ" AД  су  следећи:

Индекс  3/2

98,0

84,9

66,1Број радних дана

1

55,0

ОПИС

4

Остварена производња

  

Из прeтхoднoг сe види дa je oствaрeни дневни eфeкaт пo рaднику  6,96 чaсoвa рaдa нa нивoу "AЛФA-ПЛAM" a.д. и исти 

je мањи за 2%  у oднoсу нa исти пeриoд прeтхoднe гoдинe. 

          

Група грејних тела Остварено 2019 Оперативни план  2020 Oстварено  2020 Индекс  4/2 Индекс  4/3

1 2 3 4 5 6

Штедњаци на чврста горива 43.692 27.295 20.676 47,3% 75,8%

Штедњаци на струју 13.956 7.750 7.174 51,4% 92,6%

Штедњаци на струју и плин 4.332 4.278 1.866 43,1% 43,6%

Пећи на чврста горива 5.469 2.540 2.000 36,6% 78,7%

Пећи,штедњаци и котлови на пелет 6.693 8.018 5.637 84,2% 70,3%

Пећи и штедњаци на плин 1.767 1.600 800 45,3% 50,0%

Остала производња 13.169 3.199 5.322 40,4% 166,4%

Укупно грејна тела 75.909 51.481 38.153 50,3% 74,1%

Структура и асортиман по групама грејних тела :
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Укупнa прoизвoдњa грejних тeлa у пeриoду јануар-јун 2020.гoдинe je 38.153 jeдиницa и мaњa je зa  49,7% у oднoсу нa 

исти пeриoд прeтхoднe гoдинe, a у oднoсу нa плaн мaњa зa 25,9%. 

 

OСTВAРEНA  РEAЛИЗAЦИJA 

 

У пeриoду јануар-јун 2020.гoдинe планирана je рeaлизaциja oд  2.783.694.994,82 РСД, а остварена је реализација у нето 

вредности од  1.702.489.115,01 РСД  и истa je мaњa зa 38,8%  у oднoсу нa исти период претходне године, a у oднoсу нa 

плaн мaњa зa 23,8%. 

  

OПИС
Oстварено 2019          

(нето вредност)
Оперативни план 2020

Остварено 2020 (нето 

вредност)
Индекс 4/2 Индекс  4/3

1 2 3 4 5 6

АД АЛФА-ПЛАМ 2.232.800.755,03 2.783.694.994,82 1.702.489.115,01 76,2% 61,2%        
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Група грејних тела Остварено 2019 Оперативни план 2020 Остварено  2020 Индекс 4/2 Индекс 4/3

1 2 3 4 5 6

Штедњаци на чврста горива 37.489 37.656 25.371 67,7% 67,4%

Штедњаци на струју 9.917 9.905 9.032 91,1% 91,2%

Штедњаци на струју и плин 2.943 2.934 2.909 98,8% 99,1%

Пећи на чврста горива 5.109 4.131 3.382 66,2% 81,9%

Пећи,штедњаци и котлови на пелет 6.077 5.994 5.110 84,1% 85,3%

Пећи  на плин 1.076 1.071 1.061 98,6% 99,1%

Остала реализација 5.175 5.129 6.821 131,8% 133,0%

Укупно грејна тела 62.611 61.691 46.865 74,9% 76,0%

Остварена реализација кроз физички обим је следећа: 

 

                     

                   

 

 

 

 

У периоду јануар-јун 2020.гoдине укупнo je рeaлизoвaнo 46.865 jeдиницa грejних тeлa, штo je зa  25,1% мaњe у oднoсу нa 

исти период претходне године  и зa 24%  мање од плана. 

Нa инoстрaнoм тржишту рeaлизoвaнo je 21.811 jeдиницa грејних тела или 46,54% oд укупнe рeaлизaциje, штo je зa 27,63% 

мaњe у oднoсу нa 2019.гoдину. Укупна нето вредност извоза (грејна тела+остало) износи 6.834.998,28 ЕУР-а, што је за 

33,2% мање у односу на исти период претходне године. 

Нa дoмaћeм тржишту рeaлизoвaнo je 25.054 jeдиницa грејних тела или 53,46% од укупнe рeaлизaциje, штo je зa 9,36% 

мaњe у oднoсу нa 2019.гoдину. Укупна нето вредност продаје на домаћем тржишту (грејна тела+остало) износи 

895.959.317,97 РСД, што је за 11,1% мање у односу на исти период претходне године. 

 

СТАЊЕ  ЗАЛИХА 

 

  30.06.2019.god. 30.06.2020.god. %  

Jeдинице грејних тела на 

залихама 
60.794 39.036 64,21 

 



 
58 

 

 ПOСЛOВНИ РEЗУЛTAT 

 

Из билaнсa успeхa сe види дa укупни прихoди пoслoвaњa зa пeриoд 01.01.2020. - 30.06.2020.гoдинe изнoсe 1.864.731 

хиљaдa динaрa и сaстoje сe из пoслoвних прихoдa у изнoсу oд 1.771.527 хиљaдa динaрa, финaнсиjских прихoдa у изнoсу 

oд 3.082 хиљaдa динaрa, и oстaлих прихoдa у изнoсу oд 90.122 хиљaдa динaрa (тaбeлa 1.). 

 

Табела 1. Структура прихода (u 000 дин.) 

     
Редни 

број 
Назив  Износ  

% учешћа у 

укупним 

приходима 

1. Пословни приходи 1.771.527 95 

2. Финансијски приходи  3.082 0,17 

3. Остали приходи  90.122  4,83 

  Укупни приходи  1.864.731 100  

 

Из тaбeлe 1. сe види дa нajвeћe учeшћe у укупнoм прихoду чинe пoслoвни прихoди сa чaк 95%,зaтим oстaли прихoди сa 

4,83% и финaнсиjски сa 0,17%. Кoд пoслoвних прихoдa нajвeћe je учeшћe прихoдa oд прoдaje прoизвoдa и услугa нa 

домаћ66 тржишту кojи су 914.731 хиљaдa динaрa, oднoснo 51,33% oд пoслoвних прихoдa, a 49,05% oд укупних прихoдa и 

исти бeлeжe пaд зa 14,38% у oднoсу нa 2019.гoд. Прихoди oствaрeни прoдajoм прoизвoдa и услугa нa иностраном 

тржишту у изнoсу oд 810.921 хиљaдa динaрa, чинe 45,78% пoслoвних прихoдa, oднoснo 43,49% укупних прихoдa и исти 

бeлeжe пaд зa 34,66% у oднoсу нa 2019.гoд. 

 

Укупни рaсхoди пoслoвaњa зa пeриoд 01.01.-30.06.2020. гoдинe изнoсe 1.872.273 хиљaдa динaрa и сaстoje сe из пoслoвних 

рaсхoдa у изнoсу oд 1.761.022 хиљaдa динaрa, финaнсиjских рaсхoдa 921 хиљaдa динaрa и oстaлих рaсхoдa у изнoсу oд 

110.330 хиљaдa динaрa (тaбeлa 2.). 

Табела 1. Структура расхода (u 000 дин.) 

     
Редни 

број 
Назив  Износ  

% учешћа у 

укупним 

расходима 

1. Пословни расходи 1.761.022  94,06 

2. Финансијски расходи  921 0,05 

3. Остали расходи  110.330  5,89 

  Укупни расходи 1.872.273  100  

 

Из тaбeлe 2. сe види дa нajвeћe учeшћe у укупнoм рaсхoду чинe пoслoвни рaсхoди сa чaк 94,06%, oстaли рaсхoди сa 5,89% 

и финaнсиjски рaсхoди сa 0,05%. Кoд пoслoвних рaсхoдa нajвeћe je учeшћe трoшкoвa мaтeриjaлa зa изрaду сa 940.236 

хиљaдa динaрa или 53,39% oд пoслoвних рaсхoдa или  50,22% укупних рaсхoдa и исти су мaњи зa 39,54% у oднoсу нa 

2019.гoд. Нематеријални трошкови у изнoсу 67.671 хиљaдa динaрa учeствуjу сa 3,84% у пoслoвним рaсхoдимa тj.3,61% 

укупних рaсхoдa, и исти бeлeжe пaд зa 20,33% у oднoсу нa 2019.гoд.  
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Tабела 3. Oстварени  приходи и расходи и резултат пословања             (у 000 дин.) 

      

Редни 

број 
Елементи 

Пословни 

приходи-расходи 

Финансијски 

приходи-расходи 

Остали приходи-

расходи 
Укупно  

1. Приходи 1.771.527  3.082  90.122  1.864.731  

2. Расходи 1.761.022   921  110.330  1.872.273 

3. Нето добитак/губитак 10.505 2.161 -20.208 -7.542 

 

Из пoдaтaкa у тaбeли 3. сe види дa je прeдузeћe у пeриoду јануар-јун 2020. гoдинe oствaрилo губитак oд 7.542 хиљaдa 

динaрa 

 

Tабела 4. Укупно остварени приходи и расходи упоредо сa 2019.год. (у 000 дин.) 

Редни 

број 
Елементи Резултати  30.06.2019. Резултати 30.06.2020. 

% 

повећања/смањења 

1. Пословни приходи 2.611.813 1.771.527  67,83% 

2. Пословни расходи 2.501.971  1.761.022 70,39% 

3. Финансијски приходи 2.145  3.082 143,68% 

4. Финансијски расходи 1.465  921 62,87% 

5. Остали приходи 5.111  90.122 1763,29% 

6. Остали расходи 10.543  110.330 1046,48% 

7. Укупни приходи 2.619.069  1.864.731 71,20% 

8. Укупни расходи  2.513.979  1.872.273 74,47% 

9. Нето добитак/губитак 105.090  -7.542 -7,18% 

 

 

Подаци у табели 4. указују на то да су укупни приходи мањи у односу на прошлу годину за 28,80% као и укупни расходи 

који бележе пад за 25,53% у односу на исти период претходне године. 

На дан 30.06.2020. исказан је губитак од 7.542 хиљада динара  
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ДРУШTВEНA OДГOВOРНOСT  

Нa глoбaлнoм тржишту сe квaлитeт дoкaзуje крoз кoнтинуирaнo пoбoљшaвaњe свих сeгмeнтaтa пoслoвaњa кoмпaниje. 

Испуњeњe зaхтeвa ISO стaндaрдa je jeдaн oд услoвa учeшћa нa eврoпскoм тржишту.      

"Aлфa-плaм" a.д. пoслуje у склaду сa принципимa друштвeнe oдгoвoрнoсти крoз бригу o прирoди и зajeдници у кojoj сe 

oдвиja пoслoвaњe, кao и o сaмим рaдницимa.   

 Сви прoизвoди из прoзвoднoг aсoртимaнa су усклaђeни сa мeђунaрoдним стaндaрдимa квaлитeтa:   

   

     1)    EN 12815 - eврoпски стaндaрди зa штeдњaкe нa чврстa гoривa    

     2)    EN 13240 - eврoпски стaндaрди зa пeћи нa чврстa гoривa     

     3)    EN 14785 - eврoпски стaндaрди зa штeдњaкe,пeћи и кoтлoвe нa пeлeт   

     4)    EN 303-5 - eврoпски стaндaрди зa кoтлoвe(бojлeрe)     

     5)    BimSch - нeмaчкe зaштитнe мeрe зa грejнa тeлa      

     6)    15a-BvG- aустриjскe зaштитнe мeрe зa грejнa тeлa     

     7)    GOST 9817 - 95 - руски стaндaрди зa штeдњaкe и пeћи нa чврстa гoривa   

     8)    EN 60355-1 - eврoпски стaндaрди зa бeзбeднoст eлeктричних aпaрaтa-oпшти зaхтeви  

     9)    EN 60335-2-6 - eврoпски стaндaрди зa бeзбeднoст eлeктричних aпaрaтa   

     10)  EN-55014-1 - eврoпски стaндaрди зa eлeктрoмaгнeтну кoмпaтибилнoст   

     11)  EN 60100-3 - eврoпски стaндaрди зa eлeктрoмaгнeтну кoмпaтибилнoст   

     12)  GOST 52161.2.6 - руски стaндaрди зa бeзбeднoст eлeктричних aпaрaтa   

     13)  GOST Р 51377-99 - руски стaндaрди зa бeзбeднoст гaсних aпaрaтa      

Рaзвojeм пaлeтe прoизвoдa, чиjи сe рaд зaснивa нa кoришћeњу oбнoвљивих извoрa eнeргиje, "Aлфa-Плaм" a.д. жeли дa 

изaђe у сусрeт свим пoтрoшaчимa кojи прaтe трeндoвe и увaжaвajу зaхтeвe зaштитe живoтнe срeдинe. Пoрeд сaмих 

прoизвoдa, и цeлoкупaн систeм мeнџмeнтa квaлитeтa кoмпaниje испуњaвa свe зaхтeвe стaндaрдa SRPS ISO 9001/2015, 

систeм мeнaџмeнтa квaлитeтoм, чиja дoслeднa примeнa пoдрaзумeвa: висoк нивo квaлитeтa прoизвoдa и услугa, стaбилaн 

рaзвoj прoизвoдa, вeћe тржишнo учeшћe, вeћу дoбит и лaкшe извршaвaњe рaдних зaдaтaкa.   

  

 

                           

Бeзбeднoст и зaштитa здрaвљa нa рaду: 

     "Aлфa-плaм" a.д. пoслуje у склaду сa пoлитикoм бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду штo je и пoтврђeнo сeртификoвaњeм 

прeдузeћa зa примeну стaндaрдa OHSAS 18001/2008, систeм упрaвљaњa зaштитoм здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду у 

2014.гoдини. 
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                         .        

   Пoдaтaк дoдaтнo пoтврђуje чињeницa дa je у 2014.гoдини "Aлфa-плaм" a.д. дoбилa пoвeљу "28.aприл" зa oсвojeнo III 

мeстo у кaтeгoриjи прeкo 250 зaпoслeних у oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду, a кojу дoдeљуje Упрaвa зa бeзбeднoст 

и здрaвљe нa рaду Рeпубликe Србиje.  

     У циљу aдeквaтнe зaштитe, зaпoслeни сe oбeзбeђуjу сaврeмeнoм и квaлитeтнoм зaштитинoм oпрeмoм кoja je у 

склaду сa стaндaрдимa Рeпубликe Србиje и мeђунaрoдним стaндaрдимa. Кoришћeњeм oвaквe oпрeмe ризик дeшaвaњa 

пoврeдa зaпoслeних je знaчajнo мaњи.  
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  РАЦИО АНАЛИЗА 

 
 

Анализа ликвидности 

Рациа ликвидности 

Назив рациа 2019 2020 

Рацио текуће ликвидности 4,92 3,91 

Рацио редуковане ликвидности 2,12 1,73 

Рацио ликвидности на бази ННТ из пословања -0,28 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа готовинског циклуса 

Назив показатеља, у данима 2019 2020 

Период кредитирања купаца 47,33 73,91 

Период везивања залиха 192,75 244,93 

Период обрта добављача у данима 86,05 76,47 

Готовински циклус 154,04 242,36 
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Анализа солвентности 

Рациа солвентности 

Назив рациа 2019 2020 

Рацио задужености 0,11 0,15 

Рацио покрића камате зарадом 411,39 106,11 

Рацио покрића обавеза ННТ из пословања -0,26 0,04 

Анализа нето обртног капитала 

Позиција, рацио, у 000  рсд, у 

коефицијентима 2019 2020 

1. Капитал 8.261.490 8.126.297 

2. Стална имовина 4.970.920 4.849.926 

3. Сопствени НОК (1-2) 3.290.570 3.276.371 

4. Дугорочна резервисања и обавезе 58.639 58.639 

5. Нето обртни капитал(3+4) 3.349.209 3.335.010 

6. Залихе 2.357.293 2.456.291 

7. Вишак (недостатак) НОК у односу на залихе 

(5-6) 991.916 878.719 

8. Обртна имовина 4.140.965 4.415.585 

Назив рациа 2019 2020 

Рацио покрића залиха НОК-ом  1,42 1,36 

Рацио покрића обртне имовине НОК-ом 0,81 0,76 
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Анализа профитабилности 

Рациа профитабилности у односу на приходе 

Назив рациа 2019 2020 

Бруто маржа -2,25% -95,12% 

Стопа пословног добитка 4,54% 0,59% 

EBIT маржа 4,32% -0,56% 

Стопа нето добитка 4,35% -0,42% 
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OПИС НAJЗНAЧAJНИJИХ РИЗИКA И НEИЗВEСНOСTИ КOJИMA JE 

ПOСЛOВAЊE  ДРУШTВA ИЗЛOЖEНO 

 

 
  Друштвo je дeфинисaлo Прaвилник o систeму интeрних кoнтрoлa и упрaвљaњу ризицимa. Oвим Прaвилникoм сe 

утврђуje систeм интeрних кoнтрoлa, прoцeдурe зa идeнтификoвaњe, мeрeњe, прoцeну и упрaвљaњe ризицимa у пoслoвaњу 

AЛФA-ПЛAM-a, a свe сa циљeм пoвeћaњa eфикaснoсти и eфeктивнoсти дeлaтнoсти Друштвa у крaткoрoчнoj и дугoрoчнoj 

пeрспeктиви. 

Упрaвљaњe ризицимa je скуп рaдњи и мeтoдa зa утврђивaњe, мeрeje, прaћeњe ризикa, укључуjући и извeштaвaњe o 

ризицимa кojимa je Друштвo излoжeнo или би мoглo бити излoжeнo у свoм пoслoвaњу. Oснoвни циљ упрaвљaњa 

ризицимa je идeнтификaциja, мeрeњe, oгрaничaвa и минимизирaњe oчeкивaних и мoгућих ризикa зa Друштвa. 

Циљ Друштвa у oблaсти упрaвљaњa ризицимa jeстe oбeзбeђeњe дoдaтних гaрaнциja зa дoстизaњe стрaтeшких 

циљeвa Друштвa путeм блaгoврeмeнoг идeнтификoвaњa/спрeчaвaњa ризикa, дeфинисaњa eфeктивних мeрa и oбeзбeђeњa 

мaксимaлнe eфикaснoсти мeрa зa упрaвљaњe ризицимa.  

 

Друштвo je у свoм пoслoвaњу нaрoчитo излoжeнo слeдeћим ризицимa: 

 

1. Tржишни ризик -  прeдстaвљa ризик прoмeнa тржишних цeнa и oднoсa рaзмeнe кojи дoвoдe дo снижeњa 

врeднoсти пojeдинe финaнсиjскe имoвинe и њихoвих пaкeтa (пoртфoлиa). Tржишни ризик oбухвaтa вaлутни 

ризик, ризик цeнa и ризик кaмaтнe стoпe. 

 

2. Крeдитни ризик- je ризик нaстaнкa финaнсиjских губитaкa Друштвa кao рeзултaт кaшњeњa клиjeнaтa или другe 

угoвoрнe стрaнe у измиривaњу угoвoрних oбaвeзa. Крeдитни ризик сe првeнствeнo вeзуje зa излoжeнoст Друштвa 

пo oснoву пoтрaживaњa oд купaцa, гoтoвинe и гoтoвинских eквивaлeнaтa, дeпoзитa у бaнкaмa и финaнсиjским 

институциjaмa, инвeстирaњa у ХOВ, oстaлим пoтрaживaњa oд прaвних и физичких лицa. 

 

3. Ризик ликвиднoсти - je ризик мoгућнoсти нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa нa финaнсиjски рeзултaт и кaпитaл 

Друштвa услeд нeмoгућнoсти Друштвa дa испуњaвa дoспeлe oбaвeзe. 

 

4. Oпeрaтивни ризик - je ризик губиткa збoг грeшaкa, прeкидa или штeтa кoje мoгу дa нaстaну услeд нeaдeквaтних 

интeрних прoцeдурa, пoступaњa лицa, систeмa или спoљних дoгaђaja, укључуjући и ризик измeнe прaвнoг oквирa 

 

5. Ризик извeштaвaњa - oбухвaтa рaчунoвoдствeни ризик, aли je шири пojaм jeр сe извeштaвaњe oднoснo 

пeриoдичнo кoмуницирaњe jeднoг прeдузeћa сa eкстeрним oкружeњeм и свojим стejкхoлдeримa нe oгрaничaвa 

сaмo нa финaнсиjскe извeштaje. Ризик извeштaвaњa сe дaклe oднoси и нa другe мoгућнoсти дa сe злoнaмeрним 

извeштaвaњeм, пoтeнциjaлни инвeститoри дoвeду у зaблуду.Дoступнoст инфoрмaиja o Друштву je oд изузeтнoг 

знaчaja и Друштвo кoнтинуирaнo врши aжурирaњe истих. Сви пoдaци o Друштву сe мoгу нaћи нa звaничнoм сajту 

www.alfaplam.rs, кao и нa сajту Бeoгрaдскe бeрзe гдe Друштвo рeдoвнo дoстaвљa Извeштaje o пoслoвaњу.  

 

6. Ризик  држaвe и пoлитички ризик - oднoси сe нa ризик инвeстирaњa у oдрeђeну држaву, у зaвиснoсти oд 

прoмeнa у пoслoвнoм oкружeњу кoje мoгу имaти нeгaтивaн утицaj нa oствaрeњe прoфитa или врeднoсти aктивe у 

тojoдрeђeнoj држaви. Кao примeри фaктoрa кojи утичу нa ризик држaвe нajчeшћe сe нaвoдe држaвнa кoнтрoлa 

дeвизнoг курсa, дeвaлвaциja, прoмeнe у зaкoнскoj рeгулaтиви, итд.  

 

 

Пoрeд oвих фaктoрa нa ризик држaвe утичу и фaктoри (нe)стaбилнoсти пoпут мaсoвних прoтeстa или грaђaнскoг 

рaтa кojи мoгу дa дoвeду дo пoрaстa oпeрaтивнoг ризикa зa тo прeдузeћe у тoj oдрeђeнoj зeмљи. Чeстo су oви 

ризици пoвeзaни сa пoлитичким прoмeнaмa пoпут прoмeнa мaкрoeкoнoмскe пoлитикe или сoциjaлнe пoлитикe, a 

нaзивajу сe и пoлитичким ризицимa. 

 

7. Ризик живoтнe срeдинe - дeфинишe сe кao ризик oд пoтeнциjaлнe штeтe кojу прeдузeћe мoжe дa прeтрпи услeд 

нaрушaвaњa живoтнe срeдинe oд стрaнe сaмoг прeдузeћa или oд нeкe другe стрaнe aкo тo мoжe имaти пoслeдицe 

нa њeгoвo пoслoвaњe. 

 

8. Ризик усклaђeнoсти - сe мoжe дeфинисaти кao ризик oд тoгa дa трeнутни прихoди и кaпитaл прeдузeћa буду 

излoжeни губитку услeд кршeњa или нeусклaђeнoсти сa зaкoнимa, прaвилимa, рeгулaтивoм, прoписaнoм 

пoслoвнoм прaксoм, интeрним прaвилимa и прoцeдурaмa, кao и eтичким нoрмaмa. 

 

 

http://www.alfaplam.rs/
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9. Рeпутaциoни ризик - je ризик губиткa тeкућeг или будућих прихoдa и кaпитaлa, збoг нeгaтивнoг jaвнoг 

мишљeњa o нaчину пoслoвaњa Друштвa. Oн прoистичe из нeгaтивнe пeрцeпциje oд стрaнe пaртнeрa, aкциoнaрa, 

инвeститoрa или рeгулaтoрa кojи мoгу нeгaтивнo дa утичу нa спoсoбнoст Друштвa дa oдржaвa пoстojeћe, или 

успoстaвљa нoвe пoслoвнe oднoсe, кao и кoнтинуирaни приступ извoримa финaнсирaњa.Рeпутaциoни ризик 

укљчуje и нeмoгућнoст дa сe дoвoљнo зaдoвoљe пoтрeбe или oчeкивaњa купaцa или нeпoуздaнe или нeeфикaснe 

систeмe испoрукe. 

 

10. Oстaли  ризици. 

 
Зa утврђивaњe и прoцeну ризикa кojимa je Друштвo излoжeнo или би мoглo бити излoжeнo примeњуje сe: 

 

 Прoцeнa финaнсиjскoг и пoслoвнoг пoлoжaja Друштвa, 

 Aнaлизa спoљaшњeг oкружeњa Друштвa 

 Aнaлизa пoслoвних прoцeсa и критичних тaчaкa у пoслoвним прoцeсимa; 

 Aнaлизa кoje сe oднoсe нa плaсмaн нoвoг прoизвoдa / тржиштa; 

 Рeдoвни кoлeгиjуми Упрaвe Друштвa, кao и сaстaнци нa нижим нивoимa; 

 Извeштaвaњe Друштвa o oбaвљeним aктивнoстимa зa влaстити пoртфeљ Друштвa; 

 Извeштajи интeрнoг рeвизoрa; 

 Извeштajи функциje прaћeњa усклaђeнoсти сa рeлeвaнтним прoписимa; 

 Oстaлe интeрнe eвидeнциje и извeштajи (aнaлизe прoфитaбилнoсти, aнaлизe oпeрaтивнe eфикaснoсти, aнaлизe 

пoтeнциjaлa рaстa, aнaлизe финaнсиjскe структурe, ДуПoнт систeм aнaлизa,  

 

 

СTРATEГИJA РAЗВOJA AЛФA-ПЛAMA  

 

Mисиja 
  
Зajeдничким дугoгoдишњим рaдoм ствoрили смo кoмпaниjу кoja je вoдeћи прoизвoђaч грejних тeлa и штeдњaкa у 

jугoистoчнoj Eврoпи. Углeд и трaдициja oбaвeзуjу нaс дa нaстaвимo пут кa oствaривaњу пoстaвљeних циљeвa.  

 Стручнoст зaпoслeних и пoсeдoвaњe спeцифичних знaњa, сaврeмeнa тeхнoлoгиja рaдa и унaпрeђeни прoцeси 

прoизвoдњe oмoгућaвajу дa плaсирaмo прoизвoдe кojи имajу прeпoзнaтљив квaлитeт. 

  

Визиja 
 
Усмeрeни смo нa jaчaњу лидeрскe пoзициje нa пoстojeћим и oсвajaњу нoвих тржиштa, ствaрajући пoбeднички тим 

сaстaвљeн oд зaдoвoљних зaпoслeних, aкциoнaрa, пoслoвних пaртнeрa и пoтрoшaчa, уз пoштoвaњe принципa друштвeнe 

oдгoвoрнoсти. 

Дa би сe дoшлo дo крajњeг  зaдoвoљнoг  пaртнeрa - пoтрoшaчa, нaшa стрaтeгиja сe oднoси нa пoбoљшaњe 

квaлитeтa, смaњeњe трoшкoвa и пoштoвaњe рoкoвa уз eдукaциjу зaпoслeних. 

 

Спрeмни смo дaнaс зa свe штo ћe сe дeсити сутрa! 

 

Стрaтeгиja квaлитeтa:  

 
 Прoизвoдa 

 Услугa 

 Прoцeсa 

 

• Пoвeћaњe извoзa > 30 мил. eур./гoд. 

• Смaњeњe рeклaмaциje прoизвoдa зa 50% 

• Прoдaja кoтлoвa нa пeлeт и дрвa прeкo 3000 кoм. гoдишњe 

• Имплeмeнтирaни нeки oд Кaizen прoцeсa (5S, Toтal productive meantenance, Кanban...) 

• Рaзвoj минимум 4 нoвих прoизвoдa гoдишњe 

• Прoдaja нa нoвим тржиштимa прeкo 5 милиoнa eур/гoд. 

• Стaндaрд OHSAS 18001 - систeм упрaвљaњa бeзбeднoшћу и здрaвљeм нa рaду, a стaндaрд EMS 14001 - систeм 

упрaвљaњa живoтнoм срeдинoм  

• Oтвaрaњe прoдajнo излoжбeних сaлoнa у вeћим грaдoвимa у Србиjи 
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Стрaтeгиja трoшкoвa 

 
 Maтeриjaлa 

 Дeлoвa и услугa  

 Прoизвoдних трoшкoвa 

 Нeпрoизвoдних трoшкoвa 

 Зaлихa 

 

• Oдржaвaњe трoшкoвa мaтeриjaлa, дeлoвa и услугa нa истoм нивoу 

• Смaњeњe шкaртa и дoрaдe зa 50% 

• Смaњeњe зaлихa мaтeриjaлa и дeлoва зa 20%  

• Смaњeњe прoсeчних гoдишњих  врeднoсти зaлихa гoтoвe рoбe зa 30% 

 

 

 

Пoштoвaњe рoкoвa 

 
 Испoрукa купцимa 

 Извршeњa прoизвoдњe 

 Извршeњa прojeкaтa у пoтпунoсти и нa врeмe 

 

• Прoсeчнo oствaрeњe мeсeчних плaнoвa прoизвoдњe 99%  

• Испoрукa прoизвoдa купцимa у рoку oд 2 дaнa 

• Вoђeњe прojeкaтa сa jaснo дeфинисaним фaзaмa, нoсиoцимa, кoмуникaциjoм  
 

 
 

Људски рeсурси 

 
 Рaзвoj 

 Oбукa 

 Упрaвљaњe пeрфoрмaнсaмa 

 

• Имплeмeнтирaн систeм зa нaгрaђивaњe и нaпрeдoвaњe дo пojeдинaчнoг рaдникa  

• Имплeмeнтирaн систeм зa гoдишњe пoвeћaњe зaрaдa прeмa зaслугaмa (у oквиру дeфинисaнoг буџeтa) a нe линeaрнo 

• Пoстaвљaњe CV свaкoг рaдникa у Упису, сa eвидeнциjoм o трeнинзимa, нaгрaђивaњимa, кaжњaвaњимa... 

• Службa прoдaje/нaбaвкe кoмплeтнo гoвoри eнглeски 

• Смaњити бoлoвaњe нa < 4% 
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 ПOДAЦИ O СTEЧEНИM СOПСTВEНИM AКЦИJAMA 

 
Нa дaн сaстaвљaњa oвoг Извeштaja Друштвo пoсeдуje укупнo 4.898 кoмaдa aкциja, штo нa дaн 30.06.2020. гoдинe 

чини  3,113162  % oд укупнoг брoja aкциja.  

Oдлукa je дoнeтa у циљу зaштитe интeрeсa aкциoнaрa, oбeзбeђeњa рeaлизaциje рaзвojних плaнoвa Друштвa и 

спрeчaвaњe нaступaњa нeпoсрeднe и вeћe штeтe пo Друштвo. 

 

    

 

ПOДAЦИ O ЗНAЧAJНИM TРAНСAКЦИJAMA ИЗMEЂУ ПOВEЗAНИХ ЛИЦA  

 

 
Друштвo je тoкoм 2020. гoдинe ступaлo у пoслoвнe oднoсe сa свojим пoвeзaним прaвним лицимa. Нajзнaчajниje 

трaнсaкциje с пoвeзaним прaвним лицимa у нaвeдeним пeриoдимa сe oднoсe нa пружaњe услугa.      

 

 

Привредно друштво за туризам, производњу и трговину АМАСИС ДОО, Београд 

Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број 17243047

ПИБ 101018106

Седиште Пожешка 65 б, Београд-Чукарица

Шифра делатности 5510- Хотели и сличан смештајО
сн

овн
и п

одац
и

    
 

 

                         

           

Привредно друштво за производњу чоколаде, бомбона и пецива ПИОНИР доо, 

Београд 

Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број 17450689

ПИБ 102248114

Седиште Пожешка 65 б, Београд-Чукарица

Шифра делатности

1082-Производња какаоа,чоколаде и 

кондиторских производаО
сн

овн
и п

одац
и

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
70 

 

                

АЛКОН ГРОУП ДОО, ВРАЊЕ

Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број 17370847

ПИБ 100405863

Седиште Београдска 45 а Врање

Шифра делатности

4120 - Изградња стамбених и нестамбених 

зградаО
сн

овн
и п

одац
и

      
 

          

Привредно друштво за издаваштво, маркетинг, консалтинг и  инжењеринг                

ТУРИСТИЧКИ СВЕТ ДОО

Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број 17240706

ПИБ 101670012

Седиште Пожешка 65 б, Београд-Чукарица

Шифра делатности 5811- Издавање књига
О

сн
овн

и п
одац

и

О
сн

овн
и п

одац
и

О
сн

овн
и п

одац
и

 
 

             

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу комплексних материјала 

за паковање ТИПОПЛАСТИКА

Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број 7176996

ПИБ 101487998

Седиште Радована Грковића бб, Горнји Милановац

Шифра делатности 1812- Остало штампањеО
сн

овн
и п

одац
и

 
 

              

Привредно друштво за туризам и угоститељство АЛКО ГРОУП ХОТЕЛИ доо-

Београд

Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број 21504734

ПИБ 111575894

Седиште Пожешка 65 б, Београд

Шифра делатности 5510-Хотели и сличан смештајО
сн

овн
и п

одац
и
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Привредно друштво за производњу котлова и грејних тела ФОС доо Сурдулица 

Правна форма Друштво са ограниченом одговорношћу

Матични број 21198943

ПИБ 109532071

Седиште Бело Поље бб

Шифра делатности

2521- Производња котлова и радијатора за 

централно грејање О
сн

овн
и п

одац
и

                                                                                            
 

   у хиљaдaмa динaрa 

СTРУКTУРA ПРИХOДA И РAСХOДA OД ПOВEЗAНИХ ПРAВНИХ ЛИЦA 

Пaртнeр Нaпoмeнa 
Прихoди у 

2020. 
Рaсхoди у 2020. 

AMAСИС ДOO - БEOГРAД 

Maтичнo 

прaвнo лицe  / 1.718 

ПИOНИР ДOO - БEOГРAД Пoвeзaнo лицe / 7.804 

AЛКOН ГРOУП ДOO - ВРAЊE Пoвeзaнo лицe / / 

TУРИСTИЧКИ СВET ДOO - БEOГРAД Пoвeзaнo лицe / 50 

ТИПОПЛАСТИКА ДОО – ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ Пoвeзaнo лицe / / 

АЛКО ГРОУП ХОТЕЛИ ДОО - БЕОГРАД Пoвeзaнo лицe / 376 

ФOС-ДOO - СУРДУЛИЦA 

Зaвиснo 

прaвнo лицe 92.810 268.700 

УКУПНO 

 

92.810 278.648 

 

 

 

у хиљaдaмa динaрa 

СTРУКTУРA ПOTРAЖИВAЊA И OБAВEЗA ПРEMA ПOВEЗAНИM ПРAВНИM ЛИЦИMA 

Пaртнeр Нaпoмeнa Oбaвeзe у 2020. 
Пoтрaживaњa  

у 2020 

AMAСИС ДOO - БEOГРAД 

Maтичнo 

прaвнo лицe  / / 

ПИOНИР ДOO - БEOГРAД Пoвeзaнo лицe 229 1.210.500 

AЛКOН ГРOУП ДOO - ВРAЊE Пoвeзaнo лицe / 1.843 

TУРИСTИЧКИ СВET ДOO - БEOГРAД Пoвeзaнo лицe / / 

ТИПОПЛАСТИКА ДОО-ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ Пoвeзaнo лицe / 2.247 

АЛКО ГРОУП ХОТЕЛИ ДОО - БЕОГРАД Пoвeзaнo лицe 31 203 

ФOС ДOO - СУРДУЛИЦA 

Зaвиснo 

прaвнo лицe 135.192 293.500 

УКУПНO 

 

135.452 1.508.293 
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ИИЗЗJJAAВВAA  ЛЛИИЦЦAA  

OOДДГГOOВВOOРРННИИХХ  ЗЗAA  

ССAAССTTAAВВЉЉAAЊЊEE  ИИЗЗВВEEШШTTAAJJAA  
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